
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  ].14سورة لقمان ، اآلية  [﴾َأنِ اشْكُْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك﴿

  مقدمة خدمة الهاتف اإلسالمي
 جمهورية مصر العربية بموافقة فـضيلة       ى ف 2000 أغسطس عام    ىتأسست خدمة الهاتف اإلسالمي ف    

أعوام الماضية أن تظهر الطبيعـة  ستطاعت الخدمة خالل الثمانية إشيخ األزهر الشريف و  / اإلمام األكبر 

  .الوسطية للدين اإلسالمي من خالل عدة إنجازات

 إنسان أن يتصل بأحد أرقام      ى يمكن من خاللها أل    ىأول هذه اإلنجازات هو خدمة السؤال والجواب، والت       

 24 تصال بعد خدمة الهاتف اإلسالمي التابع لبلده، ويقوم بتسجيل سؤاله بكل حرية وسرية، ثم يعاود اإل             

وكذا يمكن للمتصل سماع محاضرات . ساعة ليتلقى اإلجابة من نخبة مختارة من علماء األزهر الشريف         

  . دينية قصيرة عن أركان اإلسالم

 آليات القرآن الكريم كاملة، ويستطيع المتصل أن يـسمع الـتالوة             ميسراً  تفسيراً وقدمت الخدمة أيضاً  

  .  فيهاىزولها، واإلعجاز العلم مفرداتها، وأسباب نىالصحيحة لآلية، ومعان

سـم  إوهذا الكتاب ليس أول إصدارات الهاتف اإلسالمي، فقد قامت الخدمة من قبل بإصدار كتاب يحمل                

وتضمن مجموعة من الفتاوى المختارة والمصححة، وقام بالرد عليها نخبـة مـن             " فاسألوا أهل الذكر  "

  . علماء األزهر الشريف

  

 الصورة الصحيحة   ى ال تعط  ىيدينا، فهو رد على بعض الفتاوى المتشددة الت        بين أ  ىوأما هذا الكتاب الذ   

 حياة الناس، والـصورة الـسيئة       ىعن طبيعة اإلسالم السمحة، والتي ال يدرك أصحابها مدى تأثيرها ف          

  .  قد تعطيها عن اإلسالم وأهلهىالت

ورة اإلسالم والمـسلمين،     بالمشاهدة من بعيد لما يحدث اآلن من تحريف لص         ىوال يجب علينا أن نكتف    

 يلحق بصورة هذا الدين إذا ما سلمنا لهـؤالء      ىوكل فرد مسلم غيور على دينه يشعر بمدى التشوه الذ         

  . جاء بها اإلسالم للعالمينىالذين ال يدركون المقاصد السامية للشريعة اإلسالمية، وال الرحمة الت

فتراء على اهللا تعـالى، وإلـصاق صـورة         إ و إن نقل تقاليد جماعة من الناس على أنها من الدين خطأ          

 السنة المطهرة أن الرسول     ىالتشدد والعنف والغلظة وجفاء األعراب باإلسالم جريمة كبرى، وقد ثبت ف          

ـ "ِإثًْما َما لَْم َيكُْن َأْيَسَرُهَما اخْتَاَر ِإلَّا َأْمَرْينِ َبْيَن  خُيَِّر َما": صلى اهللا عليه وسلم شة  كما أخبرت السيدة عائ

   ."شَانَُه ِإلَّا شَْيٍء ِمْن ُينَْزُع َولَا ِإلَّا َزانَُه شَْيٍء ِإنَّ الرِّفْقَ لَا َيكُوُن ِفي ":  الحديثى اهللا عنها، وفىرض

ستمرار تبليغ   ظل علماء أفاضل حببوا إلينا الدين، وكذلك ينبغي أن يفعل من بعدهم إل             ىلقد نشأ جيلنا ف   

رار الدعوة، أما ترك األجيال القادمة لمن ال يفهمـون اإلسـالم علـى              ستمإالرسالة، وتأدية األمانة، و   

  . رسالته من خير للبشرية جمعاء، فذلك يمثل خيانة لهذا الدين الحنيفىحقيقته، وال يدركون ما ف
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لذلك فالواجب على كل من يستطيع أن يظهر يسر هذا الدين بدون تشدد وال مغاالة أن يفعل ذلك؛ حتـى    

وال .  هو سبب سعادتهم ونجاتهم في الدنيا واآلخرة       ى تنفير الشباب عن هذا الدين؛ الذ      ى ف ال نكون سبباً  

  : هذا الشأن أجمل وال أشمل من قوله تعالىىأجد ف

  ] سورة آل عمران159اآلية  [﴾َولَْو كُنتَ فَظًّا غَِليظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ِمْن َحْوِلَك﴿

  

الخالص للعلماء الذين أخذوا على عاتقهم مـسؤلية تـصحيح           أود أن أتوجه بالشكر      ىوفي نهاية حديث  

  : المفاهيم الخاطئة، وتوضيح الصورة الصحيحة الجميلة للدين اإلسالمي، وهم

   مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون-أحمد عيد عبد الحميد / يلة األستاذ الدكتورالشيخضف

  الفقه بكلية الشريعة والقانون مدرس -محمد فؤاد رشاد /  فضيلة األستاذ الدكتورالشيخ

   مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون–على منصور عثمان /  فضيلة األستاذ الدكتورالشيخ

   مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون–ياسر عبد العظيم / فضيلة األستاذ الدكتورالشيخ

  عة األزهر مدرس الفقه المقارن بجام–أنس أبو شادى / فضيلة األستاذ الدكتورالشيخ

   مدرس الفقه العام بكلية الشريعة والقانون  –محمود عبد الجواد / فضيلة األستاذ الدكتور

  

محمود خيامي حسن رئيس قسم الدارسـات اإلسـالمية         /  لفضيلة األستاذ الدكتور   وأتوجه بالشكر أيضاً  

ـ بكلية الطب  مدرس الفقه العـام  محمود عبد الجواد/  جامعة األزهر الشريف، فضيلة األستاذ الدكتور 

محمد رأفت عثمان   / بكلية الشريعة والقانون، على مراجعة هذا الكتاب، ولفضيلة األستاذ الدكتور اإلمام          

عضو مجمع البحوث اإلسالمية وعميد كلية الشرعية والقانون باألزهر الشريف سـابقاً علـى تقـديم                

طي على ما بذله من مـساهمات فعالـة         إيهاب العيو / كما أتوجه بالشكر الخاص للسيد الدكتور     . الكتاب

  . سمير طلبه على تكرمه بمراجعته/ وجهود إلخراج هذا الكتاب وللسيد األستاذ

ال يـصح إال    ((سيخ مفهـوم أنـه       على مساندتهما المستمرة لى وعلى تر      ىوأخيراً أريد أن أشكر والدا    

  )).الصحيح

  

  شريف عصمت عبد المجيد

                                          رئيس مجلس اإلدارة                                     
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  محمد رأفت عثمان/ مقدمة الكتاب الخاصة بقلم األستاذ الدكتور

   جامعة األزهر-العميد السابق لكلية الشريعة والقانون

سالم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه       أحمد اهللا تبارك وتعالى، وأستعينه، وأستهديه، والصالة وال       

  وبعد،.  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

شريف عصمت عبد المجيد رئيس مجلس إدارة خدمة الهاتف اإلسالمي إعـداد            /  األستاذ ىفقد طلب من  

 لما لوحظ من أن بعـض الفتـاوى تـصدر        الشريعة، نظراً  ىسر األحكام ف  مقدمة للكتاب عن الفتوى ويُ    

ـ              ىتشددة مع أن اليسر ف    بصورة م   ى األحكام هو من أسس التشريع اإلسالمي كما بين اهللا عز وجـل ف

ِمـْن   َوَما َجَعَل َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ     ﴿ :﴾ وقوله تعالى  ُيرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َوال ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسرَ       ﴿قوله الكريم   

    . ﴾َحَرجٍ

 ى أن المسائل الظنية قابلة لتعدد اآلراء مادام صـاحب الـرأ           يسالم الفقه اإل  ىومن األمور المستقرة ف   

، فلم يقل أحد من أئمة      ي من مصادر التشريع اإلسالم    ىالفقهي قد بنى رأيه على دليل من األدلة التى ه         

ـ                    يءالفقه اإلسالمي وأعالمه الكبار وال غير الفقه من العلوم الشرعية، أن رأيه هو الحق الـذى ال ش

سب ما علمنا عنهم، وإنما الثابت المنقول عنهم أنهم كـانوا يحترمـون أصـحاب اآلراء                فيه، وهذا بح  

األخرى المخالفة لما يرونه، ولهذا وجدنا كتب الفقه وغيره من العلوم الشرعية  فيها الكثير من اآلراء                 

  .  تعالىرحمه اهللا: المخالفة لما يراه صاحب الكتاب، منسوبة إلى أصحابها مقرونة بدعاء المؤلف بقوله

 خطأ يحتمل الصواب،    ى غير ى صواب يحتمل الخطأ، ورأ    ىرأ:  اهللا عنه قوله   ىونُقل عن الشافعي رض   

، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن أتانا بخيـرٍ          ىعلمنا هذا رأ  :  اهللا عنه قوله   ىونُقل عن أبي حنيفة رض    

ى هذا المجال وجدنا عبـد اهللا       فال عصمة لقول أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وف           . منه قبلناه 

ما من أحد إال ومأخوذ من كالمه،       :  اهللا عنهم يقولون   ىبن عباس وعطاء ومجاهداً ومالك بن أنس رض       

  ).  1(ومردود عليه، إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لم تكـن   تساعه، ف إ المسألة الواحدة إلى إثراء الفقه اإلسالمي و       ى بين الفقهاء ف   ىختالف الرأ إوقد أدى   

 القـضايا   ى قالب واحد، وإنما تنوعت، وتعددت ف      ى مصنع ُصنعت ف   ىآراء فقهاء اإلسالم كأنها نماذج ف     

 ىحترام مبدأ حريـة الـرأ     إ حياة األفراد والجماعات والدول بصورة تبين عظمة و        ى تحدث وتجد ف   ىالت

  . شريعة اإلسالمىوسموه ف

 من الفقـه  ى فيها، ما رأينا هذا التراث الضخم العال حترامهاإ الشريعة اإلسالمية و   ى ف ىولوال حرية الرأ  

اإلسالمي، ومع كثرة الرؤى وتعددها بين المذاهب الفقهية، فإن السمة الغالبة على علمائنا العظام كانت               

 بعض صور تعصب فيها الـبعض       ى إال ف  ىعدم التقليل من شأن اآلخرين، ولم توجد روح التعصب للرأ         

 حال قليلة بحسب ما نعلم، ولم يوجـد  ى لصاحب المذهب نفسه، وكان هذا ف   لمذاهبهم، وكان هذا مخالفاً   

                                                 
 ي اهللا أحمد بن عبد الرحيم الفـاروق       ي األحكام الفقهية، لشاه ول    يختالف ف  بيان أسباب اال   ياإلنصاف ف   1

 هـ1385 المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 20 صـيالدهلو
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وكان هذا القول شذوذاً عن القاعدة المستقرة التى سار عليها األئمة أصحاب المذاهب، ولم يكـن هـذا                  

 المتـسمة   يئمة سرياناً عاماً فى أحد أدوار الفقه اإلسـالم        القول إال تعبيراً عن سريان روح التقليد لأل       

 ينتمى إليه هذا الفقيه، وال أحـداً  ىمع أنه ال أبا حنيفة نفسه صاحب المذهب الذ  ) 2(بالبعد عن اإلجتهاد  

 جانبه وعدم قابلية ما يراه للتصويب، فكان        ىحتكار الحق ف  إدعى  أمن األئمة أصحاب المذاهب الفقهية      

ستنباط األحكام، حتى أثر عن غيـر واحـد         إ الخطأ فى    ى بجواز أن يقع الواحد منهم ف      األئمة يصرحون 

 العلم تبعوا   ى، وهو منهج ف   "إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائط          : "منهم قوله 

  اهللا عنه يقول إذا إجتهد برأيه فى مسألة من         ىفيه جيل الصحابة رضى اهللا عنهم، فقد كان أبو بكر رض          

، وقال عمر بن الخطاب     " وأستغفر اهللا  ى فإن يكن صواباً فمن اهللا، وإن يكن خطأ فمن         ىهذا رأي : "المسائل

هـذا  : بئس ما قلت، قل   : "هذا ما يراه اهللا وما يراه عمر قال عمر له         : رضي اهللا عنه لكاتبه عندما كتب     

ة ما سنه اهللا ورسـوله، ال       السن: ما رأى عمر، فإن يك صواباً فمن اهللا، وإن يك خطأ فمن عمر، وقال             

  )3".( سنة لألمةىتجعلوا خطأ الرأ

 عنها زوجهـا    ى اهللا عنه يسأله عن حكم امرأة توف       ىوعندما توجه البعض إلى عبد اهللا بن مسعود رض        

فإن يكن صواباً فمن     ،ىأقول فيها برأي  : ولم ُيفرض لها مهراً، جعل يرد السائل شهراً، وقال بعد الشهر          

  . أ فمن ابن أم عبد، لها مهر مثلها ال وكس وال شطط، ولها الميراث وعليها العدةاهللا، وإن يكن خط

 هـذا  ىفال مانع أن تتعدد اآلراء، وال عصمة لقول أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وسيكون ف           

  فيها مـن   ى صدرت ممن سبقهم فى الرأ     ىالكتاب آراء لعلماء من األزهر خالفوا فيها بعض اآلراء الت         

 ىالعلماء، وهذا كما بينا أمر ال شائنة فيه مادامت المسألة من المسائل من الظنية التى تحتمـل الـرأ                  

  .  على دليل معتبرى فيها مبنى اآلخر، والرأىوالرأ

  .واهللا الموفق الهادي إلى سواء السبيل

1430 من صفر 28ثنين  يوم اإلىف  ھ

          م                    2009 من فبراير 23الموافق 

  محمد رأفت عثمان.د                                                          

  أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع البحوث اإلسالمية
 
 

                                                 
   347صـ ، 325 تاريخ التشريع اإلسالمي للشيخ محمد الخضرى صـ 1

  2  347 ، صـ325تاريخ التشريع اإلسالمي للشيخ محمد الخضرى صـ
 .118، صـ117 تاريخ التشريع اإلسالمي للشيخ محمد الخضرى صـ 3
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  تمهيد
  بسم اهللا والحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وفـرائض اإلسـالم      تؤخذ منها أحكام العقيدة،    ىالنصوص الشرعية منها ما ال خالف فيه؛ كالنصوص الت        

ختالف الزمان وال المكان؛ ألنها تمثل شخصية األمـة اإلسـالمية           إال تختلف ب   وهذه. ومحرماته المتواترة 

  .على مر العصورالثابتة 

ستنباط األحكـام   إ ى فهمها، وف  ىختالف المجتهدين ف  إوالبقية الغالبة من النصوص الشرعية ظنية؛ تقبل        

 من هـذه    ى رأ ىتباع أ إلجواز    وهذه رحمة من اهللا تعالى، ورخصة لألمة من أجل التيسير عليها،           منها،

  .اآلراء المختلفة لألئمة المجتهدين

 أن أصحاب محمد صلى اهللا عليه وسلم لم         ىما يسرن : أن عمر بن عبد العزيز كان يقول        أحمد روى اإلمام 

  .نهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة أل؛يختلفوا

تباع أقوال األئمة المجتهدين؛ خاصة األئمـة األربعـة         إ ىد أجمعت األمة منذ قرون على أنه ال حرج ف         وق

  . مختلف األقطار اإلسالميةىنتشرت مذاهبهم فإالذين 

 هذا الزمان؛ محاولة البعض إلغاء هذه الرخصة، ورفع هـذه           ىوقد جد على األمة اإلسالمية من البالء ف       

 المذهب الحنبلي، بل ربمـا      ى أشد االقوال ف   ل واحد بزعم أنه السنة، هو غالباً      الرحمة، وإلزام الناس بقو   

  . عن جميع األقوال المعروفة، والمذاهب المستقرةكان خارجاً

 كل األقطار اإلسالمية، ما هو معلـوم        ىوقد أدى هذا إلى أن ينتشر من الخالف والشقاق بين المسلمين ف           

رقة  من الفُ   أحوج ما تكون للوحدة والتجمع، بدالً      ىمن قوتها، وه   عضد األمة، وأوهى     ىللكافة؛ مما فت ف   

  . كل مكانىختالف، لتواجه كيد األعداء المتربصين بها فواإل

ستفادته أمة اإلسالم إذا نبذت قول أبي حنيفة ومالك، وتمسكت بقول األلباني وابـن بـاز، إال                 إ ىماذا الذ 

   هو خير؟ىأدنى بالذ هو ىستبدال الذإزيادة الخالف بين المسلمين، و

، وضيقت على الناس مـا وسـعه اهللا     ختيارات متشددة؛ حجرت واسعاً   إهذه تعليقات وردود على فتاوى و     

  . هذا العصر، وأوقعت بينهم الخالف والشقاقى فلهم، وآذت المسلمين كثيراً

لـردود عليهـا     الناطقة بالعربيـة، وا    هذه الفتاوى المتشددة جمعت من مختلف البلدان اإلسالمية؛ خاصةً        

ستفادة منها، ويتميـز هـذا       لمطالعتها واإل   مجمعة ومرتبة على أبواب الفقه المختلفة تسهيالً       ىكذلك، وه 

  :ىالكتاب بما يل

صحة عزو الفتاوى إلى أصحابها؛ إما من كتبهم المطبوعة، أو من المجالت العلمية المختلفة، مـع                 -1

سمية للمنقول عنهم علـى الـشبكة الدوليـة          كل، أو من المواقع الر     ىبيان رقم الجزء والصفحة ف    

  .للمعلومات، أو من الشرائط المسجلة؛ المسموعة أو المرئية

 .بيان مواضع اآليات الكريمات وترقيمها -2

 .تخريج األحايث الشريفة عند الحاجة إلى ذلك -3

د تتعدد  ختلفت بلدانهم، وق  إ القول بها، وإن     ىشتراكهم ف قد تتعدد أسماء المفتين على فتوى واحدة؛ إل        -4

 . كل إجابة زيادة فائدةىاإلجابات على نفس الفتوى، ويكون ف
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 . على المطالعين موضع واحد تسهيالًىتجميع الفتاوى المتشابهة ف -5

 .توضيح جميع األلفاظ والمفردات الغريبة وبيان معناها -6

 بعض العبارات المنقولة عن بعض المـصادر الرسـمية؛ كـدار اإلفتـاء المـصرية،                ىالتصرف ف  -7

 .موسوعات الفقهية المختلفة، وفتاوى بعض المنقول عنهم، بما ال يخل بالمعنى المرادوال

 .ستفهام قدر المستطاع؛ لبيان العبارةإوضع عالمات الترقيم المختلفة؛ من نقط وفواصل و -8

الرد على كل فتوى يتكون من جزئين؛ الجزء األول هو التعليق؛ وهو مختصر الرد على كل فتـوى،                   -9

  . هو التعقيب؛ وهو الرد المفصل على الفتوىىوالجزء الثان

  

 أعد هذه الفتاوى فريق من العلماء واألساتذة باألزهر الشريف، وراجعها الدكتور محمـود خيـامي                ىالذ

حسن أستاذ الفقه المقارن، ورئيس قسم الدراسات اإلسالمية بكلية الطب جامعة األزهر، وقدم لها الدكتور               

  .ه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر بالقاهرةمحمد رأفت عثمان أستاذ الفق

جزى اهللا من كتبها ونشرها خير الجزاء، ونفع بها المسلمين في مشارق األرض ومغاربها، إنه على كل                 

  . البدء والختامىشيء قدير، والحمد هللا ف

  

  

  أنس أبو شادى . د

  أستاذ الفقه المقارن قسم الدراسات اإلسالمية

  ية الطب جامعة األزهر الشريفكل
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  الباب األول العقيدة

  
  ، تكفير المصر على المعصيةنواقض اإلسالم العشرة -1

 بأفعـال   ىما الحد الفاصل بين الكفر واإلسالم؟ وهل من ينطق بالـشهادتين ثـم يـأت              : س

   وحكم اإلصرار على المعصية؟ رغم صالته وصيامه؟الكفار د عداىتناقضهما يدخل ف

  

الشرك، جعل وسائط بين اهللا وبين العباد للشفاعة،        : نواقض اإلسالم عشرة   :ملخص الفتوى 

عدم تكفير المشركين، تفضيل شيء من هدي أو حكم غير النبي صلى اهللا عليه وسلم علـى                 

ستهزاء بشيء مـن    هديه وحكمه، بغض شيء مما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم، اإل            

عتقاد أن بعض الناس ال يجب      إمشركين ومعاونتهم على المسلمين،     الدين، السحر، مظاهرة ال   

  . تباعه صلى اهللا عليه وسلم، اإلعراض عن دين اهللا وعدم تعلمه وال العمل بهإعليه 

  )10/91 (5/الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدرر السنية ط

ـ     المّصر أن على المعصية، وهو يعلم أنها معصية، فهذا مستحل، وهـذا كفـره ظـاهر، ك

واضـح   ، سأفعله، هذا مستّحلىكله، والّزنا حرام لكننسأىالّربا أنا أعلم أنه حرام لكنن:يقول

  . كفر مثل هذا الرجلىستحالل فيه، فال شك فاإل

  ))تباع وأثرهاإل((  شريطه ىأبو إسحاق الحويني ف

   :تعليق

ـ     إلى ى، يؤد ى مكتوبة بعبارات عامة وكالم إنشائ     ىوى غير دقيقة، وه   االفتهذه    ى نتـائج ف

 تفتح أبواب تكفير المسلمين على مصاريعها أمام كثير مـن المتـدينين             ىغاية الخطورة؛ فه  

:  إنسان غافل يمكن وصـفه بأنـه مـصاب ب          ىالذين يسيئون فهم عباراتها والعمل بها؛ فأ      

 يكـون   ىكما تقول هذه الفتوى، وبالتـال     " اإلعراض عن دين اهللا وعدم تعلمه وال العمل به        "

يفضل شيئا من هدي أو حكم      : "، أو أنه   إليه مثالً  ى دع ىذا لم يحضر درس العلم الذ     ، إ كافراً

، ، إذا حلق لحيته مثالً     أيضاً فيكون كافراً " غير النبي صلى اهللا عليه وسلم على هديه وحكمه        

  .وتكفير المصر على المعصية هو منهج الخوارج

    : التعقيب

 7



ـ ل مـصداقاً ،  سالم ال يخرج بها عن اإل     الذنوب التى يقترفها المسلم، كبائر أو صغائر،        هقول

، وقـول رسـول اهللا      1﴾إنَّ اللََّه لَا َيغِْفُر َأْن ُيشَْرَك بِِه َوَيغِْفُر َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمْن َيشَاءُ            ﴿ تعالى

 َوَمْن َأَصاَب ِمْن ذَِلَك شَْيًئا ثُمَّ َستََرُه اللَُّه،       « صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت        

  . 2»فَُهَو ِإلَى اللَِّه ِإْن شَاَء َعفَا َعنُْه، َوِإْن شَاَء َعاقََبُه

 أنـه ال    حتمـال إ متى وجد    جعل المؤمن كافراً  ين الكفر شىء عظيم، فال      أعلماء  وقد ذكر ال  

كفـر  تفق العلماء على أن ما أتى به يوجب الردة، كما أنه ال يُ            أال يكفر مسلم إال إذا      ويكفر،  

  . يوجب عدم تكفيرهحتمال ولو بعيداًإالمه أو فعله مسلم متى كان لك

 َزاَجاللَِّه َولَْيَس كَذَِلَك ِإلَّا      َأْو قَاَل َعُدوَّ   َوَمْن َدَعا َرُجلًا بِالْكُفْرِ   « : صلى اهللا عليه وسلم    وقد قال 

وال يكفـر أحـد إال بإنكـار         ؛ حق بغير من المسلمين     هذا وعيد عظيم لمن كفر أحداً      »َعلَْيِه

عتقد حل شـيء أجمـع      أمن  ؛ ف  للشرع  يكون مكذباً  نهاتر من الشريعة عن صاحبها؛ أل     المتو

 مما ال خالف فيه     ه كلحم الخنزير والزنى وأشباه    ؛ وظهر حكمه بين المسلمين    ،على تحريمه 

 وأخذ أموالهم بغير شبهة وال تأويل       ،قتل المعصومين  الظاهرة ك  ىالمعاصستحل  إوإن  ،  كفر

سـتحاللهم  إ بكفرهم مع    لعدم الحكم  أكثر الفقهاء    ذهب فقد   ؛وارج وإن كان بتأويل كالخ    ،كفر

  .  فال يكفر بتأويله صاحبهستحلأ كل محرم ىف، ويحكم بمثل هذا دماء المسلمين وأموالهم

 فأقام عمر عليـه     ، لها وي أن قدامة بن مظعون شرب الخمر مستحالً       وقد رُ : قال ابن قدامة  

 شربوا الخمر بالشام مـستحلين      ، وجماعة معه  ،يلوكذلك أبو جندل بن سه    .  ولم يكفره  ،الحد

لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُـوا الـصَّاِلَحاِت ُجنَـاٌح ِفيَمـا            ﴿:  مستدلين بقول اهللا تعالى    ،لها

كان مثلهم   فيخرج فيمن .  وأقيم عليهم الحد   ، فتابوا ، وعرفوا تحريمها  ،فلم يكفروا . 3﴾طَِعُموا

 ، ال يحكم بكفره حتى يعـرف ذلـك        ، بشيء يمكن أن يجهله    وكذلك كل جاهل  . مثل حكمهم 

  . 4 ويستحله بعد ذلك،وتزول عنه الشبهة

                                                 
 .116النساء  1
 .18 البخاري 2
  سورة المائدة 3
الكفر شيء عظيم فال أجعل المؤمن كـافرا        : 4/224، وفي حاشية ابن عابدين    9/21المغني البن قدامة     4

إذا كان في المسألة وجوه توجـب التكفيـر         : متى وجدت رواية أنه ال يكفر ا هـ وفي الخالصة وغيرها          

 زاد فـي    ،ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظـن بالمـسلم                

 ال يكفر بالمحتمـل، ألن      :البزازية إال إذا صرح بإرادة موجب الكفر فال ينفعه التأويل ح وفي التتارخانية            

   ومع االحتمال ال نهاية ا هـ والذي تحرر أنه ال يفتى ،الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية
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وهذه القواعد المنضبطة المنقولة عن أهل العلم المحققين كابن قدامة، خير مـن المـسارعة               

بالتكفير، ووضع عبارات عامة غير مانعة وال دقيقة، كهذه النواقض العـشرة المزعومـة              

ـ    ى، والت  تكفير المسلمين بغير حق    ى من األبواب الموقعة ف    ى ه ىتلإلسالم، وال   ى أوقعـت ف

غتها العامة غير المنـضبطة،      هذا العصر، بسبب صيا    ى ف شباكها الكثير من الشباب المتدين    

  .تكفير بغير سلطان وال برهان، واهللا تعالى أعلمل الباب لوفتح

   :عبد الوهاب بن ناصر الطريري. ديقول الشيخ 

   ال أكفر ى بأنىأشهدوا عل: الوفاة ذكر عن أبي الحسن األشعري رحمه اهللا أنه قال لما حضرته

وكذا وبنحو هذا أدين، : قال اإلمام الذهبي .واحد أحداً من أهل القبلة، ألن الكل يشيرون لمعبود

قال النبي صلى : أنا ال أكفر أحداً من األمة، ويقول: أيامه يقول  أواخرىكان شيخنا ابن تيمية ف

  . فمن الزم الصلوات بوضوء فهو مسلم»ُمْؤِمٌن ِإلَّا َولَا ُيَحاِفظُ َعلَى الُْوُضوِء«: اهللا عليه وسلم

لذهبي، فهؤالء قـد خبـروا   األئمة أبي الحسن األشعري وابن تيمية واإلمام ا نظر إلى هؤالءأف

  الردود عليها، فهم من أعلم الناس بمقاالت الفرق؛ىودرسوا أحوالها ورجالها، وألفوا ف الفرق،

علمهم، ثم  ومع ذلك أثر هذا عندهم الورع الشديد أن يكفروا أحداً، فما بالك بغيرهم ممن لم يبلغ

  .1يتقحم شفير التكفير

ال يكفر المسلم إال إذا أتى بقول أو بفعـل أو           : لفقيهعبداهللا ا .مركز الفتوى بإشراف د    ىوف

عتقاد دل الكتاب والسنة على كونه كفراً أكبر يخرج من ملة اإلسالم، أو أجمع العلماء على                إ

نتفت عنه موانعه، ومن    إوال يكفر المسلم إال إذا توفرت فيه شروط التكفير، و         . .أنه كفر أكبر  

ير معذور بجهل أو تأويل فيما يكون فيه الجهل والتأويل          ذلك أن يكون بالغاً عاقالً مختاراً غ      

  2 .واهللا أعلم .عذراً
 

  محمد فؤاد/ د

  

                                                                                                                                      
   فعلى هذا ، أو كان في كفره اختالف ولو رواية ضعيفة،بكفر مسلم أمكن حمل كالمه على محمل حسن

 فيهافأكثر ألفاظ التكفير المذكورة ال يفتى بالتكفير   ولقد ألزمت نفسي أن ال أفتي بشيء منها ا هـ ،

بن سعود  عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد، عبد الوهاب بن ناصر الطريري. دالشيخ فضيلة  1

 . على شبكة المعلوماتسالم اليوماإل، موقع سابقا–اإلسالمية 
.  األمور التي تحكم بها على اإلنسان بالكفر8106عبداهللا الفقيه رقم الفتوى . مركز الفتوى بإشراف د2

  .1422 صفر 28: تاريخ الفتوى
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  ترك الصالةـ 2

   .ى أو الرجل مع زوجة ال تصلىسئل عن حكم بقاء المرأة مع زوج ال يصل: س

  

 ألن تارك الصالة كـافر     ؛ىبقاء المرأة مع زوج ال يصل     جواز  أجاب بعدم    :ملخص الفتوى 

ملة اإلسالم، ونكاحه مفسوخ، وال يورث، وال يغسل إذا مات، وال يصلى عليـه،        خارج عن   

  ! مقابر المسلمين، وإنما يخرج به إلى الصحراء ويدفن بثيابه ألنه ال حرمة لهىوال يدفن ف

  30-29 ـ رسالة صفة صالة النبي ص الشيخ ابن عثيمين

  على اإلنترنته موقع) 5(خطبة رقم  :الشيخ محمد حسان                            

  :تعليق

 من اإلسالم بجـرة قلـم،        العالم تقريباً  ى ربع أو ثلث المسلمين ف     ىهذه الفتوى أخرجت حوال   

 خمسمائة مليون مسلم صاروا مرتدين يجب قتلهم، وعدم الـصالة علـيهم إذا              ى حوال ىيعن

التفريـق بـين     مقابر المسلمين، وعدم توريثهم أو الميراث مـنهم، و         ىماتوا، وعدم دفنهم ف   

ـ     ى أ ىولم يحدث ف  . األزواج منهم والزوجات؛ ألنهم ال يصلون       تـاريخ   ى زمان أو مكان ف

 بلدان المسلمين؛ بل يعيشون مع زوجاتهم، ويرثـون         ىاإلسالم أن فعل هذا بمن ال يصلون ف       

   . مقابر المسلمين؛ ألنهم مسلمونىويورثون، ويدفنون ف

اء الهزيلة، والحرص على خروج المسلمين مـن         ما الهدف من التمسك بهذه اآلر      ىوال ندر 

  . ، ومخالفة األئمة، وجمهور علماء األمة بهذه الفتاوى الشاذةدين اهللا أفواجاً

  :التعقيب

الصالة ركن من أركان اإلسالم، ومنزلتها من اِإليمان بمنزلة الرأس من الجسد، والنصوص             

أو التهاون فيها، ومن أخطر مـا       كثيرة فى وجوب المحافظة عليها، وفى التحذير من تركها          

يقول النووى فى شرح . »تَْرُك الصَّلَاِة َبْيَن الْكُفْرِ َوالِْإيَمانِ «ى تركها حديث رواه مسلم فورد 

 لوجوبها فهو كافر بإجماع المـسلمين       تارك الصالة إن كان منكراً     :هذا الحديث ما ملخصه   

الم ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها       خارج من ملة اِإلسالم إال أن يكون قريب عهد باإلس         

عتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس        إ مع   وإن كان تركه تكاسالً   . وجوب الصالة عليه  

أحمد بن  اإلمام  جماهير السلف والخلف إلى أنه ال يكفر بل يفسق ويستتاب، وذهب            ذهب  فقد  

  .السابقث ظاهر الحديستدل بأوإلى أنه يكفر، إحدى الروايتين  ىفحنبل 
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َما ُدوَن ذَِلَك ِلَمْن     ِإنَّ اللََّه لَا َيغِْفُر َأْن ُيشَْرَك بِِه َوَيغِْفرُ        ﴿ :حتج بقوله تعالى  أ ومن قال ال يكفر     

فَِإنَّ اللَّـَه قَـْد     « وحديث   »َمْن َماتَ َوُهَو َيْعلَُم َأنَُّه لَا ِإلََه ِإلَّا اللَُّه َدخََل الَْجنَّةَ           «وبحديث   .﴾َيشَاُء

   .»َمْن قَاَل لَا ِإلََه ِإلَّا اللَُّه َيْبتَِغي بِذَِلَك َوْجَه اللَِّه رََّم َعلَى النَّارَِح

   »تَْرُك الصَّلَاةِ  َبْيَن الْكُفْرِ َوالِْإيَمانِ  «وأجاب هؤالء الذين ال يكفرون تارك الصالة عن الحديث          

، أو أنه محمـول علـى       رستتيب وأص أ القتل إن    ى، وه أن المعنى أنه يستحق عقوبة الكفر     ب

  . أو أن فعله فعل الكفار،المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر

 :ذكر السبكى فى طبقات الشافعية أن الشافعى وأحمد تناظرا فى تارك الصالة فقال الشافعى             و

  يقـول ال إلـه إال اللَّـه   : قال؟أحمد أتقول أنه يكفر؟ قال نعم، قال إذا كان كافرا فبم يسلم     يا  

 يسلم بأن يـصلى  :فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه، قال: محمد رسول اللَّه، قال الشافعى  

  .1 صالة الكافر ال تصح، وال يحكم له باِإلسالم بها، فسكت أحمد:قال

 ال يكـون    ىأحمد، وبالتال   المغني أنه ليس بكافر على مذهب اإلمام       ىوقد رجح ابن قدامة ف    

األربعة وجماهير أهل العلم، وبذلك تكون العالقـة بينـه وبـين             عند أحد من األئمة      كافراً

  .ازوجته صحيحة ال شائبة فيه

بين الرجـل وزوجتـه      ابن قدامة أن التاريخ لم يسجل لقضاة المسلمين أنهم فرقوا          وقد ذكر 

   .بسبب ترك الصالة بالرغم من كثرة تاركيها على مر الزمان

, ي َعْصرٍ ِمْن الَْأْعَصارِ َأَحًدا ِمْن تَارِِكي الصَّلَاِة تُـرَِك تَغْـِسيلُهُ           فَِإنَّا لَا نَْعلَُم فِ   : قال ابن قدامة  

, َولَا ُمِنَع ُهَو ِميَراثَ ُمَورِِّثهِ    , َولَا ُمِنَع َوَرثَتُُه ِميَراثَهُ   , َوَدفْنُُه ِفي َمقَابِر الُْمْسِلِمينَ   , َوالصَّلَاةُ َعلَْيهِ 

َولَْو كَاَن كَاِفًرا لَثََبتَتْ  , َمَع كَثَْرِة تَارِِكي الصَّلَاةِ   ; ْرِك الصَّلَاِة ِمْن َأَحِدِهَما   َولَا فُرِّقَ َبْيَن َزْوَجْينِ ِلتَ    

  .2َهِذِه الَْأْحكَاُم كُلَُّها

                                                 
، منقول 1997مايو .فضيلة الشيخ عطية صقر: المفتى) 35(الموضوع : فتاوى دار اإلفتاء المصرية 1

 .وزارة األوقاف المصرية على اإلنترنتبتصرف من موقع 
َصلَّْوا َعلَى َمْن قَاَل لَا إلََه إلَّا اللَُّه         {:قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم      : قَاَل، و 2/158المغني البن قدامة     2

, ارِ َأَحًدا ِمْن تَارِِكي الصَّلَاِة تُـرَِك تَغْـِسيلُهُ        َوِلَأنَّ ذَِلَك إْجَماُع الُْمْسِلِميَن، فَِإنَّا لَا نَْعلَُم ِفي َعْصرٍ ِمْن الَْأْعصَ          . }

َوالصَّلَاةُ َعلَْيِه، َوَدفْنُُه ِفي َمقَابِر الُْمْسِلِميَن، َولَا ُمِنَع َوَرثَتُُه ِميَراثَُه، َولَا ُمِنَع ُهَو ِميَراثَ ُمَورِِّثِه، َولَا فُرِّقَ َبـْيَن                   

َولَْو كَاَن كَاِفًرا لَثََبتَتْ َهِذِه الَْأْحكَاُم كُلَُّها، َولَا نَْعلَُم         , َمَع كَثَْرِة تَارِِكي الصَّلَاةِ   ; ِدِهَما  َزْوَجْينِ ِلتَْرِك الصَّلَاِة ِمْن َأحَ    

 قََضاُء َصلَاٍة َولَـا  َبْيَن الُْمْسِلِميَن ِخلَافًا ِفي َأنَّ تَارَِك الصَّلَاِة َيجُِب َعلَْيِه قََضاُؤَها، َولَْو كَاَن ُمْرتَدا لَْم َيجُِب َعلَْيهِ            

َوَأمَّا الَْأَحاِديثُ الُْمتَقَدَِّمةُ فَهَِي َعلَى َسبِيلِ التَّغِْليِظ، َوالتَّشْبِيِه لَُه بِالْكُفَّارِ، لَا َعلَى الَْحِقيقَِة، كَقَْوِلـِه عليـه                 . ِصَيامٍ

َمْن قَـاَل    {:َوقَْولُُه. }فٌْر بِاَللَِّه تََبرٌُّؤ ِمْن نََسبٍ َوِإْن َدقَّ        كُ {:َوقَْوِلِه. }ِسَباُب الُْمْسِلمِ فُُسوقٌ، َوِقتَالُُه كُفْرٌ     {:السالم
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     :سانسعود بن عبداهللا الفنيفضيلة الشيخ الدكتور  يقول

الصالة عالوة على   التاريخ اإلسالمي كله إلى يومنا هذا أن أحداً قتل مرتدا لتركهىلم ينقل ف

ـ مع كثرة من يترك الصالةـ ما يترتب على هذا القول   أوالده  طالق زوجتـه، وأن من   

  .إلخ... أوالد غير شرعيين

   .1ة كسالً أو تهاوناًتارك الصال  القول بعدم تكفير ـواهللا أعلمـ  ى يظهر لىوالذ

  

  طالما أنه يؤمن بوجوبها، وعلى الزوجة أن        ال يعتبر كافراً   ى ال يصل  ىوعلى هذا فالزوج الذ   

 ستمرار، وأن تدعوه إلى الصالة دون يأس، وأن تخوفه من عاقبـة تركهـا، وأن              إتنصحه ب 

  مثل ى تأخذ بيده إلى طريق الحق، فللصحبة مفعول السحر ف         ىتحيطه بالصحبة الصالحة الت   

  .هذه الحاالت

 لها نفس الحكم، وتتوجه لزوجها نفس النصائح ليحملها على الصالة           ى ال تصل  ىوالزوجة الت 

َوْأُمْر َأْهلَك بِالصَّلَاِة َواْصـطَبِْر     ﴿ : طالقها، وليذكر قول اهللا تعالى     ىستقامة، وال يتعجل ف   واإل

 السحر، ولـيعلم أن     ىف لقيامبدعوات السحر، وا  كالهما  ، وليستعن   )132 سورة طه ( ﴾َعلَْيَها

واهللا   دينه، وأحسن له من الدنيا وما فيها،       ىخير له ف   اهللا لو أكرمه بهداية تارك الصالة فهو      

  .متعالى أعل

  

  

  محمد فؤاد/ د

  

  

  

                                                                                                                                      

  . شِْديُد ِفي الَْوِعيِد، َوُهَو َأْصَوُب الْقَْولَْينِ، َواَللَُّه َأْعلَُمَوَأشَْباِه َهذَا ِممَّا ُأرِيَد بِِه التَّ
 عميد كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمـد بـن سـعود    سعود بن عبداهللا الفنيسانفضيلة الشيخ الدكتور   1

  .هـ08/11/1427 اإلسالم اليوم، موقع ة سابقاًاإلسالمي
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  ستغاثة باألنبياء والصالحيناإل التوسل و-3

  .باألنبياء والصالحينستغاثة اإلالتوسل وحكم سئل عن : س

  

، والتوسل   أكبر ستغاث به بعد موته فهو مشرك شركاً      إعا غير اهللا أو     من د  :ملخص الفتوى 

  .باألنبياء والصالحين من البدع ووسائل الشرك

الشيخ ابن باز  5/319  مجموع فتاوى ـ

  com.alsalafway.www ـ أحمد فريدالشيخ 

  :عليقت

 بنـاء علـى آراء   ،توسع من أبواب تكفير المسلمين بغير حـق ـ كسابقاتها ـ  هذه الفتوى  

، مـع أن أفعـالهم ال       ضعيفة وأدلة مرجوحة، وتسيء الظن بغالبية المسلمين وتسميهم كفاراً        

 العقيـدة أو    ىوالجهلة من العوام الذين يرتكبون األخطاء ف      . غبار عليها عند جمهور العلماء    

، والواجب نصحهم وتعليمهم والترفق بهم، ولـيس إخـراجهم مـن            موجودون دائماً العبادة  

ستغاثة ال يكاد يفعلها أحد من      اإلسالم، وتسميتهم بالكفار، والصورة الممنوعة المكفرة من اإل       

  .المسلمين، وليس كل أنواع التوسل من البدع والممنوعات

  :التعقيب

   كأن يستغيث به أن يفرج ،به ما ال يقدر عليه المستغاث إن كانت بسؤالستغاثة بالخلق اإل

َوالَ تَْدُع  ﴿ :لقوله تعالى  " ؛من الشرك وهو  فهذا غير جائز    .  له بالرزق  ى أو يأت  ،الكرب عنه 

  ).106يونس  (﴾ِمن ُدونِ اللِّه َما الَ َينفَُعَك َوالَ َيُضرَُّك فَِإن فََعلْتَ فَِإنََّك ِإذًا مَِّن الظَّاِلِميَن

اللهم :  كقول القائل  ،ل المتوسل به شيئاً    يسأ ولم ، اهللا بالمتوسل به تفريج الكربة     سألوأما إن   

  ولـيس مـستغيثاً    ، ومـستغيث بـه    ،هو على هذا سائل هللا وحده     ف ىبجاه رسولك فرج كربت   

   .بالمتوسل به

 ،ستغاثة بـاهللا تبـارك وتعـالى      إ ألنها   ،تفق الفقهاء على أن هذه الصورة ليست شركاً       أوقد  

    :قولين على  حرام أم حاللىهل هختلفوا إ ولكنهم ،ل بهغاثة بالمتوسستإوليست 

، وهو  الصالحين حال حياتهم وبعد مماتهم    التوسل باألنبياء و  لمشروعية   ؛جوازال :القول األول 

 منها ما ورد من األدعية المأثورة عـن النبـي           ، بأدلة كثيرة  واستدلأ و قول جمهور العلماء،  

 ومنها مـا    .} وبحق ممشاي هذا إليك    ،أسألك بحق السائلين عليك   {صلى اهللا عليه وسلم مثل      

 ،طمة بنت أسد   فا ىغفر ألم أ{ الدعاء لفاطمة بنت أسد      ىقاله الرسول صلى اهللا عليه وسلم ف      
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سـتغاثة   تلك اإل ى ومنع التوسل ف   ،ستغاثة إال باهللا سبحانه وتعالى     عدم جواز اإل   :ىالقول الثان 

ار علـى    ومن س  ، ابن تيمية  ى هذا الرأ   وصاحب . أحياء كانوا أو أمواتاً    ،باألنبياء والصالحين 

َوَمْن َأَضلُّ ِممَّن َيْدُعو ِمن ُدونِ اللَِّه َمن لَّـا          ﴿ :ستدلوا بقوله تعالى  أ و .نهجه من المتأخرين  

  واهللا أعلم .﴾َيْستَجِيُب لَُه ِإلَى َيومِ الِْقَياَمِة َوُهْم َعن ُدَعاِئهِْم غَاِفلُوَن

  

  :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د ىوف

صلى اهللا عليه وسلم، أو بجاهه، أو بحقه، مختلف فيه بـين العلمـاء،              والتوسل بذات النبي    

   .واهللا أعلم .1...لشافعية، والحنابلة إلى جوازهفذهب أكثر الفقهاء من المالكية، وا

  

  

  محمد فؤاد/ د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 بـين   ، التوسل بالنبي صلى اهللا عليه وسـلم       11669عبداهللا الفقيه رقم الفتوى     . مركز الفتوى بإشراف د    1

 .1422 رمضان 11: تاريخ الفتوى. المنع والجواز
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  الذبح لغير اهللا شرك -4

ذبحون بنيـة النـذر      كالذبح لألولياء بالنسبة لمن يزورونهم وي      ، ما حكم الذبح لغير اهللا     :س

  ؟ ويفرقون لحوم هذه النذور على جيران المقابر أو القبةىللول

  

  فهو مـشرك شـركاً     ى للول  مولد تعظيماً  ى أو ف  ى أو لول  من ذبح لغير اهللا    :ملخص الفتوى 

  .أكبر

  1/134  للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائمة

  :تعليق

هير المسلمين، فما يذبحه أو ينـذره عـوام         هذه الفتوى من فتاوى التكفير وإساءة الظن بجما       

واللحم للفقراء، وهـذا     الثواب لألولياء، إهداء  الذبح هللا، و   : به غالباً  ونيقصدالناس لألولياء،   

،  لقـصورهم   بألسنتهم ولكن قد ال يستطيعون التعبير عنه      ، ذهنهم ىالمعنى المشروع يكون ف   

  . لتكفير المسلمين بغير حق توصالً؛ أن يحمل األفعال أكثر مما تحتملىفال ينبغي للمفت

  :التعقيب

 وقـد   ، سواء أكان برفع الصوت أم ال      ، بالذبح لهيهل  بأن   ؛عظم غير اهللا  ي ال يجوز ألحد أن   

 وهـذا  .كان المشركون يرفعون أصواتهم عند الذبح بأسماء اآللهة متقربين إليها بـذبائحهم           

ِوما أھل لغير هللا به﴿ :قوله تعالى ىف ذلكمتفق عليه لتصريح القرآن الكريم ب ِ ِِ ِ ّ ِ ْ َ َّ ُ َ َ﴾.  

  

ـ       ىما يذبحه عوام الناس لألولياء ف     وأما    يقـدمونها   ى بلدان المسلمين المختلفة، والنـذور الت

وتفريـق    هؤالء األولياء لنفعهم بـالثواب،      التصدق عن  : غالباً ايقصد به ألضرحتهم؛ فإنما   

 وإن  ، من ذلك أو أطلق صح     ر شيئاً  فإن قصد الناذ   ،خدام قبره وأقاربه وفقرائه   المذبوح على   

  .1 الجهلة لم يصحكثير منقصد التقرب لذات الميت كما يفعله 

  

قد  الماشية بقصد توزيع لحمها على الفقراء صدقة على روح الميت ال مانع منه، ألنه                وذبح

عن بر األبوين بعد موتهما قول الرسول صـلى          عن سؤال من سأل      جواباًجاء فى الحديث    

  ". الصدقة عليهما والدعاء لهما ":وسلم للسائلاهللا عليه 

  

                                                 
  . يقصد المسلم الذبح لولي هللا أي لنفعه بالثواب: 2/102في حاشية الدسوقي 1
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 إنمـا   ى النذر للـول   ):فأجاب بقوله ( حكم النذر لقبور األولياء      عنابن حجر الهيتمي    ) وسئل(

  مـن ذلـك أو    ه فإن قصد الناذر شيئاً     التصدق عنه لخدام قبره وأقاربه وفقرائ      يقصد به غالباً  

  . 1أكثر الجهلة لم يصحأطلق صح وإن قصد التقرب لذات الميت كما يفعله 

  

ـ   ىفترضنا أنهم يذبحون للميت ويتقربون إليه، فال ينبغ       إعلى أننا لو     الحكـم   ىالمسارعة ف

  .أنه من الشرك وأهلون أن هذا حرام يج ما غالباً ألنهمبتكفيرهم وخروجهم من اإلسالم 

  

  :يقول الشيخ ابن عثيمين

 بدليل يدل على    ىستطيع أحد أن يأت    فهذا مقتضى عموم النصوص، وال ي      :وأما العذر بالجهل  

، وقـال  2 ﴾َوَما كُنَّا ُمَعذِّبِيَن َحتَّى نَْبَعثَ َرُسوالً﴿ :أن اإلنسان ال يعذر بالجهل، قال اهللا تعالى  

، ولـوال   3 ﴾ُرُسالً ُمَبشِّرِيَن َوُمنِْذرِيَن ِلَئلَّا َيكُوَن ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعَد الرُُّسـلِ           ﴿ :تعالى

 لم يكن للرسل فائدة، ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة وال حاجة إلرسال             :لعذر بالجهل ا

 ..الرسل، فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم              

ـ  الحقيقةىونحن ف ـ  يا إخوان   لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا، إنما نحكـم بمـا تقتـضيه    ى 

فكيف نؤاخذ إنـساناً بجهلـه      ) إن رحمتي سبقت غضبي    (:عز وجل يقول  الشريعة، والرب   

  .4وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام ؟

  محمد فؤاد/ د

  

  

  

                                                 
  النذر أو الوقـف لمـشاهد األوليـاء        :وقال أيضا . 4/284فتاوى الفقهية الكبرى البن حجر الهيتمي       ال 1

والعلماء صحيح إن نوى الناذر أو الواقف أهل ذلك المحل أو صرفه في عمارته أو مصالحه أو غير ذلك                   

 ،المحـل  ويصرف في هذه الحالة لما ذكر من مـصالح ذلـك             ، وكذا إن لم يقصد شيئا     ،من وجوه القرب  

.  فإن النذر حينئذ ال ينعقـد      ،بخالف ما لو قصد بذلك التقرب إلى من دفن هناك أو ينسب إليه ذلك المحل              

  .6/316، ومثله في تحفة المحتاج 4/289الفتاوى الفقهية الكبرى البن حجر الهيتمي 
  .15/  اإلسراء2
  .165/ النساء 3
   ).12السؤال رقم  / 33" ( لقاءات الباب المفتوح " : الشيخ ابن عثيمين 4

 16



  الدعوة لحرية الفكر شرك -5

  عتقاد، فما حكم ذلك؟ دعوة إلى حرية اإلىنسمع الدعوة إلى حرية الفكر، وه: س

  

عتقاد، يعتقد ما شاء من األديان فإنـه         يجيز أن يكون اإلنسان حر اإل      ىالذ :ملخص الفتوى 

  . أكبركافر كفراً

  .218-217 فتاوى العقيدة ص –الشيخ ابن عثيمين 

  :تعليق

 العقائد، وكالتعايش مع    ى كثيرة مشروعة كعدم اإلجبار على الدخول ف       حرية الفكر لها معان   

   .هم والتزوج منهمإلى أكل طعام يصل ى العقيدة، والذىالمخالفين ف

والعجب من اإلصرار    تجويز الكفر وال الرضا به،       ى عقيدتهم ال يعن   ى ف اس أحراراً وترك الن 

  .حتمال ألفعالهمإعلى تكفير الناس بأدنى سبب، وبأبعد 

  :التعقيب

من المعلوم أن الناس مختلفون فى الرأى والعقيدة والسلوك بحكم طبيعـتهم البـشرية التـى          

َك لََجَعَل النَّـاَس ُأمَّـةً َواِحـَدةً َوالَ َيَزالُـوَن           َولَْو شَاء َربُّ  ﴿ : قال تعالى  ،تخطىء وتصيب 

 وقد أمدهم اللَّه بهـدى      ،)119 ،118 هود( ﴾ِإالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك َوِلذَِلَك خَلَقَُهمْ     ﴿ ﴾،ُمخْتَِلِفيَن

 وقال آلدم ومن معه     ،من عنده عرَّفهم فيه الخير ودعاهم إليه وعرفهم فيه الشر وحذرهم منه           

 ﴾فَِإمَّا َيْأِتَينَّكُم مِّنِّي ُهًدى فََمنِ اتََّبَع ُهَداَي فَلَا َيِضلُّ َولَـا َيـشْقَى            ﴿إلى األرض   حين أهبطهم   

 فمنهم من آمن ومنهم من      ، وأرسل إليهم الرسل تترى لينبهوهم إلى هذه الحقيقة        ،)123 طه(

 ، األساسية  فأكد ما دعوا إليه من العقائد      ،كفر، حتى جاء خاتمهم محمد صلى اهللا عليه وسلم        

 سواء مـنهم مـن   ، فهى لكل الناس،وكانت دعوة اإلسالم عامة غير خاصة بزمان أو مكان     

َوَمن َيْبتَغِ غَْيَر اِإلْسالَمِ ِدينًا فَلَن ُيقَْبَل   ﴿ : قال تعالى  ،كان على دين سابق ومن ليس على دين       

   .)85آل عمران( ﴾ِمنُْه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن الْخَاِسرِيَن

  

 ومـا علـى الرسـول إال        ،قتناع ألن العقائد ال تغرس إال باإل       العقيدة؛ ىفس هناك إكراه    ليو

الَ ِإكْـَراَه   ﴿،  )29الكهف  (َوقُلِ الَْحقُّ ِمن رَّبِّكُْم فََمن شَاء فَلُْيْؤِمن َوَمن شَاء فَلَْيكْفُْر﴾           ﴿البالغ  

والنبى صلى اهللا عليه وسلم تعامل مـع         ،)256 البقرة( ﴾ِفي الدِّينِ قَد تََّبيََّن الرُّشُْد ِمَن الْغَيِّ      

 ولكن لم يجبرهم على الدخول فيه، وتركهم        ،ودعاهم لإلسالم  ،قترض منهم الطعام  أاليهود و 
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يبح ولم   ، وأكل ذبائحهم  أهل الكتاب من اليهود والنصارى    ء  التزوج من نسا  اإلسالم  أباح  وقد  

ـ   لزوج المسلم أن يجبر زوجته غير المسلمة على اإلسالم، وأباح له أن يعيش مع             ل  ىهـا وه

 مـن    ال يعنى الرضا بما هم عليه      فعلى ذلك ترك الناس أحراراً    ،   عليه من الكفر   ىعلى ما ه  

  .واهللا أعلم الدين، ى عدم إجبارهم على الدخول فىالمخالفة لعقيدة اإلسالم، ولكن يعن

  

  محمد فؤاد/ د
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   دوران األرض حول الشمس-6

من أسند إليه تدريس مـادة       صحة دوران األرض حول الشمس، وماذا يقول         سئل عن : س

  . تقول إن األرض تدور حول الشمسى والتالجغرافيا

  

  :قال الشيخ ابن عثيمين :ملخص الفتوى

 يبين للطلبة أن القرآن الكريم والسنة كالهما يدل         :نقول لمن أسند إليه تدريس مادة الجغرافيا      

            . على أن تعاقب الليل والنهار، إنما يكون بدوران الشمس على األرض ال بالعكسةبظاهر

  39 الصفحة رقم 1 كتاب مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين الجزء رقم

  :وقال الشيخ ابن باز

ستتابته، وما ذلك إال ألن إنكار      إ المقال دم من قال إن الشمس ثابتة ال جارية بعد            ىأهدرت ف 

  .به العظيم، وتكذيب لرسوله الكريم الشمس تكذيب هللا سبحانه، وتكذيب لكتاىجر

  1موقع الشيخ ابن باز على اإلنترنت

   :تعليق

ختصاص مـن علمـاء الفلـك       رد إلى أهل اإل    تُ ى من الوح  ىيها نص قطع   لم يرد ف   ىاألمور الت 

  . جميع أنحاء العالمى إساءة بالغة لصورة اإلسالم وأهله فىوغيرهم، أما مثل هذه الفتاوى فه

  :التعقيب

 حركـة األرض ودورانهـا أو يثبـت         ى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ما ينف       ىليس ف 

ك آيات ذكر بعض المفسرين أنها تدل إجماالً علـى حركـة األرض             ستقرارها، وهنا إسكونها و 

وقد تواترت األخبار من علماء الفلك المسلمين وغير المسلمين أن األرض تـدور             ... ودورانها

 يتحدث عن هذا     هذا الكون، فال تكاد اليوم تطالع كتاباً       ىوتتحرك كغيرها من الكواكب المبثوثة ف     

  .لحقيقةالموضوع إال وجدته يقرر هذه ا

   :2"الكون من الذرة إلى المجرة"  كتابهىل الدكتور حماد العبيدي فيقو

 دورانها حول الشمس تسير مهتزة      ى وعند سيرها ف   ... الفضاء كأنها سفينة   ىتسبح األرض بنا ف   

متمايلة وتبدو وكأنها تتدرج إلى الوراء ذلك أنها تدور ضد عقارب الساعة وبسرعة تزيد عـن                

ية فكأنها صاروخ عابر للقارات، ورغم هذه السرعة المدهشة فإننا ال نـشعر              الثان ىكم ف ) 23(

                                                 
1 8570/mat/sa.org.binbaz.www://http  
 
2 net.islamweb.www://http  
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 السنة  ى سنة ه  ىلفصول األربعة، وتتم ف    تنتج عنها ا   ى الت ىهذه الدورة لألرض حول الشمس ه     

 يقوم بها الناس، وهناك دورة    ى سائر األنشطة واألعمال الت    ى الحساب بها ف   ى يجر ىالشمسية الت 

 دورتها حول نفسها    ى نفس الوقت مع دورانها حول الشمس، هذه الدورة ه         ىثانية لألرض تتم ف   

ـ     ىكم ف ) 1609(تجاه عقارب الساعة بسرعة     إ ىمن الغرب إلى الشرق ف      ى الساعة وتكملهـا ف

  .أربع وعشرين ساعة وينشأ عنها الليل والنهار

 كتابه  ى هذا العصر، حيث يقول الدكتور وهبة الزحيلي ف        ىوهذا ما درج عليه علماء التفسير ف      

 السماء كما يـسبح     ى فلكه ف  ى وكل من الشمس والقمر واألرض يسبح ويدور ف        :التفسير المنير 

 سنة،  ىمليون ميل، وتتم دورتها ف    ) 93( مدار نصف قطره     ى تسير ف   الماء، فالشمس  ىالسمك ف 

ألف ميـل، واألرض تـدور      ) 24( مدار نصف قطره     ىوالقمر يدور حول األرض كل شهر ف      

  . يوم وليلةى سنة، وحول نفسها فىحول الشمس ف

 مواجهة الشمس، فـالجزء     ىفاألرض الكروية تدور حول نفسها ف     ... .: موضع آخر  ىويقول ف 

يواجه الشمس من سطحها المكور يغمره الضوء ويكون نهاراً، ولكن هذا الجزء ال يثبـت               ىالذ

  . كان عليه النهارىألن األرض تدور، وكلما تحركت بدأ الليل يغمر السطح الذ

 من الجائز، فـإذا     ى بل ه   أو المستحيل عقالً   وحركة األرض ودورانها ليست من الواجب عقالً      

 شرعنا ما يخالفها، فـإن      ىمين وغيرهم هذه الحقيقة ولم يكن ف      ختصاص من المسل  أثبت أهل اإل  

 لن يتعارض مع حقيقية علمية ثابتة،       ىعلينا أن نسلم بذلك ونحن على يقين جازم بأن ثابت الوح          

ختـصاص مـن علمـاء       إلى أهل اإل   ى من الوح  ى لم يرد نص فيها قطع     ىفمرد هذه األمور الت   

فَاْسـَألُواْ  ﴿: ، ويقول تعـالى   )59:الفرقان( ﴾َأْل بِِه خَبِيًرا  فَاْس﴿: الفلك، فاهللا سبحانه وتعالى يقول    

عتبار أن هذه المسألة ال      اإل ى، ومما يجدر وضعه ف    )43:النحل( ﴾َأْهَل الذِّكْرِ ِإن كُنتُْم الَ تَْعلَُمونَ     

 أن يكون البحـث فيهـا ألهـل     ى، فينبغ ى عليها عمل تكليف   ى وال ينبن  ىيترتب عليها حكم شرع   

  .1واهللا أعلم.  علماء الفلكختصاص مناإل

  

  محمد فؤاد/ د

  

                                                 
: تـاريخ الفتـوى  .  حركة األرض ودورانها  56931رقم الفتوى   : عبداهللا الفقيه .مركز الفتوى بإشراف د    1

  .1425 ذو القعدة 04
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   العقيدةى ال عذر بالجهل ف-7

   اآلخرة؟ى، وهل يعذر الجاهل ف العقيدةىحكم العذر بالجهل ف سئل عن :س

  

 ، عن جهل يكفـر    كفراً م رتكب شيئاً إ؛ فمن    العقيدة ى ف  الجهل ال يكون عذراً    :ملخص الفتوى 

  .لجحيم اى ويكون من الخالدين فوال يعذر بجهله،

  9/398 مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة -الشيخ ابن باز

  :تعليق

 إلى محاصرة المـسلمين     ىيؤد ىهذه الفتوى تسير مع المنهج المتشدد لكل هذه الفتاوى والذ         

   .وإخراج أكبر عدد منهم من اإلسالم كل سبيل، ىف

 والترفق بهم،    كل دين، والواجب نصحهم وتعليمهم     ى اإلسالم وف  ى ف والجهال يوجدون دائماً  

  .وليس إخراجهم من اإلسالم، وتسميتهم بالكفار

  :التعقيب

هـذا   جهـل، فــإن     عنكفـراً   مُ فعالًلو فعـل    عليه أهل السنة والجماعة أن المسلم        ىالذ

 العقوبة  من مانعاًىبالتاليكون  و،الحكـم عليـه بالكـفــر  مـنالجهـل يكـون مـانعاً

 نار الجحيم مع المغضوب علـيهم       ىيامة للكافرين، من الخلود ف     أعدها اهللا تعالى يوم الق     ىالت

  :األدلة اآلتيةستدلوا بأو والضالين،

ـ أوالً  الحواريين وجهلهم بصفة ربهـم أنـه   أ خط سورة المائدة عنىما قصه اهللا تعالى ف  

عليه السالم، كما أخبـر اهللا       على كل شيء قدير، وكذلك شكهم بمصداقية نبوة عيسى         تعالى

َماِئـَدةً   َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهْل َيْستَِطيُع َربَُّك َأْن ُينَزَِّل َعلَْينَا ِإذْ قَاَل الَْحَوارِيُّوَن﴿: نهم عتعالى

ين لم يشيء قدير هو كفر، إال أن الحوار  أن اهللا على كلىفرغم أن الشك ف .﴾1ِمَن السََّماِء

   . ذلكىف همبجهل  وعذروا،يكفروا

ـ ثانياً لَُهْم آِلَهةٌ  اْجَعْل لَنَا ِإلَهاً كََما﴿: الوا ـ من بني إسرائيل ـ لموسى عليه السالم  ق الذين  

أن يجعل لهم إلهاً مع اهللا كفـر   أن قولهم وسؤالهم موسى، وال شك ﴾2قَاَل ِإنَّكُْم قَْوٌم تَْجَهلُوَن

   .جهلالب همعذرلم يكفروا ه، ولكن لبواح ال شك في

                                                 
    .113:المائدة 1
  .138:األعراف 2
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ـ ثالثاً ـ صلى اهللا عليه وسلمـ  ِمَن الشَّامِ َسَجَد ِللنَّبِىِّ  ا لما قدم ُمَعاذان ما روى ابن ماجة     

 فََوِدْدتُ ِفـى    ،قَاَل َأتَْيتُ الشَّاَم فََوافَقْتُُهْم َيْسُجُدوَن َألَساِقفَِتهِْم َوَبطَارِقَِتهِمْ      . »َما َهذَا َيا ُمَعاذُ   «قَاَل  

ـ صلى اهللا عليه وسلمـ وُل اللَِّه  فَقَاَل َرُس. نَفِْسى َأْن نَفَْعَل ذَِلَك بَِك فَالَ تَفَْعلُوا فَـِإنِّى لَـْو    « 

  .»1كُنْتُ آِمًرا َأَحًدا َأْن َيْسُجَد ِلغَْيرِ اللَِّه َألَمْرتُ الَْمْرَأةَ َأْن تَْسُجَد ِلَزْوجَِها

السجود عبـادة وهـو ال      علمه أن    صلى اهللا عليه وسلم   النبي   كفر، ولكن    السجود لغير اهللا  و

  .رتداد عليه بالكفر واإل، ولم يحكم أن ُيصرف إال هللا وحدهيجوز

ـ رابعاً  رضى اهللا عنهما َأنَُّه َأْدَرَك ُعَمَر ْبَن الْخَطَّابِ ِفى ـَعنِ اْبنِ ُعَمَر   ما روى البخاري  

ـ َركْبٍ َوْهَو َيْحِلفُ بَِأبِيِه، فَنَاَداُهْم َرُسوُل اللَِّه ـ  صلى اهللا عليه وسلم   اللََّه َينَْهاكُْم َأْن َأالَ ِإنَّ « 

    .»2تَْحِلفُوا بِآَباِئكُْم، فََمْن كَاَن َحاِلفًا فَلَْيْحِلفْ بِاللَِّه، َوِإالَّ فَلَْيْصُمتْ 

، إال أن عمـر     »3َمْن َحلَفَ بِغَْيرِ اللَِّه فَقَْد َأشَْرَك       «: الحديثى  الحلف بغير اهللا شرك، كما ف     و

  .ألجل ذلك فقد ُعذرو ، اهللا تعالى من الشركوقتها أن الحلف بغير لم يكن يعلم

                                                

 يرتكــب الكفـر  ىالمسـلم الذأن  على تدل داللة واضحة ـ  ـ وغيرها كثير دلةاأل هذهف

الجهـل إذا   أن، وُيسمى كافراً حتى ُيَعلّم وتقام عليه الحجـة  وال ،يحكم عليه بالكفر  الجهالً

ُيعتبر عذراً يعذر صاحبه، وُيقيل  ، فإنه ال يمكن دفعهاىتوفرت دواعيه وأسبابه المعتبرة الت

   .العذاب والوعيد لحوقبالكفر وما يترتب عليه من الحكم عثرته، ويمنع عنه 

 اإلسالم ثـم صـدر منـه    ىإذا دخل كافر ف : سؤال له  ىوف  الشيخ ابن عثيمين،   ىوهذا رأ 

 د هللا الحم :أجابناقض من نواقض اإلسالم بسبب جهله فكيف ُيعامل؟ وهل يجدد إسالمه؟            

 أحسن، وُيبين له أن هذا من نواقض اإلسالم، وال يحتـاج إلـى تجديـد                ى ه ىُيعامل بالت "

َوَمـا كُنَّـا    ﴿ : فعله لم يكن عالماً به، واهللا عز وجل يقـول          ىإسالمه، ألن هذا الناقض الذ    

َرى ِإلَّـا َوَأْهلَُهـا     َوَما كُنَّا ُمْهِلِكي الْقُ   ﴿ :، ويقول )15/اإلسراء( ﴾ُمَعذِّبِيَن َحتَّى نَْبَعثَ َرُسولًا   

، والجاهل ليس بظالم، ألنه لم يتعمد اإلثم، السيما من كان حديث            )59/القصص( ﴾ظَاِلُموَن

  .4 واهللا أعلم.انتهى" اإلسالم

  محمد فؤاد/ د

 
  .1926ابن ماجة  1
  .6108البخاري  2
  .3253 سنن أبي داود 3
  ).33، 1/32" (اإلجابات على أسئلة الجاليات. " فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا4
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   من مات ولم تبلغه دعوة اإلسالم-8

  .سئل عن حكم من مات ولم تبلغه دعوة اإلسالم أو بلغته مشوهة: س

  

من لم تبلغه الدعوة فحكمه حكم أهل الفترة يختبر يوم القيامة، وال عذر لمن          :ملخص الفتوى 

                                         .بلغته مشوهة فإن عليه أن يسأل

  80-79الشيخ ابن جبرين فتاوى وأحكام ص 

  :تعليق

 ،مـشوهة العلماء فى لزوم الدعوة لمن بلغتهم أن تبلغهم صحيحة غير           المحققون من   شترط  أ

  .فإذا وصلت مشوهة كانوا معذورين فى عدم اإليمان بها

  :التعقيب

 أمثال سكان الكهوف واألدغال والجـزر النائيـة          هم  الدعوة فى عصرنا هذا    م لم تبلغه  ينالذ

 وهم قلة فى هذا الزمان الذى كثرت فيه         ،تصال بالعالم من حولهم   الذين ال يعرفون وسائل اإل    

سـتعمار فـى     وتنـافس اإل   ، وكثرت الرحالت  ،السلكية وغيرها تصال السلكية وال  وسائل اإل 

سمه اإلسالم وجب عليه أن     إ جاء بدين    ومن سمع بأن هناك رسوالً     .ستغالل مناطق األرض  إ

 كمـا قـال      كان معذوراً  ، أو سمع ولم يستطع البحث     ، فإن لم يسمع   ،ستطاعإيبحث عنه إن    

 ،تهم أن تبلغهم صحيحة غير مـشوهة      شترط العلماء فى لزوم الدعوة لمن بلغ      أوقد   .العلماء

 وقد نص على ذلك اإلمام الغزالى       .فإذا وصلت مشوهة كانوا معذورين فى عدم اإليمان بها        

فبعد أن ذكر أن أكثر النصارى مـن الـروم   "  بين اإلسالم والزندقة   فيصل التفرقة "فى كتابه   

 الذين بلغـتهم دعـوة    حتى: بل أقول: قال،والترك فى زمانه ناجون لعدم بلوغ الدعوة إليهم    

سمه محمد  إ  مدلساً  فعلمهم أهلوهم منذ الصبا أن كذاباً      ؛الرسول صلى اهللا عليه وسلم مشوهة     

 وأما سائر األمم الذين كـذبوا       ، أى ناجون  ، فهؤالء عندى كالصنف األول    ،دعى النبوة كذباً  أ

ارقة، وعلى  الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد علمهم بالتواتر ظهوره وصفاته ومعجزاته الخ           

  .اهـ ملخصا.  وأعرضوا عنه ولم ينظروا فيما جاء فيه فهم كفار،رأسها القرآن

 أو بلغته صحيحة ولم يقـصر فـى         ،، أو بلغته مشوهة   من لم تبلغه الدعوة أصالً    فوعلى هذا   

   .1 أى يرجى له عدم الخلود فى النار، فهو معذور،البحث والتحرى

  

                                                 
  .1997مايو . فضيلة الشيخ عطية صقر: المفتى) 21(الموضوع : فتاوى دار اإلفتاء المصرية 1
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  :لفقيهعبداهللا ا.مركز الفتوى بإشراف د ىوف

الكافر هو من مات على غير ملة اإلسالم، أما من لم يسمع باإلسالم قط أو بلغتهم الدعوة                  

اإلسالمية مشوهة وغير صحيحة فالصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، كمـا سـبق بيانـه               

  .48406،  3191،  56323،  42857،  39870:  الفتاوى ذات األرقام التاليـة     ىمفصالً ف 

 أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه          ى وف :ن تيمية قال شيخ اإلسالم اب   

 ويغفر اهللا فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما ال يغفر به لمن قامت الحجـة                 ،من اإليمان القليل  

 على الناس زمان ال يعرفون فيه صالة وال صياماً          ىيأت:  الحديث المعروف  ىعليه، كما ف  

الكبير والعجوز الكبير يقولون أدركنا آباءنا وهم يقولـون ال          وال حجاً وال عمرة إال الشيخ       

 .تنجيهم مـن النـار    :  عنهم ال إله إال اهللا، فقال      ىإله إال اهللا، فقيل لحذيفة بن اليمان ما تغن        

  .1واهللا أعلم ..نتهىإ

  

   

  محمد فؤاد/ د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
: تاريخ الفتوى.  الكافر المخلد في نار جهنم59524رقم الفتوى ، عبداهللا الفقيه. دمركز الفتوى بإشراف 1

  .1426 محرم 21
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   حكم أطفال المشركين-9

  . حكم أطفال المشركينسئل عن: س

  

أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع فهو من أهل الجنة، ومـن     :وىملخص الفت 

  .عصى فهو من أهل النار

  3/365  للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائمة

  :تعليق

وال  مما ال تجيزه شريعة اإلسالم الرحيمـة،         ، ويعذبون بالنار  ،الفتوى بأن األطفال يمتحنون   

ـ      كان العاقل ال يعذب لكونه لم تبلغه الدعوة        وإذاتقول به العقول القويمة،       ى، كما أخبر اهللا ف

  . رحمة للعالمينىه ىالتشريعة ال ىفيعذب وغير العاقل يمتحن ؛ فكيف  الكريمكتابه

  :التعقيب

عن طريق إرسال الرسـل   ف ومن أطلعه عليه     ،أحوال اآلخرة من الغيب الذى ال يعلمه إال اهللا        

يتبعون أشرف  ـوهو حد التكليف   ـذين يموتون قبل البلوغ   واألطفال ال،ليخبروا الناس به

 وقد جاءت بذلك ، وبهذا يكون مصير أوالد المسلمين هو الجنة      ،دين يدين به آباؤهم وأمهاتهم    

 منها ما رواه مسلم أن األطفال يشفعون آلبائهم يوم القيامة، فيقول اهللا لهم              ،أحاديث صحيحة 

أطلقـت علـيهم   و ، يسرحون فى الجنة ال يمنعون من بيتوأنهم} ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم {

ات عدن ﴿ :وعليه حمل بعض المفسرين قـول اهللا تعـالى        " الدعاميص"بعض األحاديث    ٍجن ْ َ َُ َّ

اتھم ي م وذرِّ ائھم وأزواجھ ْيدخلونھا ومن صلح من آب ْ ِْ ِ ِِ ِ َِّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ َْ َ ُ ُ وا ﴿:  وقوله ،)23 الرعد( ﴾ْ ذين آمن ُوال َ َ َِ َّ

َواتب يتُھمََّ يتُھم بإيمان ألحقنا بھم ذرِّ ْعتُھم ذرِّ ْ َْ ََّ َُّ ُِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َ ٍ    .)21الطور( ﴾ُ

  

أما أطفال المشركين فال يلحقون بآبائهم فى النار، ألنهم لم يكلفوا حتى يعاقبوا، فهـم مـاتوا                 

 ويدل عليه حديث البخارى عن سمرة بن جنـدب فـى            ،لهم الجنة إن شاء اهللا    فعلى الفطرة   

النبى صلى اهللا عليه وسلم حيث جاء فيها أنه رأى روضة فيها رجل حوله ولدان               رؤيا رآها   

 يرعى كل مولود يولد علـى الفطـرة، فقـال بعـض             ، وهو إبراهيم عليه السالم    ،كثيرون

   ، سيدخلون الجنةى يعن"وأوالد المشركين" فقال ؟ يا رسول اهللا وأوالد المشركين:المسلمين
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َوَمـا  ﴿ :ح المختار الذى صار إليه المحققون، لقوله تعالى       وهو المذهب الصحي  : قال النووى 

عذب  وإذا كان ال يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة فألن ال ي         ﴾كُنَّا ُمَعذِّبِيَن َحتَّى نَْبَعثَ َرُسولًا    

  .1غير العاقل من باب األولى

  

ـ صلى اهللا عليه وسلمـ وَل اللَِّه  َعنِ اَألْسَوِد ْبنِ َسرِيعٍ قَاَل َأتَْيتُ َرُس مسند اإلمام أحمد ىوف   

 فََبلَغَ ـ َوقَاَل َمرَّةً الذُّرِّيَّةَ  ـَوغََزْوتُ َمَعُه فََأَصْبتُ ظَْهراً فَقَتََل النَّاُس َيْوَمِئٍذ َحتَّى قَتَلُوا الْوِلَْداَن  

ـ صلى اهللا عليه وسلمـ ذَِلَك َرُسوُل اللَِّه   ُم الْقَتُْل الَْيـْوَم َحتَّـى   َما َباُل َأقَْوامٍ َجاَوَزُه« فَقَاَل  

َأالَ ِإنَّ ِخَياَركُْم َأْبنَاُء    « فَقَاَل. فَقَاَل َرُجٌل َيا َرُسوَل اللَِّه ِإنََّما ُهْم َأْوالَُد الُْمشْرِِكينَ        . »قَتَلُوا الذُّرِّيَّةَ 

ـ  ذُرِّيَّةًَأالَ الَ تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً َأالَ الَ تَقْتُلُوا«ثُمَّ قَاَل . »الُْمشْرِِكيَن  كُلُّ نََسَمٍة تُولَـُد َعلَـى   ـ قَاَل   

  . »2الِْفطَْرِة َحتَّى ُيْعرَِب َعنَْها ِلَسانَُها فََأَبَواَها ُيَهوَِّداِنَها َوُينَصَِّراِنَها 

  

  محمد فؤاد/ د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ُهـْم   :َوقَاَل الُْمَحقِّقُونَ : ، قال 5/74، المجموع للنووي     باب َما ِقيَل ِفى َأْولَاِد الُْمشْرِِكينَ      -92فتح الباري    1

 .َوقَْد َأْوَضْحتُُه بَِدلَاِئِلِهِفي الَْجنَِّة، َوُهَو الصَِّحيُح الُْمخْتَاُر 
 .15994مسند اإلمام أحمد  2
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   الطرق الصوفية-10

  .تباع الطرق الصوفيةإحكم سئل عن : س

  

طرق مبتدعة، وال يجوز ألهل اإلسالم أن يتبعوا الطـرق          الطرق الصوفية    :ملخص الفتوى 

  . المبتدعة

  148-145 ص 39 مجلة البحوث عدد -الشيخ ابن باز

  :تعليق

لـم   مع الدين فهى مـشروعة، وإال        الطرق الصوفية مدارس تربوية، إن كان منهجها متفقاً       

علماء يحكم على من الوال يوجد أحد  ـ ومنهم ابن تيمية  ـ جميع العلماء  ىوهذا رأ. تشرع

  . ، وإنما يفصلون هذه الفتوىىتدعكما بتداع واإلضالل بالالصوفية جميع 

  :التعقيب

 مع الدين عقيدة وشـريعة      الطرق الصوفية بوجه عام مدارس تربوية، إن كان منهجها متفقاً         

  .فهى مشروعة، وإال كانت غير مشروعة، ووجب تقويمها بالحكمة والموعظة الحسنة

  

مع ذلـك    1وفيه: " بيان أن من أهل التصوف من هم من أئمة العلم والدين           ىة ف قال ابن تيمي  

 الموافق للكتاب والـسنة     ، أعمال القلوب  ىمن كالم المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين ف      

  . 2 "ومن غير ذلك من العبادات واألدب ما هو موافق للكتاب والسنة 

 األمة لـم يكونـوا      ى الذين لهم لسان صدق ف     والصوفية المشهورون عند األمة   : "وقال أيضاً 

  .3يستحبون مثل هذا بل ينهون عنه

  :وقد ذكر ابن تيمية أن الوقف على الصوفية صحيح، قال

 للمال ولم يتخلق باألخالق المحمودة وال تأدب        ويصح الوقف على الصوفية فمن كان جماعاً      "

  .4" يستحق شيئا لمباآلداب الشرعية وغلبت عليه اآلداب الوضيعة أو فاسقاً

  .ولو كانت كل الطرق الصوفية مبتدعة كما تقول هذه الفتوى لما صحح األئمة الوقف عليها

                                                 
  .أي في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي 1
 .5/86الفتاوى الكبرى  2
 .1/294الفتاوى الكبرى  البن تيمية 3
  .5/425الفتاوى الكبرى  4
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  أما أهل العقل الصريح والكشف الصحيح فهم أئمة العلم والدين من مشايخ الفقه : وقال أيضاً

مـة   األمة لسان صدق عام مـن أئ       ىوالعبادة الذين لهم من األمة لسان صدق وكل من له ف          

  .1العلم والدين المنسوبين إلى الفقه والتصوف

  

 األمـة   ى هذه النقول بيان أن من أهل التصوف من هم من أئمة العلم والدين، ولهم ف               ىوف

  ،  الصوفية مطلقاًى يظن كثير من الناس أنه يعادىلسان الصدق، وهذا كالم ابن تيمية الذ

  

 :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د فتاوى ىوف

ـ          إلما    المأكـل والمـشرب     ىنقرض جيل الصحابة ودخلت الدنيا على الناس وتوسـعوا ف

 هذه الدنيا والـورع عمـا فيـه         ى الناس دعوة إلى الزهد ف     ىوالملبس ونحو ذلك، قامت ف    

 العبادة ومجاهدة النفس وحملها على محاسن األخالق، ثم أطلق على           ىشبهة، واإلحسان ف  

ب صوفية، ومن هؤالء أبو سليمان الـداراني ومعـروف          هؤالء العباد الزهاد فيما بعد لق     

  .الكرخي والفضيل بن عياض وسهل بن عبد اهللا التستري والجنيد

 اهللا عليـه   فالصوفية األوائل لم يأتوا بجديد، وإنما دعوا إلى ما دعا إليه رسول اهللا صـلى              

ب الصوفية،  نتموا لمذه إهذا، وأما كون بعض علماء الحديث قد         ... وسلم وصحابته الكرام  

شتغلوا بتزكيـة أنفـسهم،     إفال يخلو حالهم من أن يكونوا على طريقة الزهاد العباد الذين            

فهؤالء ُيمدحون، أو أن يكونوا على طريقة المنحرفين الخرافيين الذين تلبـسوا بالـشرك              

  .2واهللا أعلم . فعلهمىوالبدع، وهؤالء ال حجة ف

  

  محمد فؤاد/ د

  

  

  
                                                 

  .6/625الفتاوى الكبرى  1
 تـاريخ   64723رقم الفتـوى     3735الصفحة رقم    9عبداهللا الفقيه الجزء رقم     .مركز الفتوى بإشراف د    2

  .1426 جمادي الثانية 07: الفتوى 
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  اهللا الحكم بغير ما أنزل -11

   .الحكم بغير ما أنزل اهللاسئل عن حكم : س

  

   . كفر مخرج عن الملةالحكم بغير ما أنزل اهللا :ملخص الفتوى

  .116عقيدة التوحيد : الشيخ الفوزان    

  :تعليق

وضع قوانين تحليل الحرام كالربا والخمر حرام دون شك، لكـن ال يحكـم بـالكفر علـى                  

َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِما َأنَزَل اللّـُه فَُأْولَــِئَك ُهـُم           ﴿:لىواضعها والحاكم بها بناء على قوله تعا      

عتقاد بأن حكم اللَّه غير صـحيح، وأن القـانون   إإال إذا كان هناك    ) 44المائدة  ( ﴾الْكَاِفُروَن

  . هو الصحيحىالوضع

 والطاعة لهذه القوانين غير جائزة، والبد من تغيير هذا المنكر، لكن بـالطرق المـشروعة               

 يفـتح    المجتمعات اإلسالمية، والقول بأن ترك الحكم كفر مطلقـاً         ى ف  ال تؤدى إلى فتنة    التى

  . هذه المجتمعاتىباب الفتنة على مصراعيه ف

  :التعقيب

 على الحكام والقضاة، وإنما هو شامل لكل إنسان يعطى          الحكم بغير ما أنزل اللّه ليس قاصراً      

 يشرب الخمر   ىأو قضاء أو غير ذلك، كالذ      فتوى   ىء غير حكم اللّه، سواء ف     ى شي  أل حكماً

  . ويقول إنها حالل، ويتعامل بالربا ويقول إنه حالل وهكذا

ستهزاء مع تجاوز الحـد فـى       عدم اإلنكار وعدم اإل   وستهزاء به كفر،    إنكار حكم اهللا أو اإل    و

عجل وعليه فإنه ال يصح أن يت     .  ويكون فسقاً   وإنما يكون ظلماً   التطبيق أو التقصير ليس كفراً    

 أو جماعة أو دولة إال بعد التأكد مـن أن           بالحكم بالكفر على من لم يحكم بشريعة اللّه فرداً        

، فـإن    ال يصرح به غالباً    ىستهزاء به، وذلك أمر باطن    إترك حكم اهللا كان عن إنكار له أو         

صرح به دون تأويل جاز الحكم بالكفر، وإن لم يعلم ذلك على وجه اليقين فالواجب هو عدم                 

كَاَن كََما  ِإْن بِِه َأَحُدُهَما   َباَء فَقَْد ِإذَا قَاَل الرَُّجُل ِللرَُّجلِ َيا كَاِفُر «: كم بالكفر، والحديث يقولالح

 ذكر الفخر الرازى المتـوفى      وقد.  رواه مسلم بعبارات متقاربة    »َرَجَعتْ َعلَى الْآخَرِ   قَاَل َوِإلَّا 

عند الجحد واإلنكار، أما المـؤمن بحكـم اهللا          عكرمة أن الحكم بالكفر يكون       قول 606سنة  

 حق اهللا، أما الظلم فهو تقـصير        ىإن الكفر يكون بالتقصير ف    : لكنه خالفه فهو عاص، وقال    

َوَمن لَّـْم   ﴿::  تفسير قوله تعالى   ىف هـ   685 المتوفى سنة  يوذكر البيضاو .  حق النفس  ىف
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  :عبد اهللا بن بيه. د.أ/ العالمةيقول 
ـ  ال يقطع به إال إذا كان مع حكم هذه القوانين تص           أما التكفير فهو أمر    زدراء الـشريعة   إريح ب

إن الشريعة غيـر صـالحة،   :  يسن هذه القوانينىمن قدرها، بحيث يقول الذ وتنقيصها والحط

 الحق، وأن ما ىعتقاد بأن الشريعة هإالكالم، أما أن يكون مع سن هذه القوانين  ونحو ذلك من

، فـال يكـون    أو لجهل، أو لتقليد،ليس على حق، فمجرد سن القوانين وحده ربما لعجز سواها

ـ  رضي اهللا عنهماـولهذا قال ابن عباس   كفراً، َوَمن لَّْم َيْحكُـم بَِمـا   ﴿:: تعالى ـ   قولهى ف 

ـ       : ، قال )44 المائدة( ﴾َأنَزَل اللُّه فَُأْولَـِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ      ىكفر دون كفر، وفسق دون فسق، ف

، )47المائدة مـن اآليـة    ( ﴾ْولَـِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ  َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِما َأنَزَل اللُّه فَأُ      ﴿: تعالى قوله

نراه بناء على نُقول كثيرة، ومنها نُقول عن شيخ  ىمعناه أنه غير مخرج من الملة، وهذا هو الذ

اهللا، واألظهر فيه أن الكفر هنا ال يكـون مخرجـاً مـن     رحمهـ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية  

أفتوا بأن مجرد الفعـل يكـون     الذينى القرن الماضىمشايخ ف خالفاً لبعض المفتين وال..الملة

 ى، فليراجع ف)بالحكم بغير ما أنزل اهللا التكفير: ( بحث مستقل وعنوانهىكفراً، وقد حققنا ذلك ف

رتكاب الحروب والفتن إيترتب على التكفير من  مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، زيادة على ما

هو توعية الناس وتنبيههم على أهمية الشريعة، وعلـى   لى من ذلك وال تذر، فاألوى ال تبقىالت

الشريعة المحمدية؛ ألن كثيراً من البالد اإلسالمية كانت مستعمرة   توفرهاىالمصالح الكبيرة الت

  أيضاًـ ودون إدراك، ودون  ىستمرت على ذلك دون وعإ ىالمستعمر، وبالتال وورثت قوانين

   .هذه القوانين  شجاعة لتغييرـ

حتقار للشريعة لفظاً، أو مـن  واإل ستخفافإذاً نحن ال نكفر بذلك إذا لم يصحبه ما ذكرناه من اإل

  .1عتقاد المنحرف، وصلى اهللا على نبينا محمداإل

  ياسر عبد العظيم/ د
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   سبيل اهللاىأهداف الجهاد ف -12

   . سبيل اهللاىأهداف الجهاد فسئل عن : س

  

د البالغ والدعوة حتى يعبدوا اهللا وحده ويؤمنوا برسالة     يجب جهاد الكفار بع    :ملخص الفتوى 

  .محمد صلى اهللا عليه وسلم أو يدفعوا الجزية

  .15- 12ص  من رسالة فضل الجهاد والمجاهدين: ابن بازالشيخ     

  :تعليق

  .الغرض من الجهاد الدعوة، ولو أمكن دعوة الناس بغير قتال ال يلجأ للقتال

  :التعقيب

 وتبليـغ دعـوة      يرادف الحرب إلعالء كلمة اللَّه     ه عرف فى الشرع بما    الجهاد فى سبيل اللّ   

 يقوم به الحـاكم المـسلم ولـيس األفـراد أو     ـ اإلسالم فرض كفاية  ىوالجهاد ف .اإلسالم

فـرض  الجهـاد   عتدى العدو على بلد مسلم؛ فحينئذ يكونأ حالة ما إذا ى إال فـالجماعات  

   .عين على كل قادر عليه

الَ ِإكَْراَه ِفي    ﴿ : اإلسالم؛ قال تعالى   ى الجهاد إرغام الناس على الدخول ف      وليس الغرض من  

، إنما غرض الجهاد هو دعوة النـاس فقـط          )256البقرة   (﴾الدِّينِ قَد تََّبيََّن الرُّشُْد ِمَن الْغَيِّ     

وليس إجبارهم، ولو كانت دعوة الناس لإلسالم متاحة بطريقة سلمية، فـال مكـان للقتـال                

  .ين على الناسلفرض الد

والواجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر ما يـستطيع، وأن يـدين                

 كان أو غير مسلم؛ ألن حرمة النفس اإلنسانية غايـة           ؛ مسلماً ى آدم ىالقتل غير المشروع أل   

َل َبْينَُه َوَبْيَن   َمنِ اْستَطَاَع َأْن الَ ُيَحا     «:صلى اهللا عليه وسلم    اإلسالم؛ قال رسول اهللا      ىسامية ف 

َوقَاِتلُواْ ِفي َسـبِيلِ اللّـِه الَّـِذيَن        ﴿ :قال تعالى و. »1الَْجنَِّة بِِمْلِء كَفِِّه ِمْن َدمٍ َأْهَراقَُه فَلَْيفَْعْل        

  .)190البقرة ( ﴾ُيقَاِتلُونَكُْم َوالَ تَْعتَُدواْ

ر  هـى الـسف     كانـت  ى الماض ىف، والوسيلة    عالمية البد أن تبلغ للعالم كله      دعوةواإلسالم  

ـ          والضرب فى األرض   ى ال ، والسفر كان وما يزال تحفُّه المخاطر، فكان البد من التسلح حت

  .يقف األعداء فى طريق الدعوة

                                                 
 .7152البخاري  1
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ال تزاحمها فـى    اإلسالم قوة جديدة فالمنتظر أن تحاربها القوات القائمة إذا ذاك حتى            وألن  

الجديد ليثبـت   من الدفاع عن الكيان     بد  الكان  ذلك شأن الناس فى كل العصور، ف      ، و سلطانها

  .وجوده ويؤدى رسالته

، فإنه فى هذه األيام ال مهمة لـه         ىنه لتأمين طريق الدعوة فى الماض     وإذا كان السيف البد م    

لى سفر  ، أما نشره فله عدة وسائل ال تحتاج إ         من يريدون شرا باإلسالم وأهله     إال الدفاع ضد  

، بحيـث    أصبحت تتخطـى الحـدود     اإلعالم اليوم فوسائل  ،  وال تخشى معه مخاطر لطريق    

  .  دونها حدود وال أبواب ال تمنعها سلطة وال تقف، بيوتهمىالحقت الناس وهم ف

 البالد غير اإلسالمية أن يدعوا غيرهم إلى اإلسالم، وأال يخافوا مـن  ىومن حق المسلمين ف  

ة العقيدة والـدعوة لهـا،       كل بلدان العالم الحر اآلن تكفل حري       ىعواقب ذلك؛ ألن القوانين ف    

 ى ف  هذه البالد بالعنف؛ الن ذلك ليس مشروعاً       ىوليس ألحد أن يقوم بدعوة الناس لإلسالم ف       

 يقيم المسلمون بمقتـضاها     ى للقوانين والعهود الت   نتهاكاًإ هذه الظروف، وألن فيه      ىاإلسالم ف 

إلى تنفير الناس مـن      إال   ى، وألن ذلك لن يؤد     يجب الوفاء بها شرعاً    ى هذه البالد، والت   ىف

  .اإلسالم وليس دعوتهم إليه

، واللّه يقـول    إن الدعوة اإلسالمية للعرض ال للفرض، فما كانت العقائد تغرس باإلكراه أبداً           

، ويقول لمحمد عليه الصالة والـسالم       )28هود  (﴾  َأنُلْزُِمكُُموَها َوَأنتُْم لََها كَارُِهونَ   ﴿عن نوح   

، وعندما أرسل النبى صلى اهللا عليه       )99 يونس(﴾   َحتَّى َيكُونُواْ ُمْؤِمِنينَ   َأفََأنتَ تُكْرُِه النَّاسَ  ﴿

؟ يعنى أرغمهم على اإلسالم، فقال      ُأقَاِتلُُهْم َحتَّى َيكُونُوا ِمثْلَنَا   : وسلم عليا لقتال يهود خيبر قال     

َيجُِب َعلَْيهِْم ِمْن  لَى الِْإْسلَامِ َوَأخْبِْرُهْم بَِماثُمَّ اْدُعُهْم ِإ بَِساَحِتهِْم َحتَّى تَنْزَِل َعلَى رِْسِلَك انْفُذْ « :له

 »ُحْمـُر الـنََّعمِ     بَِك َرُجلًا َواِحًدا خَْيٌر لََك ِمْن َأْن َيكُوَن لََك  َحقِّ اللَِّه ِفيِه فََواللَِّه لََأْن َيْهِدَي اللَُّه

تال فهناك نـصوص    وإذا جاءت نصوص تدل بظاهرها على األمر المطلق بالق        . رواه مسلم   

 لعـدوان   أخرى تقيدها بما إذا كان ذلك ردا لعدوان وقع، أو جزاء على نكث العهد، أو منعاً               

، )190البقـرة  ( ﴾َوقَاِتلُواْ ِفي َسبِيلِ اللِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَكُْم َوالَ تَْعتَـُدواْ    ﴿ :سيحدث، قال تعالى  

﴾ ن َبْعِد َعْهِدِهْم َوطََعنُواْ ِفي ِديِنكُْم فَقَاِتلُواْ َأِئمَّـةَ الْكُفْـرِ          َوِإن نَّكَثُواْ َأْيَمانَُهم مِّ   ﴿ :وقال تعالى 

ة﴿ :، فُيقَيَُّد بذلك قوله تعالى    )12 التوبة( اتلونكم كآف ًوقاتلوا الُمشركين كآفة كما ُيق ًَّ ََّ َ َ َ َ َْ ُ ُْ ُِ ِ َِ َ َِ ْ التوبـة   (﴾ ْ

  . 1ونحوها من اآليات واهللا أعلم، )36

  أنس أبوشادي/ د
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  الوالء والبراء -13

  ؟لمن يكون وما حكم مواالة الكفار الوالء والبراء: س

  

 محبتهم ونصرتهم علـى المـسلمين،       ى يكفر صاحبها ه   ىمواالة الكفار الت   :ملخص الفتوى 

   .والواجب على كل مسلم بغضهم ومعادتهم والبراءة منهم

  2/47 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

  :تعليق

وجود : ه ومصاهرتهم، ومن لوازم   ومؤاكلتهمأهل الكتاب   التعامل والتعايش مع     أجاز القرآن 

  . اإلسالمىحقوق مؤكدة على ولدها فالمودة بين الزوجين، ووجود األمومة وما لها من 

  :التعقيب

مع غيـر المـسلمين كقولـه       والتواصل  تجيز التعامل    القرآن الكريم    ىكثيرة ف  اتجاءت آي 

 اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجـوكُم مِّـن ِدَيـارِكُْم َأن                لَا َينَْهاكُمُ ﴿ :تعالى

ِإنََّما َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَـاتَلُوكُْم ِفـي          ،تََبرُّوُهْم َوتُقِْسطُوا ِإلَْيهِْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطينَ      

م مِّن ِدَيارِكُْم َوظَاَهُروا َعلَى ِإخَْراجِكُْم َأن تََولَّْوُهْم َوَمن َيتََولَُّهْم فَُأْولَِئَك ُهُم            الدِّينِ َوَأخَْرُجوكُ 

   .)9، 8: الممتحنة( ﴾الظَّاِلُموَن

ـ َعـْن َأنَـسٍ   :يتعامل مع غير المسلمين ويتواصل معهمصلى اهللا عليه وسلم وكان النبي    

، فََمـرِضَ  ـ صلى اهللا عليه وسـلم   ـ َيُهوِدىٌّ َيخُْدُم النَّبِىَّ   قَاَل كَاَن غُالٌَمـرضى اهللا عنه  

 َأنَّ النَّبِـىَّ  ـ رضى اهللا عنها  ـَعْن َعاِئشَةَ  و. 1َيُعوُدُه ـ صلى اهللا عليه وسلم  ـفََأتَاُه النَّبِىُّ  

  . 2ْرًعا ِمْن َحِديٍد  اشْتََرى طََعاًما ِمْن َيُهوِدىٍّ ِإلَى َأَجلٍ، َوَرَهنَُه ِدـ صلى اهللا عليه وسلم ـ

 صلى اهللا ـ قَاَل َمرَّ بِنَا َجنَاَزةٌ فَقَاَم لََها النَّبِىُّ  ـ رضى اهللا عنهما  ـَعْن َجابِرِ ْبنِ َعْبِد اللَِّه  و

لَْجنَـاَزةَ  َأْيتُُم اِإذَا َر «:قَاَل. فَقُلْنَا َيا َرُسوَل اللَِّه، ِإنََّها َجنَاَزةُ َيُهوِدىٍّ. معه َوقُْمنَا ـعليه وسلم  

 فيها يتعاملون   الصحابةكان   ىالكثيرة الت حوادث  النصوص و ال غير ذلك من  إلى  . »3فَقُوُموا

  .  المسلمينمع غير
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لَا تَجِـُد قَْوًمـا     ﴿:  مع غير المسلمين كقوله تعالى     العالقة تقيد اتوفى الوقت نفسه جاءت آي    

ْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو كَانُوا آَباءُهْم َأْو َأْبنَـاءُهْم َأْو           ُيْؤِمنُوَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ُيَوادُّوَن مَ     

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لَـا تَتَِّخـذُوا َعـُدوِّي          ﴿ : وقال ،)22المجادلة  ( ﴾ِإخَْوانَُهْم َأْو َعِشيَرتَُهمْ  

  . )1الممتحنة( ﴾...َوَعُدوَّكُْم َأْوِلَياء تُلْقُوَن ِإلَْيهِم بِالَْمَودَِّة

إلعجاب بما عندهم مـن عقائـد       هو ا  عنه   ى إن المحرم المنه   :وللتوفيق بين ذلك قال العلماء    

 عـن   ى، والنه على حساب المسلمين   تهم ونصر تهممواالوكذلك  .  تخالف اإلسالم  وتشريعات

هذين األمرين يشمل الكفار الحربيين وغير الحربيين، أما التعامل الظـاهرى الخـالى مـن             

  .  1 فال مانع منهعلى حساب المسلمين تهممواال تخالف اإلسالم، أو ىبعقائدهم الت اإلعجاب

وجود المودة بين : وقد أجاز القرآن مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم، ومن لوازم ذلك

  .حقوق مؤكدة على ولدها في اإلسالمالزوجين، ووجود األمومة وما لها من 

 حالة  ىكون محّرمة إذا كانت موجهة ضد المسلمين ف       والخالصة أن المواالة لغير المسلمين ت     

 أسباب نزولها، وهو مـا تؤكـده        ىالحرب، وهذا ما تنطق به اآليات الكريمة عند التحقيق ف         

 ى أحداثها كافة، وقد ثبت أن رسو ل اهللا عاهد اليهـود، وعاهـد مـشرك               ىالسيرة النبوية ف  

، وهـذا   ى قتال كل عدو خـارج     ىفتفاق على التعاون     معاهدته مع اليهود تم اإل     ىقريش، وف 

  . نوع من المواالة، ولكنه ليس موجًها ضد المسلمين

أما عقيدة البراء فمعناها أن المسلم يتبرأ من كل عقيدة غير اإلسالم، ولكن هذه البـراءة ال                 

ـ               لَـا  ﴿:  قولـه  ىتمنعه من أن يعيش مع غير المسلمين بالبر والقسط، كما ذكر اهللا تعالى ف

ُه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجوكُم مِّن ِدَيارِكُْم َأن تََبرُّوُهْم َوتُقِْسطُوا              َينَْهاكُُم اللَّ 

؛ فالبراءة من كل عقيدة غير اإلسالم ال تتعارض مع إمكان           ﴾ِإلَْيهِْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطينَ    

  . كل قضية يقرها اإلسالمىعهم فالتعايش مع غير المسلمين والتعاون م

 مجتمع متعدد الثقافات والديانات، أن يعلم أن اإلسالم يحضه ى يعيش فىفعلى المسلم الذ

 يعيش فيه، وأن ىحسن التعامل والتواصل مع غير المسلمين من أبناء البلد الذعلى 

ن الناس؛  يقومون به، دون إضرار بأحد مى الخير الذىيحترمهم ويدعمهم ويتعاون معهم ف

  . همسلم أو غير

  

  :  ـ من علماء السعودية ـقال الشيخ سلمان العودة
                                                 

878 / 4 تفسير القرطبى  1  . وما بعدها12 / 2  غذاء األلباب للسفارينى،
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 !!هل يجوز أن أصـافحه؟     و !! وجه الكافر؟  ىهل يجور أن أبتسم ف     : بعض طلبة العلم   ىسألن

  !! مكان واحد؟ىهل يجوز أن أجلس معه فو

   المسألة خالف؟ىوهل ف.. .سبحان اهللا: قلت له

 عليه وسلم يعامل قريشاً وأشياخ الوثنية بمكة؟ واليهود وأهـل           كيف كان النبي صلى اهللا    : إذاً

  !؟1الشرك بالمدينة؟ وهل يمكن أن تقوم دعوة إال على الخلق الحسن والتواصل مع اآلخرين

  

  ياسر عبد العظيم/ د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Archive/2ver/net.islamweb.www://http  
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   حكم التوسل-14

  .حكم التوسلسئل عن : س

  

  . الدينىموته، وهو بدعة محدثة فالتوسل بإنسان ال يجوز بعد  :ملخص الفتوى

  .270-267الشيخ ابن عثيمين فتاوى العقيدة 

   com.alsalafway.wwwالشيخ أحمد فريد 

   :تعليق

 أسألك ىاللهم إن:  كقول القائل؛ التوسل بالنبي صلى اهللا عليه وسلميجيزونجمهور الفقهاء 

  . عليه وسلم أو بعد وفاته حياة النبي صلى اهللاىسواء ف؛ بنبيك أو بجاه نبيك أو بحق نبيك

   :التعقيب

األعمال الصالحة  بوسائل متعددة منها    أمر اهللا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتوسل إليه         

 حديث الثالثة ى، وكما ف)35المائدة  (﴾  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ اللَّه َواْبتَغُواْ ِإلَيِه الَْوِسيلَةَ        ﴿

ا﴿.التوسل بأسماء اهللا تعالى وصـفاته     ها  ومن.  الغار ىف ادُعوهُ بھ سنى ف َو األسماء الُح َ َِ ْ َ َ ْ ْْ َ ِ ِّ﴾ 

ـ     و ، التوسل بالنبي صلى اهللا عليه وسلم       ومنها .)180األعراف  (  ىال خالف بين العلماء ف

   . اآلخرةى الدنيا والشفاعة فى فهجواز التوسل بمعنى طلب الدعاء من

 التوسل بالنبي صلى اهللا عليه وسلم بعـد وفاتـه كقـول              مشروعية ىختلف العلماء ف  إ وقد

المالكيـة  (ذهب جمهور الفقهاء    ؛ ف  أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أو بحق نبيك        ىاللهم إن : القائل

إلى جواز هذا النوع من التوسـل       ) والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة      

 أن  ىو وقـد رُ   : قال القـسطالني   .عد وفاته  حياة النبي صلى اهللا عليه وسلم أو ب        ىسواء ف 

ـ  لما سأله أبو جعفر المنصور العباسيمالكاً ـ  خلفاء بني العباسى ثان   يا أبـا عبـد اهللا    

 ولم  :أأستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالك              

م إلى اهللا عز وجـل يـوم        تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السال         

 وقد روى هذه القصة أبو الحسن علي بن فهر          .ستشفع به فيشفعه اهللا   أستقبله و إالقيامة؟ بل   

 الشفاء من طريقه    ىبإسناد ال بأس به وأخرجها القاضي عياض ف       " فضائل مالك " كتابه   ىف

  .1عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه

                                                 
ثم يرجع الزائر إلى موقـف قبالـة        :  وقال النووي في بيان آداب زيارة قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم            1

ما ) الزائر  (  ومن أحسن ما يقول      ،وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيتوسل به ويستشفع به إلى ربه            
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وسـلم ال   بذات النبي صلى اهللا عليـه  الحنابلة إلى أن التوسل   المتأخرين من   ذهب بعض   و

يجوز إذا كـان علـى       "أسألك بنبيك محمد    "  إلى أن التوسل بلفظ    1 ابن تيمية  وذكر, يجوز

 به  ى أسألك بإيمان  ىإن: أسألك بنبيك محمد على أنه أراد     :  فيحمل قول القائل   ،تقدير مضاف 

, المعنى كان هذا حسناً   من أراد هذا    ف ، به ومحبته ونحو ذلك    ىوأتوسل إليك بإيمان  , وبمحبته

 وال يريـدون    ،ولكن كثير من العوام يطلقون هذا اللفظ      ,  المسألة نزاع  ىوحينئذ فال يكون ف   

  . فهؤالء الذين أنكر عليهم من أنكر،هذا المعنى

 عما سبق من الخـالف      همال يخرج حكم التوسل ب    فالتوسل بالصالحين من غير النبي      وأما  

  .م التوسل به صلى اهللا عليه وسلىف

يقرر ابن تيمية أن هذه المسألة خالفية وأن التكفير فيها حرام وإثم، ويقـول بعـد ذكـر                  و

 ، وال وجه لتكفيـره    ،إن من قال بالقول األول فقد كفر      : ولم يقل أحد  :  المسألة ىالخالف ف 

 والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الـدين          ،فإن هذه مسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة       

بل المكفر بمثل هـذه     .  أو بإنكار األحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك        ،بالضرورة

 ،األمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفتـرين علـى الـدين         

بِـِه     َبـاءَ    فَقَـدْ  َأيَُّما َرُجلٍ قَاَل ِلَأِخيِه كَـاِفرٌ  «: السيما مع قول النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .2»َحُدُهَماَأ

  ياسر عبد العظيم /د

  

                                                                                                                                      

  وطاب من طيبهن القاع واألكم   يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 

  فيه العفاف وفيه الجود والكرم       نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه                     

، والنـووي فـي     3/298، وابن قدامة في المغني      139 ذكر هذه القصة الماوردي في األحكام السلطانية      

  . 8/257المجموع 
 التوسل باإليمان به ومحبته وطاعته والصالة والسالم عليه وبدعائه وشـفاعته ونحـو              :قال ابن تيمية   1

  .2/322 الفتاوى الكبرى البن تيمية فهو مشروع باتفاق المسلمين.. ذلك
 .14/161الموسوعة الفقهية  2
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   حكم عمل السحر وتعلمه-15

   .حكم عمل السحر وتعلمهسئل عن : س

  

   .السحر كفر مخرج عن الملة :ملخص الفتوى

  122-2/118الشيخ ابن باز مجموع فتاوى 

  :تعليق

  مـن أجـل    ة السحر ممارس، و  عن إرادة اهللا تعالى     بعيداً  السحر عتقد تأثير إيكفر الساحر إذا    

 فعله لرفـع    ىختلف العلماء ف  إوعتقاد أنه يؤثر بإذن اهللا،      إاإلضرار بالناس حرام، حتى مع      

  .عتقاد أنه يؤثر بإذن اهللاإ مع الضرر عن العباد

  :التعقيب

  . تفاقإ عن إرادة اهللا تعالى كفر، وذلك محل  بعيداًأن السحر يؤثرعتقاد إ - 1

عتقاد أنه يؤثر بـإذن اهللا،      إ، حتى مع     من أجل اإلضرار بالناس حرام     ة السحر  ممارس – 2

  . فاإلسالم ال ضرر فيه وال ضرار

   :عتقاد أنه يؤثر بإذن اهللاإ ممارسته لتحقيق مصلحة مع ىختلف العلماء فإ -3

 عن سـعيد بـن      :البخاريهل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور؟ قال         : قال القرطبى 

:  وقال الـشعبى ،وكرهه الحسن البصرىى، زرالمسيب رضى اهللا عنه يجوز وإليه مال الما     

  . 1ال بأس بالنشرة، وفسرت بالرقية لعالج المسحور

  

وأشار إلـى أن    إلى إباحة حل السحر بالسحر،      وذهب فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان       

 منهم سعيد بن المسيب والحـسن       ؛من األئمة والفقهاء أباحوا حل السحر من قبل ساحر         عدداً

 ونص عليه عدد من فقهاء الحنابلـة  ،مد وابن الجوزي واإلمام البخاريحأواإلمام  البصري

  .المعتمدة  كتبهمىف

ل الشيخ والـشيخ عبـداهللا      آ عبدالعزيز   ى كسماحة المفت  ض أهل العلم  ستدالل بع إ إلى   وأشار

 لم يستدل بـه أحـد مـن    ،)69طه  (﴾َولَا ُيفِْلُح السَّاِحُر َحْيثُ َأتَى   ﴿ :المطلق باآلية القرآنية  

 فإن كان.. السابقين لعلمهم بأن هذا ال يدل على ما يقولون ال من قريب وال من بعيد لعلماءا

 فنحن نتفق أن الساحر ال يفلـح وأن عملـه  ) هذا هو المقصودو( اآلخرة ىفقصدهم الفالح 
                                                 

 .104 / 2 :بن حجرالزواجر ال 1
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إذا .. نعـم «:  حال أن سحر أحد أقاربه، قالىالعبيكان حول تطبيقه لفتواه ف وبسؤال الشيخ

ـ         ى أن يعالج قريب   ىالضرورة تقتض  وجدت أن   لـن   ى وأن يفك سحره لدى ساحر ال شك أنن

  .1 إلى أن هذا الحكم صحيح وال إشكال فيهطمئنانمطمئن كل اإل ىألنن.. أتردد

  

ـ والوسائل التى تستخدم فى السحر يعرفها الممارسون له والخبراء به  إما مـن ذات  ىوه  

الساحر، وإما من غيره، وهذا الغير قد يكون من أصحاب النفوس القويـة بالتـسلط علـى                 

خور، وقد يكون بما يقال    ستعانة بالجن والعزائم والب   أصحاب النفوس الضعيفة، وقد يكون باإل     

سـتعمال أدويـة لهـا      إعنه اآلن خفة اليد، يلهى العين بعمل شىء ليعمل غيره، وقد يكون ب            

  .2، واهللا تعالى أعلمخواص معينة كالتى يدهنون بها أجسادهم فال تحرقهم النار

  

  ياسر عبد العظيم/ د

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  :، وانظر2006-7-7صحيفة الشرق األوسط اللندنية الجمعة موقع الشيخ العبيكان على اإلنترنت،  1
.07/07/2006/articles/net.alarabiya.www   

  . 1997مايو . فضيلة الشيخ عطية صقر: المفتي. السحر) 60(الموضوع . فتاوى دار اإلفتاء المصرية 2
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   لباسهم وغيرهى حكم التشبه بالكفار ف-16

  . لباسهم وغيرهىالتشبه بالكفار فسئل عن حكم : س

  

ختصوا به مـن العـادات والعقائـد        إ عنه هو مشابهتهم فيما      ىالتشبه المنه  :ملخص الفتوى 

   . مشابهتهم المحرمة إلى الكفرىوالعبادات، وربما أفضى التساهل ف

  42/94 للبحوث العلمية واإلفتاء مجلة البحوث ع اللجنة الدائمة

  :تعليق

   . مالم يقارنها ما يحرم شرعاً،البنطلون والبيجامة والسترةالمعطف ويجوز لبس 

 إذا كان ذلك    يحرم أيضاً و األشياء المذمومة، والعادات السيئة،      ىفيحرم التشبه بأهل الكتاب     

  . رضا بما هم عليه من الباطلبقصد التشبه بهم

  :التعقيب

ـ              ل أمـة أو أسـرة      إن لباس الرجل أو المرأة من األمور العادية التى تخضع لمتعـارف ك

ستعمالها، وليست مما يتعبد بـه حتـى        إولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر فى        

يتقيد البسها بنوع أو زى منها، فهى على أصل اإلباحة، بل إن جميع العادات مما ال ضرر                 

فيه بالدين وال بالبدن وكان مما يخفف مشقة أو يجلب منفعة فهو مستحسن، وال مانع منهمـا     

  . لم يكن ممنوعا بالنص، أو يقترن به محرم شرعاًما 

ستعمال الحرير والذهب للرجال لغيـر      إ كلبس و  ؛فإذا نص الشرع على التحريم كان محرماً      

 يظهر عورتهـا أو   أو تلبس المرأة لباساً، وخيالء من اللباس إعجاباًكأن يلبس نوعاً و ،حاجة

ات الملبس ولكن لما    ذ، ال ل   شرعاً ممنوعذلك   فكل ، يقصد بلبسه التشبه بزى الكفار     يلبس زياً 

 يقدر ذلك بقدر مـا      ،، وقد يكون مكروهاً   وقد يكون ذلك محرماً   ،  قارنه من المعانى الممنوعة   

   .ىقارنه من تلك المعان

وعلى ذلك فلبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء لمن ال يقصد بلبسهما سوى مجـاراة                

تقاء وهج الشمس أو غير ذلك من المقاصـد         إ ك ؛مصلحة لبدنه  قومه، أو يقصد به      ىالعادة ف 

  .  ال بأس به، بل عند قصده الحسن لتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يكون ذلك حسناً،المحمودة

 ىأما المعطف والبنطلون والبيجامة والسترة والطربوش، فقد أصبحت مالبس قومية وليس ف           

  .  على حسب ما سبقها ما يحرم شرعاًلبسها على الرجال أو النساء من حرج، مالم يقارن
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  :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د ىف

 بالنبي صلى   ىال حرج على من لبس القميص بمعناه عند األقدمين؛ بل إن ال بسه بنية التأس              

 لـبس القمـيص اآلخـر       ى وكذلك ال حرج عليه ف     ،اهللا عليه وسلم قد ينال أجر فاعل السنة       

 .واصفين للعورة محددين لألعضاء، أو يكونا مصنوعين من حريـر         والبنطال، ما لم يكونا     

  .1واهللا أعلم

  

أما لبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب فحرام على الرجال،                و

 ويبـاح  ـ كما يباح لها أن تتخذ هذه الحلية وغيرها مـن الفـضة    ،ستعمالها للمرأةإويباح 

  .للرجل أن يتختم بالفضة

  

.  »2فَُهَو ِمنُْهْم ََمْن تَشَبََّه بِقَْومٍ« : يدل عليه الحديثى يكون كفرا، والذىوأما التشبه بالكفار الذ

ستخفاف بـدين اإلسـالم،    بذلك تبجيل دينهم، واإل شعائرهم الدينية قاصداً  ىفهو التشبه بهم ف   

  . 3واهللا سبحانه وتعالى أعلم

  

  ياسر عبد العظيم/ د

  

  

  

  

  

  

                                                 
.  القميص وحكم لبسه مـع البنطـال       10005رقم الفتوى   ،  عبداهللا الفقيه .وى بإشراف د  مركز الفت :  المفتي 1
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   البالد غير اإلسالميةىقامة ف حكم اإل-17

  . البالد غير اإلسالميةىحكم اإلقامة فسئل عن : س

  

 هذه البالد للعمل وال للتجارة وال للدراسة؛ إال للـدعوة           ى ال تجوز اإلقامة ف    :ملخص الفتوى 

  .إلى اهللا خاصة لمن كان عنده علم وبصيرة

  402-9/401الشيخ ابن باز مجموع فتاوى 

   :تعليق

 ىالمشاركة اإليجابية فإقامة دينه، ومن من  مكان يتمكن فيه ى أى أن يقيم فيجوز للمسلم

   .المجتمع والتعريف بمحاسن دينه ومكارم األخالق والقيم الفاضلة

 أو غير  مجتمع كان، سواء كان هذا المجتمع إسالمياًى أى يعيش فىالمسلم الذواجب 

وينهى عن  بالمعروف ويأمر إلى اهللا وأن يدعإسالمي، أو مجتمع مختلط تتعدد فيه األديان، 

  .  يعيش فيهى المجتمع الذنفع ىإيجابية فالمنكر، ويساهم مساهمة 

   :التعقيب

 تمكّنه  ىبقعة من األرض، ينال فيها حقوقه الت       ىأ ى نفسه ودينه ف   ىاألمن ف المسلم  متى ُوجد   

ين أحكـام ثالثـة      تلك البقعة تتردد ب    ىمن ممارسة شعائر دينه، دون إضرار به، فإقامته ف        

  :حسب مقتضيات الحال

  . غيرهاى إقامته فيها مع إقامته فى حالة تساوىالجواز، وذلك ف :األول

 المجتمـع والتعريـف     ى حالة تمكنه من المشاركة اإليجابية ف      ىستحباب، وذلك ف  اإل :ىالثان

  . غيرهاىبمحاسن دينه ومكارم األخالق والقيم الفاضلة، بأكثر مما يكون ف

  . حالة ما إذا ترتب على هجرته ضرر أو فساد محققىالوجوب، وذلك ف :والثالث

 ليست مطلوبة شـرعاً إال إذا خـاف         ىالهجرة من مكان إلى آخر بحسب مفهومها الشرع       ف

 نفـسه أو أهلـه أو       ى بسبب ممارسة شعائر دينه، وتضرر بذلك ف       ىالمسلم على دينه، وأوذ   

  .ماله

ِذيَن تََوفَّاُهُم الَْمآلِئكَةُ ظَاِلِمي َأنْفُِسهِْم قَالُواْ ِفيَم كُنتُْم قَالُواْ         ِإنَّ الَّ ﴿ :قوله تعالى وعلى هذا يحمل    

كُنَّا ُمْستَْضَعِفيَن ِفي اَألْرضِ قَالَْواْ َألَْم تَكُْن َأْرُض اللِّه َواِسَعةً فَتَُهـاجُِرواْ ِفيَهـا فَُأْولَــِئَك                

 أن  يأبو داود والترمـذ    رواه   ىالحديث الذ و. )97النساء  ( ﴾َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءتْ َمِصيًرا   

  . »الُْمشْرِِكيَن َأظُْهرِ َأنَا َبرِيٌء ِمْن كُلِّ ُمْسِلمٍ ُيِقيُم َبْيَن «النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 

 42



 دار الكفر يفيد المسلمين     ى إذا وجد المسلم أن بقاءه ف      : من العلماء من قديم     قال المحققون  وقد

، أو يفيـد    ه والرد على الشبه الموجهة إليه     و يفيد اإلسالم نفسه بنشر مبادئ     ، أ فيهاالموجودين  

 كان وجوده   ، يعيش فيه  ى المجتمع الذ  لخيريجابية  بالمساهمة اإل أهل البالد من غير المسلمين      

 هذا المجتمع أفضل من هجره، ويتطلب ذلك أن يكون قوى اإليمان والشخصية والنفـوذ               ىف

وقد كان لبعض الدعاة والتجار فى الزمن األول أثر كبيـر         . لمهمةحتى يمكنه أن يقوم بهذه ا     

  . 1تلك البالدفى نشر اِإلسالم فى 

 أو غير إسالمي، أو      مجتمع كان، سواء كان هذا المجتمع إسالمياً       ى أ ى يعيش ف  ىفالمسلم الذ 

  كل هذه الحاالت الدعوة إلـى اهللا واألمـر         ى ف همجتمع مختلط تتعدد فيه األديان، فإن واجب      

 يعيش فيه   ى حل قضايا المجتمع الذ    ىبالمعروف والنهي عن المنكر، والمساهمة اإليجابية ف      

  .حسب وجهة نظره اإلسالمية

  

  :سعود بن عبداهللا الفنيسان .د.أيقول 

 إلى بالد الكفار لغرض الدراسة أو العالج أو التجارة جائز ال شيء فيه، بل إن سـفرك  السفر

 اء اهللا، وعليك بالمالزمة على الطاعات وفعـل الخيـرات،  لغرض الدراسة مأجور عليه إن ش

العـام   ودعوة من تستطيع دعوته من أهل تلك البالد والمقيمين فيها، ومجاالت الدعوة والنفـع 

   . المساجد والمراكز اإلسالميةى تلك البالد فىميسرة ف

ا َبرِيٌء ِمـْن كُـلِّ   َأنَ «: صلى اهللا عليه وسلم، كحديثـ الوارد عن النبي   ىأما خوفك من النه

من حـديث  ) 1604(، والترمذي )2645( أخرجه أبو داود .»الُْمشْرِِكيَن َأظُْهرِ ُمْسِلمٍ ُيِقيُم َبْيَن

ـ رضي اهللا عنهـ جرير   فسَّره العلماء على ما إذا كانت رغبة اإلقامة بين الكفـار دون    فقد 

لب الرزق، أو الـدعوة إلـى اهللا،   العلم، أو العالج، أو للتجارة وط سبب شرعي، كالسفر لطلب

 عنه ىالمسافر إلى بالد الكفار محبتها أو محبة أهلها فقط، فهذا هو المنه ونحو ذلك، وإذا قصد

  .2الحديث ونحوه، وفقك اهللا وأعانك ونفع بك  هذاىف

  

  ياسر عبد العظيم/ د

                                                 
 . 1997يو ما.  فضيلة الشيخ عطية صقر:المفتي) 27(الموضوع : فتاوى دار اإلفتاء المصرية 1
 عميد كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية سابقاً   سعود بن عبداهللا الفنيسان .د.أ 2

  هـ05/08/1428
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   حكم التجنس بجنسية دولة غير إسالمية-18

  .ة غير إسالميةحكم التجنس بجنسية دولسئل عن : س

  

 ذلـك مـن مـواالتهم       ىال يجوز التجنس بجنسية دولة غير إسالمية لما ف         :ملخص الفتوى 

   .وموافقتهم على ما هم فيه من الباطل

  2/69 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

  : تعليق

 هذه   ذاته شًرا وال خيًرا، وإنما يكون الحكم حسب ما يترتب على أخذ            ىحمل الجنسية ليس ف   

  . المتوقعر أو الضرالجنسية من النفع 

  :التعقيب

المـشاركة  إقامـة دينـه، ومـن       من   مكان يتمكن فيه     ى أ ىيجوز للمسلم أن يقيم ف    تقدم أنه   

فـإذا غلـب   ،   المجتمع والتعريف بمحاسن دينه ومكارم األخالق والقيم الفاضلة        ىاإليجابية ف 

 ،المي كأن يخاف على أوالده من الفتنـة       على ظنه أو شك أنه ال يستطيع الوفاء بواجبه اإلس         

  . فعليه الرجوع لبلده المسلم

 حكم التجنس بجنسية دولة غير إسالمية؛ فبعضهم يـرى أن           ىوللعلماء المعاصرين رأيان ف   

 بمرتكبه إلـى الكفـر      ىهذا من المحرَّمات القطعية، بل كبيرة من الكبائر الدينية، بل قد يؤد           

 أن أخـذ    ىحـتالل الفرنـس   وقد أفتى علماء تونس وقت اإل     الصريح، والرِّدة عن اإلسالم،     

شـترى  أ ورَِدة عن اإلسالم؛ ألنه بتجنسه باع والءه لوطنه، و         الجنسية الفرنسية ُيعدُّ خروجاً   

والءه للمستعمر، فأفتى العلماء الكبار بكفر من فعل ذلك؛ ألن هذه الفتوى سبيل مـن سـبل                 

  . حتالل، وسالح من أسلحة الجهادالمقاومة واإل

  

 ذاته شًرا وال خيًرا، وإنما ىإلى أن حمل الجنسية ليس فـ وهو الصحيح ـ  وذهب آخرون  

  . رأو الضريكون الحكم حسب ما يترتب على أخذ هذه الجنسية من النفع 

 من هذه البالد، وال     ، وصاروا جزءاً   واقعاً  البالد الغربية أمراً   ىوقد أصبح وجود المسلمين ف    

 المجتمـع،  ىفيتمكن بها من المشاركة اإليجابية ف   ؛   أكثر سلم حقوقاً  الم ىتعطالجنسية  شك أن   

  . بما يعود بالخير على كل من يعيشون فيه
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غلـب   حياة المسلم؛ فمن     ى أن الحفاظ على الدين هدف أسمى ف        أن نتذكر دائماً   ىولكن ينبغ 

، أو  ة عن الجـاد    أبنائه وذريته  نحرافإ ى ف أن الحصول على الجنسية سيكون سبباً     على ظنه   

 الشهوات والموبقات، أو    ىنغماسهم ف إ، أو    أو عمالً  عتقاداًإنحراف إلى دينهم    دخول اإل  ىخش

فالمقياس .  مجتمعات مسلمة، وأال يحمل جنسية أخرى      ى له أن يسكن ف    ى ذلك، فينبغ  ىشك ف 

  .واهللا أعلم.  هو مدى قدرته على أن يعيش بإسالمه هو وأسرته وذريتهدائماً

  

  مياسر عبد العظي/ د
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   حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم-19

  .سئل عن حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم: س

  

هينـا   على اإلثم وقـد نُ      ذلك تعاوناً  ىالكفار بأعيادهم؛ ألن ف    ال يجوز تهنئة   :ملخص الفتوى 

  .عنه، ورضا بما هم عليه من الباطل؛ وذلك ال يجوز

  3/313علمية واإلفتاء  للبحوث الاللجنة الدائمة

  com.alsalafway.wwwالشيخ سعيد عبد العظيم  

   :تعليق

، نحوها، أو ن بينه وبينهم صلة قرابة أو جوارال بأس بتهنئة غير المسلمين بأعيادهم لمن كا

  .وقرباتهم الدينية  من خصائص المسيحيينى هىس الدينية الت الطقوىولكن ال يشترك ف

وكذلك .  تخالف اإلسالم  إلعجاب بما عندهم من عقائد وتشريعات     ا عنه هو    ىالمحرم المنه و

   .على حساب المسلمين تهم ونصرتهممواال

 : التعقيب

 ىعالى ف آيتين من كتاب اهللا تى القرآن الكريم دستور العالقة بين المسلمين وغيرهم فوضع

لَا َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ ﴿:  شأن المشركين الوثنيين، فقال تعالىىسورة الممتحنة، وقد نزلت ف

الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجوكُم مِّن ِدَيارِكُْم َأن تََبرُّوُهْم َوتُقِْسطُوا ِإلَْيهِْم ِإنَّ اللََّه 

ِإنََّما َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن قَاتَلُوكُْم ِفي الدِّينِ َوَأخَْرُجوكُم مِّن ِدَيارِكُْم  ،ُيِحبُّ الُْمقِْسِطيَن

 .)8،9الممتحنة ( ﴾َوظَاَهُروا َعلَى ِإخَْراجِكُْم َأن تََولَّْوُهْم َوَمن َيتََولَُّهْم فَُأْولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن

: ىشرع برهم واإلقساط إليهم، يعن :فاألولون؛ حاربينففرقت اآليتان بين المسالمين والم

فهم الذين : اإلحسان والفضل، وأما اآلخرون الذين نهت اآلية األخرى عن مواالتهموالعدل 

  .عادوا المسلمين وقاتلوهم، وأخرجوهم من أوطانهم بغير حق

نبي  أنها جاءت إلى الـ رضي اهللا عنها ـوقد روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر 

 راغبة ى مشركة، وهى وهى قدمت علىيا رسول اهللا، إن أم: صلى اهللا عليه وسلم فقالت

  ).متفق عليه" (  أمكىصل: "أفأصلها؟ قال)  صلتها واإلهداء إليهاى فىأ(

 مشركة، ومعلوم أن موقف اإلسالم من أهل الكتاب أخف من موقفه من المشركين ىهذا وه

وجود المودة بين : ذلكتهم ومصاهرتهم، ومن لوازم القرآن مؤاكل وقد أجاز .الوثنيين

من البر ف اإلسالم، ىوجود األمومة وما لها من حقوق مؤكدة على ولدها فوالزوجين، 
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وتتأكد مشروعية تهنئة القوم بهذه المناسبة إذا كانوا يبادرون بتهنئة المسلم بأعياده 

: اإلسالمية، فقد أمرنا أن نرد التحية بأحسن منها، أو بمثلها على األقل، كما قال تعالى

  .)86 النساء( ﴾م بِتَِحيٍَّة فََحيُّواْ بَِأْحَسَن ِمنَْها َأْو ُردُّوَهاَوِإذَا ُحيِّْيتُ﴿

 ال يتأتى وهو ،ويتأكد هذا إذا أردنا أن ندعوهم إلى اإلسالم ونقربهم إليه، وهذا واجب علينا

  . بيننا وبينهم بل بحسن التواصلىبالتجاف

شرة، مع المشركين من  حسن الخلق، كريم العـ صلى اهللا عليه وسلم  ـوقد كان النبي

ـ حتى إنهم . ، مع إيذائهم له، وتكالبهم عليه، وعلى أصحابهىقريش، طوال العهد المك

مانع أن يهنئهم المسلم  فال؛  كانوا يودعون عنده ودائعهم ـالملثقتهم به عليه الصالة والس

دئ  ال تشتمل على شعار أو عبارات دينية تتعارض مع مباى أو بالبطاقات التمشافهةً

  .اإلسالم

 إقرار لهم على دينهم، أو ى مثل هذه المناسبات ال تشتمل على أىوالكلمات المعتادة للتهنئة ف

  . كلمات مجاملة تعارفها الناسىرضا بذلك، إنما ه

  

وال مانع من قبول الهدايا منهم، ومكافأتهم عليها، فقد قبل النبي صلى اهللا عليه وسلم هدايا 

س عظيم القبط بمصر وغيره، بشرط أال تكون هذه الهدايا مما غير المسلمين مثل المقوق

  .2يحرم على المسلم كالخمر ولحم الخنزير

  

ستقالل، أو الوحدة، أو الطفولة واألمومة ونحو جتماعية، مثل عيد اإلأما األعياد الوطنية واإل

قيماً  أو ُمعتباره مواطناًإذلك، فليس هناك حرج على المسلم أن يهنئ بها، بل يشارك فيها، ب

  . تلك المناسباتى تقع فى هذه الديار على أن يجتنب المحرمات التىف
  

  ياسر عبد العظيم /د
                                                 

 .حسن صحيح: وقال الترمذي رواه  1

  . net.islamweb.www والبحوث، فضيلة الشيخ سلمان العودة   المجلس األوروبي لإلفتاء  2
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   العلمىالباب الثان
  

   مسألة واحدةى سؤال أكثر من فقيه ف-20

  . نفس المسألةى مسألة، ثم يسأل آخر فى فسئل عمن يسأل فقيهاً: س

  

  . نفس المسألةىل آخر ف أن يسأال يجوز لمن سأل مفتياً :ملخص الفتوى

  22-1/21 دين اهللا ىالتفقه ف: الشيخ الفوزان

   :تعليق

  . مسألة أن يسأل غيرهى فال حرج على من سأل مفتياً

  :التعقيب

ا  بقول أيهم  يتخير فيأخذ أنه   فالراجحفتوى مفتيين   ختلفت عليه   إذكر العلماء أن العامي إذا      

 وقـد فعـل   ، لذلك أهالً أن يقلد عالماًب عليهالواجوإنما , جتهادألنه ليس من أهل اإل   ; شاء

  .1 فيأخذ بفتوى من وافقه، وقيل يسأل ثالثاًذلك بأخذه بقول من شاء منهما

  

 أو أكثر من العلماء، أو أن يأخذ بقـول          ومن هذا يتضح أنه ال حرج عليه أن يسأل واحداً         

  .من شاء منهم، واهللا أعلم

  

  ياسر عبد العظيم /د

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .1/94 النووي في المجموع 1
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 إفتاء ط-21  الب العلم بدون دليل

  ؟ طالب العلم بدون دليلىهل يفتسئل : س

  

  . طالب العلم بدون دليلىفتال ُي :ملخص الفتوى

  174-173، ص 47الشيخ ابن باز مجلة البحوث

   :تعليق

  .، وإنما ينقل مذاهب العلماء المجتهدينىفتليس على طالب العلم أن ُي

  :التعقيب

  : سمانقألحكام الشرعية  اىالذين يتصدون لإلفتاء فالمفتون 

  . األدلة الشرعية من الكتاب والسنة وغيرهما؛ كاألئمة األربعةىبالنظر فمستقل قسم 

   . ألصولهم على مذاهبهم، وتبعاًى مستقل بل منتسب لهم، ويفتغيرقسم و

 عن أسباب الفسق وخوارم المروءة،       متنزهاً  ثقة مأموناً  كلفاً مُ كونه مسلماً  :فالمستقل شرطه 

إلـى   ..سـتنباط يكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف واإل         وأن  

 ،ن الكتاب والسنة واإلجماع والقيـاس     م أن يكون قيما بمعرفة أدلة األحكام الشرعية         جانب

ـ    ، األدلة ى بما يشترط ف   وأن يكون عالماً  . .لتحق بها على التفضيل   أوما   ا،  ووجـوه داللته

 ، مـن علـوم القـرآن       عارفاً ، وهذا يستفاد من أصول الفقه     ،هاقتباس األحكام من  إوبكيفية  

القدر تفاقهم  إختالف العلماء و  إ و ،ريف والنحو واللغة والتص   ، والناسخ والمنسوخ  ،والحديث

ض رتيـا إذا دربة و  وأن يكون    ،قتباس منها فاء بشروط األدلة واإل    يتمكن معه من الو    ىالذ

وصاف  فمن جمع هذه األ    ،ات مسائله وتفاريعه   ألمه قه ضابطاً  بالف  عالماً ،ستعمال ذلك إ ىف

; وهو المجتهد المطلق المستقل   . ية يتأدى به فرض الكفا    ى الذ ، المطلق المستقل  ىفهو المفت 

  .دلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحدألنه يستقل باأل

 وكل  ففيه أصناف متعددة ذكرها العلماء؛     ، ليس بمستقل  ى الذ ى المفت وهو ىالقسم الثان وأما  

س بهذه الصفة فقد     فمن تصدى للفتيا ولي    ،يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس     منها  صنف  

أن يقـول   ب ؛ بما هو مقلد فيه    ىأن يفت يجوز له   لمقلد  ا وقد ذكر العلماء أن    ... عظيم إثمباء ب 

   .1وال بأس بذلك, مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا: مثالً

  توا أن يفتوا عن طريق النقل عن مذاهب عليهم إن أفىأن طالب العلم ينبغ ومن هذا يتبين

                                                 
 .1/78المجموع للنووي  1
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    . األدلة لقصورهمىاألئمة المعتمدين، وليس بالنظر ف

ـ  وقال ،م على غيره  ون الصحابة يسألون عن مسألة فيحيل     وقد كان  أى سـماء   :  بكـر  و أب

 كتاب اهللا بغير ما أراد اللّه تبارك وتعـالى؟ وكـان            ىفتظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت       

العلـم ثالثـة،   "  فيها خبر ىو، فقد ُرعند القدامى منزلة وممارسة شائعة" ال أدرى "لعبارة  

، فإن أخطأهـا    ىُجنَّةُ العالم ال أدر   :  مسعود  وقال ابن  1 "ىكتاب ناطق وسنة قائمة وال أدر     

 ىوكان ابن عمر يسأل عن عشر مسائل فيجيب عن واحدة ويسكت ف             .فقد أصيبت مقاتله  

    .ىال أدر:  اثنتين وثالثين منهاىألة فقال فربعين مس واإلمام مالك سئل عن ثمان وأ،تسع

 على  ،رينا إلى أى حد كانوا يخشون الفتوى بغير علم        هذه كلها صور مشرقة عن السلف تُ      

ـ لمن عنده رغبة  ىينبغ و،الرغم من األمر بتبليغ الدعوة والتحذير من كتم العلم    نـشر  ىف

  . أن يتعـصب لـه     ى ال ينبغ  جتهادياًإ اً وأن من عرف رأي    ، مما يقول  العلم أن يكون متثبتاً   

  . واهللا أعلم

  

  :الشيخ محمد صالح المنجدوقال 

 ال يستطيع الوصول إلى األدلة، وال يتمكن من فهمها على الطريقة المتبعـة              ىالعامي الذ 

ْم فَاْسَألُواْ َأْهَل الذِّكْرِ ِإن كُنتُ    ﴿: عند أهل العلم، فرضه التقليد، وسؤال أهل العلم، قال تعالى         

  .)2 7 :األنبياء( ﴾الَ تَْعلَُموَن

  
  

                                                

  ياسر عبد العظيم /د

  

  

  

  

  

 
العراقى على اإلحياء "وروى أبو داود وابن ماجه نحوه مرفوعا .  رواه الخطيب موقوفا على ابن عمر 1

     ".61 ص 1ج 
  .10296سؤال رقم  لشيخ محمد صالح المنجد ا2
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   الفقهية التنقل بين المذاهبحكم  -22

  .الفقهية التنقل بين المذاهبسئل عن حكم : س

  

ال يجوز للمسلم أن ينتقل بين المذاهب بهواه، ولكن يجب عليه العمل بما              :ملخص الفتوى 

  .دل عليه الدليل

  12/96حوث العلمية واإلفتاء  للباللجنة الدائمة

   :تعليق

 وال هم،التقليد واجب على غيرواجب على العلماء المجتهدين، و العمل بما دل عليه الدليل

  .هبا رخص المذتباعإ وليس هناك ما يمنع من، لتزام مذهب معينإ ى المقلديجب عل

  :التعقيب

 علمه كل مسلم من الـدين؛     ما ي جتهاد وهو   إ منها ما ال يحتاج إلى نظر و       الشرعيةاألحكام  

أكثـر   وهـذا    ؛جتهادإومنها ما هو محل نظر و       .كأركان اإلسالم الخمسة وتحريم الكبائر    

  .جتهاد بعبئه هم المجتهدون الذين توافرت لهم وسائل اإل يقومىالفقه، والذ

بمذاهب المجتهدين، لقولـه تعـالى      يجب عليهم األخذ    فأما من عداهم من عامة المسلمين       

  .ستطاعتهم غير ذلكإلعدم و ،)7األنبياء  (﴾لُواْ َأْهَل الذِّكْرِ ِإن كُنتُْم الَ تَْعلَُموَنفَاْسَأ﴿

 مسألة بقـول أبـى      ىف بل له أن يعمل      ،لتزام مذهب مجتهد معين   إعلى العامي   ال يجب   و

 كل عصر مـن زمـن       ىف أخرى بقول مجتهد آخر للقطع بأن المستفتين         ىف، و حنيفة مثالً 

   . واحداًرة غيره غير ملتزمين مفتياًم كانوا يستفتون مرة واحدا ومالصحابة ومن بعده

ستفتى آخر فيها وعرف الحكـم      إ وعرف حكم المسألة منه ثم       مجتهداًالعامي  ستفتى  إإذا  و

ـ  إجواز  عليهوينبنى  .1منه فله أن يعمل بقول أى واحد منهما      ىتباعه رخص المـذاهب ف

  فمن توضأ على مذهب أبى حنيفة له أن يصلى  ؛2المسائل المختلفة كما ذهب إليه الجمهور

                                                 
  . الجوامع ومسلم الثبوت وغيرهم التحرير وصاحب جمعفينص على ذلك اآلمدى وابن الهمام  1
 جـواز اتباعـه رخـص       ، أى من كونه لم يلتزم مذهبا معينـا        ؛ويتخرج منه ( التحرير  شرح   فيقال   2

، وفي حاشية    مسلم الثبوت  فيومثله  )  المسائل    أى أخذه من كل منها ما هو األهون فيما يقع من           ؛المذاهب

نَقََل الشُُّرنُْبلَاِليُّ الَْحنَِفيُّ َعْن السَّيِِّد بادشاه ِفي شَـْرحِ التَّْجرِيـِد            :2/441العطار على شرح الجالل المحلي      

 َأخْذُ الَْعامِّيِّ بِكُلِّ َمـْسَألٍَة      :ْبُن َأِميرِ الَْحاجِّ  قَاَل ا َو..َيُجوُز  اتَِّباُع ُرخَصِ الَْمذَاِهبِ َولَا َيْمنَُع ِمنُْه َماِنٌع شَْرِعيٌّ           

أما ما نقل عن ابن     .  ا هـ    . بِقَْولِ ُمْجتَهٍِد َيكُوُن قَْولُُه َأخَفَّ َعلَْيِه لَا َأْدرِي َما َيْمنَُع ِمنُْه َعقْلًا َوشَْرًعا ا هـ                
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  ستفتاء مفت إ ألنه ال يلزم المقلد ؛هذا جائزو  ،الوضوء على مذهب الشافعى وبالعكسبهذا 

  .  1واهللا أعلم،  بيانهتقدممعين على ما 

  :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د ىوف

 زمـن   ى قول عالم ف   ى األمر بهم ف   ختالف التوسيع على عباده، فإذا ضاق     اهللا أراد بهذا اإل   

من األزمان أخذوا بقول آخر، ولو أراد اهللا أن تكون نصوص الكتاب والسنة ال تحتمل إال                

ختالف فيه ما أعجزه ذلك، ولكنه أراد من ذلك الخـالف ِحكََمـاً يعلمهـا               إوجهاً واحداً ال    

ضله أن عمر بن عبـد       كتابه جامع بيان العلم وف     ىسبحانه، وقد ذكر اإلمام ابن عبد البر ف       

جتمعا فجعال يتذاكران الحديث فجعل عمـر يجـيء بالـشيء           إالعزيز و القاسم بن محمد      

 ال تفعل، فمـا     :فقال له عمر  ! مخالفاً فيه القاسم وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه          

 ولذا نص بعض أهل العلم على أن للمفتي تخيير من           ..ختالفهم حمر النعم  إ ب ى أن ل  ىيسرن

ـ              سإ  شـرح   ىتفتاه بين قوله وقول غيره، وممن نص على ذلك اإلمام البهوتي الحنبلـي ف

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية الحـاكم لـيس لـه أن            . منتهى اإلرادات، وذكره عن جماعة    

ولهذا .. .تباعهإلزم الناس ب   أن يُ  ى مثل هذه المسائل، وال للعالم والمفت      ىينقض حكم غيره ف   

 مثل هذه المسائل منعه من ذلـك        ى أن يحمل الناس على موطئه ف      ستشار الرشيد مالكاً  إلما  

 األمصار، وقد أخذ كل قـوم  ى إن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تفرقوا ف       :وقال

ختالف؛  ال تسمه كتاب اإل    :ختالف فقال أحمد   اإل ىوصنف رجل كتاباً ف    .من العلم ما بلغهم   

خـتالفهم  إإجماعهم حجة قاطعة و   : اء يقول ولهذا كان بعض العلم   . ولكن سمه كتاب السعة   

ختلفوا فأخذ  إجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضاالً، وإذا         إألنهم إذا   ... .رحمة واسعة 

:  األمر سعة، وكذلك قال غير مالك مـن األئمـة      ىرجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان ف       

 األمر بالمعروف   ى ف ولهذا قال العلماء المصنفون   . ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه      

جتهادية ال تنكـر     عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره، إن مثل هذه المسائل اإل           ىوالنه

                                                                                                                                      

   4  . فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف:المفتي ) 1102( الموضوع : فتاوى دار اإلفتاء المصرية 1

    . م1954 فبراير 8 هجرية 1373جمادى اآلخرة 
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  ياسر عبد العظيم /د
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   عن العلوم الشرعيةالحديثةعلوم ال أن تشغله ىمن خشحكم  -23

   . أن تشغله علوم الرياضة والفيزياء عن العلوم الشرعيةىمن خشسئل عن حكم : س

  

 أن تشغله علوم الرياضة والفيزياء ونحوها عن العلوم الشرعية          ىمن خش  :ملخص الفتوى 

  .ة العلوم الشرعية لكونها أهم وأعظم نفعافلينصرف عنها، وليشتغل بدراس

  103-12/102 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

 فـرض الزم    وغيرها،  الكيمياءوة  الفلك والطبيع دراسة العلوم الحديثة كالطب والهندسة و     

  . منه األمةى تعانىعلى األمة اإلسالمية، والتقصير فيها سبب التخلف والضعف الذ

   :قيبالتع

َألَْم تََر َأنَّ اللََّه َأنَزَل ِمَن السََّماء َماء فََأخَْرْجنَا بِِه ثََمَراٍت مُّخْتَِلفًا َألَْوانَُها َوِمَن              ﴿ تعالى   قال

َوِمَن النَّاسِ َوالدََّوابِّ َوالَْأنَْعـامِ      ،الْجَِبالِ ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر مُّخْتَِلفٌ َألَْوانَُها َوغََرابِيُب ُسودٌ       

  .)28،27فاطر( ﴾ُمخْتَِلفٌ َألَْوانُُه كَذَِلَك ِإنََّما َيخْشَى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء

ـ        هذه اآلية    ىكر ف وبناء على ما ذُ    الكيميـاء  وة  فالذين يخشون اهللا هم علماء الفلك والطبيع

علماء ا يتصل به، و    وكل م   وطباً  ونفساً ، وعلماء اإلنسان تاريخاً   والنبات وطبقات األرض  

، وذلك إذا درسوا بتعمق وإنصاف وقصد حسن، إنهم بوصولهم إلـى سـر              الحيوان كذلك 

  .   بجهودهمالخلق سيؤمنون أو يزادون إيمانا، وسيفيدون أنفسهم والناس جميعاً

فرض الزم على األمة اإلسالمية، والتقصير فيها سـبب التخلـف           ودراسة العلوم الحديثة    

  .  1 منه األمةى تعانىوالضعف الذ

  :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د ىوف

دراسة العلوم الدنيوية كالهندسة والطب والرياضيات والتكنولوجيا والفيزيـاء والكيميـاء           

 حياته فرض كفاية يجب أن يتخصص فيها بعض         ىوالميكانيكا وغيرها مما ينفع اإلنسان ف     

  .2 القيام ببعض العباداتالناس، ألنها إذا تركت بالكلية فستضيع المجتمعات ويتعطل

  ياسر عبد العظيم/د

                                                 
ومـن  . 1997مايو    . الشيخ عطية صقر   :المفتي :حديث) 62(الموضوع  : فتاوى دار اإلفتاء المصرية    1

 .مام الغزالىلأل" إحياء علوم الدين " موقف اإلسالم من العلم بفروعه المختلفة فليرجع إلى معرفةأراد 
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   حكم تعلم اللغات األجنبية -24

  .حكم تعلم اللغة األجنبيةسئل عن : س

  

  .إذا لم تكن هناك حاجة لتعلم اللغات األجنبية يكره تعلمها :ملخص الفتوى

  12/133 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

، والمشتغل به مشتغل بعلم له قدره وثوابه مـا  وعها أمر مشرإجادة اللغات ومعرفة أسرار   

  .ستعمال مشروعاً واإل،دام القصد طيباً

   :التعقيب

 ، المسلمين من يعرف اللغات األجنبية لحاجة الدعوة إليها بوجه خـاص           ىالبد أن يكون ف   

ـ     . وإلى إمكان التعايش مع العالم الذى ال غنى عن التعايش معه            ،كوال يوجد نص يمنع ذل

قال البخارى عن زيد بن ثابت أن النبى صـلى اهللا عليـه             . بل يوجد ما يدعو إليه ويؤكده     

 صلى اهللا عليه وسلم كتبـه، وأقرأتـه         يوسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنب        

 كنت أترجم بين ابن عباس والناس، وقـال بعـض           :وقال أبو جمرة  .  كتبهم إذا كتبوا إليه   

 صلى اهللا عليه وسلم بزيد حـين قـدم          يلقد أعجب النب  .  م من مترجمين   البد للحاك  :الناس

تعلم كتاب يهود، فإنى ما آمن من يهود على         " من القرآن وقال له      المدينة ألنه يحفظ كثيراً   

زيد فتعلم  .  نصف شهر حتى كتب له إلى يهود وقرأ له إذا كتبوا إليه            ىفتعلم ذلك ف  " كتابى

 وقد تحـدث    ، الرسول صلى اهللا عليه وسلم للحاجة إلى ذلك        العبرية أو السريانية بأمر من    

 ، األحكام والقضايا  ى بها كالشهادة ف   العلماء عن إجادة اللغة وصحة الترجمة ليكون موثوقاً       

 والمشتغل به مشتغل بعلم لـه       ،وهذا يؤكد أن إجادة اللغات ومعرفة أسرارها أمر مشروع        

  .1 مشروعاًستعمال واإل،قدره وثوابه ما دام القصد طيباً

  : عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د ىوف

  بل قد يكون . حتاج لهاإال مانع للمرء من تعلم اللغات األجنبية كاإلنجليزية ونحوها إذا 

  .2واهللا أعلم تعلمها فرض كفاية إذا توقفت عليها بعض مصالح المجتمع،

  ياسر عبد العظيم /د
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   حكم تعلم القوانين الوضعية-25

  .حكم تعلم القوانين الوضعيةل عن سئ: س

  

 دور العلم ومعاهده، بل يقتصر      ىال يجوز تعميم تعليم القوانين الوضعية ف       :ملخص الفتوى 

  .نحراف عن الحقإذلك على الخواص لبيان ما فيها من 

  35- 12/34 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

كمعرفـة الحقـوق     ؛حيح ال حـرج فيهـا     دارسة القوانين الوضعية إذا كانت بغرض ص      

بين الشرع ليتبين الحـق  لمقارنة بينها وأو ا  ير، ودفع الظلم،  التعاون على الخ  والواجبات، و 

  .من الباطل

   :التعقيب

الوصول إلى الحق ودفع الظلم     و التعاون على الخير،     ىفستخدمت مواد كليات الحقوق     إإذا  

 ،ة بينها وبين الشرع ليتبين الحق من الباطـل        للمقارنومعرفة حقوق اإلنسان وواجباته، أو      

 بل طاعـة للّـه      ؛هى دراسة مشروعة  و ، كان ذلك خيراً   يوليظهر سمو التشريع اإلسالم   

 ىفالًحق هو ما قرره الشرع      مع معرفة أن     بمقدار النية الباعثة عليها،    سبحانه يثاب عليها  

  .مصادره المعروفة

  

ِإنِ الُْحكُْم ِإالَّ ِللِّه َيقُصُّ     ﴿:  قول اهللا سبحانه وتعالى    ولينتبه الدارسون للقوانين بوجه عام إلى     

َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِما َأنَزَل اللُّه      ﴿ :، وقول اهللا سبحانه   )57األنعام  ( ﴾الَْحقَّ َوُهَو خَْيُر الْفَاِصِلينَ   

 آية  ى وف ﴾الظَّاِلُموَنفَُأْولَـِئَك ُهُم   ﴿ آية أخرى    ى، وف )44 المائدة( ﴾فَُأْولَـِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ  

َوالَ تَُجاِدْل َعنِ   ﴿: وقول اهللا سبحانه  . )47- 45: المائدة( ﴾فَُأْولَـِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ  ﴿أخرى  

، وقوله تعالى   )107: النساء(الَِّذيَن َيخْتَانُوَن َأنفَُسُهْم ِإنَّ اللَّه الَ ُيِحبُّ َمن كَاَن خَوَّانًا َأِثيًما﴾            

الء َجاَدلْتُْم َعنُْهْم ِفي الَْحَياِة الدُّنَْيا فََمن ُيَجاِدُل اللَّه َعنُْهْم َيْوَم الِْقَياَمـِة َأم مَّـن                َهاَأنتُْم َهـؤُ ﴿

صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه أبـو داود         ي  ، وقول النب  )109النساء  ( ﴾َيكُوُن َعلَْيهِْم َوِكيالً  

ـ  رواية أو أعان عليـه   ىوفـ  َو َيْعلَُمُهَوُه َوَمْن خَاَصَم ِفي َباِطلٍ«والطبرانى بإسناد جيد 

  .  1 »َعنُْه   َينْزَِع    لَْم َيَزْل ِفي َسخَِط اللَِّه َحتَّى 
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  :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د ىوف

دارسة القوانين الوضعية إذا كانت بغرض صحيح ال حرج فيها، كأن يكون القصد منهـا               

ضيلة أحكام الشريعة عليها، أو ليستفيد منهـا فيمـا ال           التعرف عليها ليعرف الدارس لها ف     

 ذلك، بشرط أن ال ينشغل المرء بتعلمها عن تعلم          ىيخالف الشرع المطهر، أو ليفيد غيره ف      

فروض العين، أو عن أداء ما هو واجب عليه، مع كراهته للحكـم بـالقوانين المخالفـة                 

  .1للشرع، وبغضه لذلك

  

  

  ياسر عبد العظيم /د
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   البدع والمبتدعاتالثالثالباب 

  
   حقيقة البدع-26

   وما البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟،حقيقة البدعسئل عن : س

  

  .البدع كلها ضالالت، وليس هناك بدعة حسنة :ملخص الفتوى

  2/321 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

  : تعليق

 بدعة  :نوعانالبدعة  جمهور على أن    البة، و  بعد عصر النبوة والصحا    ما أحدث  ىالبدع ه 

  .خير فهو منها، وما كان مذموم فهو  عن الشريعةخارجاً فما كان ؛ُهَدى وبدعة ضالل

   .لمواكبة العصر فى التطورفتترك  أمور الدنيا وأما،  فقط الدينىة ما كان فالبدعو

   :التعقيب

  .ابة األمور الدينية المحدثة بعد عصر النبوة والصحىالبدع ه

ما أمر اهللا ورسوله بـه      لعموم   مخالفاً فما كان    ؛ بدعة ُهَدى وبدعة ضالل    :نوعانالبدعة  و

 النبي صلى اهللا عليه     قال خير،إليه فهو   ورسوله  ما ندب اهللا     ل موافقاً، وما كان    مذمومفهو  

ْن َعِمَل بَِها ِمْن غَْيرِ َأْن ُينْقََص لَُه ِمثُْل َأْجرِ َم ُعِمَل بَِها َبْعَدُه كَاَن َمْن َسنَّ ُسنَّةً َحَسنَةً«: وسلم

ِمْن  َوَمْن َسنَّ ُسنَّةً َسيَِّئةً كَاَن َعلَْيِه ِمثُْل وِْزرِ َمْن َعِمَل بَِها« وقال فى ضده »شَْيٌء ِمْن َأْجرِِه

  . »غَْيرِ َأْن ُينْقََص ِمْن َأْوَزارِِه شَْيٌء

  

، "نعمت البدعـة هـذه    "هللا عنه    قول عمر رضى ا    ومما يدل على مشروعية البدع الحسنة     

 لما كانت من أفعال الخير وداخلة فى حيز المـدح            جمعه الناس لصالة التروايح،    ىوذلك ف 

 وال جمع الناس لهـا،      ،سماها بدعة ومدحها، ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم ُيسنَّها لهم           

. دبهم إليهـا  وال كانت فى زمن أبى بكر، وإنما عمر رضى اهللا عنه جمع الناس عليها ون              

يحمـل  و ألنها من أفعال الخير الموافقة للشرع،      ؛فلهذا سماها بدعة وهى على الحقيقة سنة      

  .  ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنةعلى »َكُلُّ ُمْحَدثٍَة بِْدَعةٌ«الحديث اآلخر 

مـور  البدعة المذمومة ما كانت فى الدين، أما أ       و ،وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا فى الذم      

   .الدنيا فالناس أعلم بشئونها
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الشافعي والغزالي  على هذه الطريقة فى تعريف البدعة وشمولها للممدوح والمذموم جرى           

 البدعة إلى واجبـة كوضـع العلـوم العربيـة           وا، فقسم والجمهورعز بن عبد السالم     وال

فاظـه عـن    وتعليمها، وإلى مندوبة كإقامة المدارس، ومحرمة كتلحين القرآن بما يغير أل          

  .  على المائدةالوضع العربى، ومكروهة كتزويق المساجد ومباحة كوضع األطعمة ألواناً

 تكون مذمومة على كل حال وال يدخل فى تقسيمها واجـب وال             وذهب قوم إلى أن البدعة    

  .»َوكُلُّ بِْدَعٍة َضلَالَةٌ«وعلى هذا المعنى يحمل الحديث . مندوب وال مباح

  

على أن تقصر البدعة على ما يتصل        عليه الجمهور، مع التأكيد      ىذوالصحيح هو األول ال   

بالدين، وتترك أمور الدنيا لمواكبة العصر فى التطور، وعلى أن العبـرة بالمـسميات ال               

تغيير المنكر إن  أن  حتفال بيوم المولد وعدم جوازه بعيد المولد، وعلى         باألسماء، كجواز اإل  

 أن  ىختالف ال ينبغ  إلموعظة الحسنة، وما يكون فيه      أجمع على أنه منكر يكون بالحكمة وا      

عتقد أنـه هـو وحـده       أنخدع برأيه وظن أو     إيكون التخاصم والتنازع من أجله، وأن من        

  .  1 فهو أول الهالكينالناجى وأن غيره هالك

  

  ياسر عبد العظيم /د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ِإذَا قَاَل الرَُّجُل َهلَـَك     «  قَاَل   -عليه وسلم صلى اهللا   - َعْن َأبِى ُهَرْيَرةَ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه        6850روى مسلم    1

  .» فَُهَو َأْهلَكُُهْم .النَّاُس
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   حكم تحية العلم-27

   حكم تحية العلمسئل عن : س

  

  . بدعة محدثةىجوز تحية العلم بل هال ت :ملخص الفتوى

  1/150 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

لتفاف حول  وضع معين إشعار بالوالء للوطن واإلىتحية العلم بالنشيد أو اإلشارة باليد ف

 إنها بدعة أو :قيادته والحرص على حمايته، وذلك ال يدخل فى مفهوم العبادة له، حتى يقال

  .إلى غير اهللاتقرب 

   :التعقيب

 للقبيلة والجماعة، يسير خلفه      العصر الحديث، وكان عند العرب رمزاً      ىالَعلَُم رمز للوطن ف   

 دل على عـزة  ويحافظ عليه كل من ينتسب إلى القبيلة أو الجماعة، وكلما كان العلم مرفوعاً 

  . واءسم الراية أو اللإنتكس دل على ذلهم، ويعرف عند العرب بإأهله، وإذا 

وذكر فى غزوة تبوك أن حامل اللواء كان زيد بن حارثة، ولما قتل تناوله جعفر بـن أبـى                   

طالب وقاتل حتى قتل، ثم تناوله عبد اهللا بن رواحة فقاتل حتى قتل، فأخذ اللواء ثابـت بـن         

 لمـا    كما ذكر أن جعفـراً     .أقرم الَعْجالَنى وتقدم به إلى خالد بن الوليد وسلمه إياه لجدارته          

حتضنه بعضديه ثم قتل،    إطعت يده اليمنى حاملة اللواء أخذه بيده اليسرى، فلما قطعت يداه            ق

، ثم دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له أن يعوضه اهللا بدل اليدين جناحين فـى الجنـة                  

  . "جعفر الطيار: "ىمولهذا ُس

  

 تحية العلـم    ى، فليس ف  حترام العلم أو اللواء مأثورا عن الصحابة والسلف الصالح        إوإذا كان   

 من القرآن أو    ما يزيد عن ذلك، وال يوصف هذا الفعل بالبدعة المذمومة إال إذا خالف نصاً             

  .السنة كما تقدم

  ياسر عبد العظيم /د

  

  

  

 60



  حتفال بالمولد حكم اإل-28

  .حتفال بالمولدحكم اإلسئل عن : س

  

  .الدين ىحتفال بالمولد ال يجوز وهو بدعة محدثة فاإل :ملخص الفتوى

  .4/81الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ومقاالت 

  com.alsalafway.wwwالشيخ ياسر برهامي 

   :تعليق

 كاد الشباب ينسى فيه دينه وأمجـاده، فـى          ى هذا العصر الذ   ىفمشروع   حتفال بالمولد اإل

 كادت تطغى على المناسبات الدينية، على أن يكون ذلـك           ىحتفاالت األخرى الت  غمرة اإل 

ختالط المريـب بـين الرجـال       اإلك مع البعد عن كل المحرمات       ، وعمالً علماًبالمشروع  

عمال غير مشروعة من أكل أو شرب أو مسابقة أو لهو، ومن عدم احتـرام               واألوالنساء،  

  . بيوت اللّه، ومن كل ما ال يتفق مع الدين ويتنافى مع اآلداب

   :التعقيب

البدع، حتى أنكروا أصل إقامة المولد، وقد       أنكر كثير من العلماء الموالد بسبب ما فيها من          

 وابـن   ي الـسيوط  حتفال بالمولد  اإل ستحسنأأتى القرن التاسع والناس بين مجيز ومانع، و       

، مع إنكارهم لما لصق به من البدع، ورأيهم مـستمد           ي، وابن حجر الهيتم   يحجر العسقالن 

صلى  ووالدة النبي    ، وآالئه هنعم ىه: اهللاأيام  ؛ و )5إبراهيم  ( ﴾َوذَكِّْرُهْم بَِأيَّامِ اللّهِ  ﴿من آية   

  .نعمة كبرىاهللا عليه وسلم 

ي قتادة األنصاريوفى صحيح مسلم عن أب    ـ صلى اهللا عليه وسلمي النبـ وسئل : قال

   .»ُأنْزَِل َعلَيَّ ِفيِه َأْو َوَيْوٌم ُبِعثْتُ  ذَاَك َيْوٌم ُوِلْدتُ ِفيِه«ثنين فقال عن صوم يوم اإل

ليعلمنا أن نشكر نعم اهللا علينا بفعل الخيرات        الرسول صلى اهللا عليه وسلم      ن  وهذا توجيه م  

حتفال بذلك اليوم، وشكر اهللا على نعمته علينا بوالدة         ، ولذا يكون اإل   واإلقبال على الطاعات  

 وهدايتنا لشريعته مما تقره األصول، لكن بشرط أال يتخذ له رسم مخـصوص، بـل                النبي

حوله، ويتقرب إلى اهللا بما شرعه، ويعرِّف الناس بما فيـه مـن             ينشر المسلم البشر فيما     

  . فضل، وال يخرج بذلك إلى ما هو محرم شرعاً

كُلُواْ ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْنَاكُْم َواشْكُُرواْ      ﴿أما عادات األكل فهى مما يدخل تحت قوله تعالى          

  . )172البقرة ( ﴾ِللِّه
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ر الذى كاد الشباب ينسى فيه دينه وأمجاده، فـى          فى هذا العص  مشروع   حتفال بالمولد فاإل

حتفاالت األخرى التى كادت تطغى على المناسبات الدينية، على أن يكون ذلـك             غمرة اإل 

خـتالط المريـب بـين      مع البعد عن كل المحرمات من مثل اإل       .  وعمالً بالمشروع علماً 

 أو شـرب أو     نتهاز الفرص لمزاولة أعمال غير مشروعة مـن أكـل         إالرجال والنساء، و  

حترام بيوت اللّه، ومن كل ما ال يتفق مع الدين ويتنـافى مـع              إمسابقة أو لهو، ومن عدم      

  . اآلداب

حتفاالت درًءا للمفسدة كمـا تـدل عليـه         فإذا غلبت هذه المخالفات كان من الخير منع اإل        

 وإذا زادت اِإليجابيات والمنافع المشروعة فال مـانع مـن إقامـة هـذه               ،أصول التشريع 

حتفاالت مع التوعية والمراقبة لمنع السلبيات أو الحد منها بقدر المـستطاع، ذلـك أن               إلا

 من أعمال الخير تشوبها مخالفات ولو إلى حد ما، والكل مطالب باألمر بـالمعروف               كثيراً

  ".  عن المنكر بالوسائل المشروعة ىوالنه

ـ    اإل ي إن ابن الجـزر    :ي شرح المواهب للقسطالن   ى ف ييقول الزرقان   القـراءات   ىمـام ف

 وغيره عندما فـرح     البخاري رواه   ي لهب الذ  ي هـ علَّق على خبر أب     833والمتوفى سنة   

 : جهنم فقـال   ىجاريته لتبشيرها له، فخفف اهللا عقابه وهو ف       " ثويبة" بمولد الرسول وأعتق    

 النار بفرحه ليلة المولد فمـا حـال         ى ف ي نزل القرآن بذمه جوز    ىإذا كان هذا الكافر الذ    

  . مسلم الموحد من أمته حين ُيسرُّ بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته فى محبتهال

   :يقول الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر

  وتبَّت يداه فى الجحيم مخلدا*  جاء ذمه إذا كان هذا كافراً

  يخفف عنه للسرور بأحمدا* أتى أنه فى يوم االثنين دائما 

  مد مسرورا ومات موحدا؟بأح* فما الظن بالعبد الذى كان عمره 

 عشرة ليلة خلت مـن      ىثنتإ ى صلى اهللا عليه وسلم كان ف      يرجح ابن إسحاق أن ميالد النب     

 شيبة ذلك عن جابر وابـن عبـاس وغيرهمـا،      يربيع األول من عام الفيل وروى ابن أب       

بالحساب " تقويم العرب قبل اإلسالم   "وقد حقق صاحب كتاب     . وحكوا شهرته عند الجمهور   

ثنين التاسع من شهر ربيع األول الموافق للعشرين         يوم اإل  ى الدقيق أن الميالد كان ف     يالفلك

 ومجلة الهدايـة الـصادرة      ي للفتاوى للسيوط  ينظر الحاو أ. " م 571من شهر أبريل سنة     

  . 1"هـ 1394بتونس فى ربيع األول 
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  ياسر عبد العظيم /د

  يةحتفال باألعياد والمناسبات الدينية والوطن حكم اإل-29

  .حتفال باألعياد والمناسبات الدينية والوطنيةسئل عن حكم اإل :س

  

حتفال بهـا   حتفال بغير المناسبات الدينية المنصوص على اإل      ال يجوز اإل   :ملخص الفتوى 

، أو حتى المناسبات الدينيـة       وأعياد الميالد  ىم واليوم الوطن  ؛ كالعيدين، وأما عيد األ    شرعاً

حتفال بهـا، وهـو     ال يجوز اإل  ففتتاح المساجد وغيرها    إال ب حتفكاإلسراء والمعراج أو اإل   

  . الدينىبدعة محدثة ف

  61-3/59 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

 واألسلوب فى حدود الدين، حتفال بأية مناسبة طيبة ال بأس به ما دام الغرض مشروعاًاإل

ليس كل جديد ، وبالمسميات ال باألسماءحتفاالت باألعياد، فالعبرة وال ضير فى تسمية اإل

نعمت " المسلمين فى صالة التراويح على إمام واحد جمعبدعة مذمومة، فقد قال عمر فى 

  ".البدعة هذه

   :التعقيب

تطلق كلمة األعياد على ما يعود ويتكرر، ويغلب أن يكون على مستوى الجماعة، سـواء               

هتمام بها،  حتفال بهذه األعياد معناه اإل    ، واإل قليمإأكانت الجماعة أسرة أو أهل قرية أو أهل         

، واإلسالم بالنسبة إلى     وقد تكون دينية   ، يحتفل بها قد تكون دنيوية محضة      ىوالمناسبات الت 

   . حدود المشروعىما هو دنيوى ال يمنع منه ما دام القصد طيبا، والمظاهر ف

 الفطر واألضحى، وقد    ىد عليه كعي  حتفال منصوصاً  قد يكون اإل   ىوبالنسبة إلى ما هو دين    

يكون غير منصوص عليه كالهجرة واإلسراء والمعراج والمولـد النبـوى، فمـا كـان               

 عليه فهو مشروع بشرط أن يؤدى على الوجه الذى شرع، وال يخرج عن حدود       منصوصاً

 عليه، فللناس فيه موقفان، موقف المنع ألنه بدعة، وموقـف           الدين، وما لم يكن منصوصاً    

   .النص على منعهالجواز لعدم 

 وابن حبان بسند صحيح أن أنًسا رضى اللّه         يويحتج أصحاب الموقف المانع بحديث النسائ     

َقَْد َأْبَدلَكُْم  « صلى اهللا عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال            يقدم النب : عنه قال 

   .»ْضَحىالِْفطْرِ َوَيْوَم الَْأ َيْوَم اللَُّه بِهَِما خَْيًرا ِمنُْهَما
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كل ما سوى هذين العيدين بدعة، ويرد عليه بأن الحديث لم يحـصر األعيـاد               على ذلك   ف

فيهما، بل ذكر فضلهما على أعياد أهل المدينة التى نقلوها عن الفرس، وبدليل أنه سـمى                

  . يوم الجمعة عيداً

ؤمنين  غير هذين العيدين، فقد سجل القرآن فرح الم        ىولم يرد نص يمنع الفرح والسرور ف      

".  سورة الـروم   أول" ىوذلك ف بنصر اللَّه لغلبة الروم على غيرهم بعد أن كانوا مغلوبين           

جتماع المسلمين فى صـالة     إ ىكما يردُّ بأنه ليس كل جديد بدعة مذمومة، فقد قال عمر ف           

  ". نعمت البدعة هذه"التراويح على إمام واحد 

  

 واألسلوب فى  ه ما دام الغرض مشروعاً    حتفال بأية مناسبة طيبة ال بأس ب      الخالصة أن اإل  و

  . 1حتفاالت باألعياد، فالعبرة بالمسميات ال باألسماء تسمية اإلىحدود الدين، وال ضير ف
  

  .حتفال بمرور عام على الميالدجواز اإل إلى وذهب الشيخ سلمان العودة

ـ ىأ حتفال بمرور عام على الميالد أو بمرور عشرين عام علـى يجوز اإل: وقال بة  مناس

  .صدقاءقرباء واألاأل ليهاإحتفالية يدعى إسعيدة لإلنسان كالزواج مثالً وله أن يقيم وليمة 

طالق تـسمية  إأما حكم "أمس  MBC  عبر قناة" الحياة كلمة" برنامجه ىضاف العودة فأو

حتفال بالمناسـبات الـسنوية   اإل نأ و،حتفال فهو معروف مسبقاً بتحريمهعيد على هذا اإل

حتفال بمناسـبة مـرور عـام أو    واإل ،جائز كمناسبات الميالد" صطلح العيددون ذكر لم"

  ". على الزواج ونحوهاًعشرين عام

ـ  ى تنافىوالت" عيد" كلمة ىضرورة تحاشعلى  ونوه العودة  حـددت  ىشريعة االسالم الت

  .2 العام الواحدىللمسلم عيدين فقط ف
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  لصالحين حكم السفر لزيارة قبور ا-30

   .حكم السفر لزيارة قبور الصالحينسئل عن : س

  

  .السفر لزيارة القبور منكر ال يجوز فعله :ملخص الفتوى

  .145-143 ص 39الشيخ ابن باز مجلة البحوث عدد 

   :تعليق

  .ال بأس من شد الرحال والسفر لزيارة الصالحين أحياء أو أمواتا

   :التعقيب

ِإلَّا ِإلَـى ثَلَاثَـِة       تُشَدُّ الرَِّحاُل  لَا« اهللا عليه وسلم قال  ومسلم أن النبي صلىيروى البخار

إن حصر شد الرحال فى هـذه       . »الَْأقَْصى َوالَْمْسجِِد َوَمْسجِِدي َهذَا    َمْسجِِد الَْحَرامِ      َمَساجَِد  

ـ أى السفرـ الثالثة ال يمنع شدها   بتغـاء  إ كالجهاد وطلب العلـم و ؛ ألى عمل مشروع 

هللا من الرزق وزيارة اإلخوان وصلة الرحم وغير ذلك من القربات، وكـل ذلـك               فضل ا 

وردت به النصوص القوية من القراَن والسنة، وإنما الحصر الوارد فى الحديث هو حصر              

 فضل الصالة ماعدا هذه     ى بالنسبة إلى المساجد بمعنى أن المساجد كلها متساوية ف         ىإضاف

صالة فيها يضاعف ثوابها، فقد روى أحمد وابـن ماجـه      وال ، أفضلها ىالمساجد الثالثة فه  

 المسجد الحرام بمكة تعدل مائة ألف صالة فيما سـواه           ىبإسنادين صحيحين أن الصالة ف    

 مسجد المدينة بألف صالة فيما سـواه إال المـسجد           ى ومسلم أن الصالة ف    يوروى البخار 

ـ      صحيحه، والبزار بإسنا   ى وابن خزيمة ف   ي وروى الطبران  ،الحرام  ىد حسن أن الصالة ف

 شيبة بسند حسن على أن      يونصت رواية أحمد وابن أب    . المسجد األقصى بخمسمائة صالة   

 إلـى   لها، فعن أبى سعيد الخدرى مرفوعاً     ضشد الرحال هو من أجل الصالة فيها، وذلك لف        

ال ينبغى أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الـصالة غيـر             " صلى اهللا عليه وسلم      يالنب

أو على األقـل ال  ـ ومن أجل هذا ُيَسنُّ  ".  هذا والمسجد األقصىيد الحرام ومسجدالمسج

 السفر إليها وتحمل المتاعب البدنية والمالية من أجل الحصول على ثواب الصالة ـيمنع  

للسفر وتحمل المشقة من أجل الصالة فيها فقط، بـل           ىفيها، أما المساجد األخرى فال داع     

أما الـذهاب    ". 70 ص   ينظر خالصته الوفا للسمهود   أ"رم ذلك   إن بعض العلماء قال يح    

  . 1 فال بأس من شد الرحال والسفر إليهالزيارة الصالحين أحياء أو أمواتاً
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  ياسر عبد العظيم /د

   حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم-31

  .ساجدتخاذ القبور مإسئل عن حكم السفر لزيارة القبر الشريف، وعن حكم : س

  

السفر لزيارة قبر النبي صلى اهللا عليه وسلم ال يجوز، وكذلك ال يجـوز               :ملخص الفتوى 

  .ببنائها عليها، أو الصالة عندها، أو دفن األموات فيهاتخاذ القبور مساجد إ

  .25- 23الشيخ ابن جبرين فتاوى في التوحيد ص 

   :تعليق

تخاذ القبور مساجد يعنى التوجه إو ،ستحباباًإ على رأس زيارة القبور القبر الشريفزيارة 

  .ليها وإلى من فيهاإبالعبادة 

   :التعقيب

 قبره، على رأس زيارة     ى صلى اهللا عليه وسلم، أو على األصح زيارته ف         النبيزيارة قبر   

السفر بقصد الزيارة غايته مسجد المدينة لمجاورتـه القبـر الـشريف،            و. ستحباباًإالقبور  

بتلك البقعة، كما لو كان حيا، وليس القصد تعظيم بقعة القبـر  وقصد الزائر تعظيم من حل      

  . لعينها بل من حل فيها

 فضله قوله صلى اهللا عليه ىزيارته صلى اهللا عليه وسلم زيارة لمسجده الذى ورد فو

الَْمَساجِِد  اُه ِمْنِفيَما ِسَو   َأْو كََألِْف َصلَاٍة    خَْيٌر ِمْن َألِْف َصلَاٍة َصلَاةٌ ِفي َمْسجِِدي َهذَا «: وسلم

  .وزيارة قبور األنبياء والصالحين مستحبة »الَْمْسجَِد الَْحَراَم  ِإلَّا َأْن َيكُوَن 

ما جاء عن اإلمـام     "  التعرف بحقوق المصطفى   ىالشفا ف " كتابه   ي عياض ف  يروى القاض 

أميـر  يـا   :  المسجد النبوى، فقال له مالك     ىمالك بن أنس لما ناظره أبو جعفر المنصور ف        

َيا َأيَُّهـا الَّـِذيَن   ﴿ فقال  هذا المسجد، فإن اهللا تعالى أدب قوماً    ىالمؤمنين ال ترفع صوتك ف    

آَمنُوا لَا تَْرفَُعوا َأْصَواتَكُْم فَْوقَ َصْوِت النَّبِيِّ َولَا تَْجَهُروا لَُه بِالْقَْولِ كََجْهرِ َبْعِضكُْم ِلَبْعضٍ              

ِإنَّ الَِّذيَن َيغُضُّوَن ﴿ فقال   ، ومدح قوماً  )2الحجرات  ( ﴾ لَا تَشُْعُرونَ  َأن تَْحَبطَ َأْعَمالُكُْم َوَأنتُمْ   

َأْصَواتَُهْم ِعنَد َرُسولِ اللَِّه ُأْولَِئَك الَِّذيَن اْمتََحَن اللَُّه قُلُوَبُهْم ِللتَّقَْوى لَُهـم مَّغِْفـَرةٌ َوَأْجـٌر                

نَاُدونََك ِمن َوَراء الُْحُجَراِت َأكْثَُرُهْم لَا      ِنَّ الَِّذيَن يُ  ﴿ فقال   ، وذم قوماً  )3الحجرات  ( ﴾َعِظيٌم

يـا  : ستكان لها أبو جعفر، وقال    أف.  كحرمته حياً  وإن حرمته ميتاً  . )4الحجرات  ( ﴾َيْعِقلُوَن

ولـَم  : ستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم؟ فقـال         أأبا عبد اهللا أستقبل القبلة وأدعو أم        
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ـ             إومع    عـن   ىستحباب زيارة قبور األنبياء والصالحين يجب التنبه إلى ما جاء مـن النه

 ذلك نصوص كثيرة، منها قوله صلى اهللا عليه وسلم          ىتخاذها مساجد وعيدا، فقد وردت ف     إ

 اللَُّهمَّ لَا تَْجَعْل قَْبرِي « وقوله .»َأنْبَِياِئهِْم َمَساجَِد اتَّخَذُوا قُُبوَر َوالنََّصاَرى    الَْيُهوَد    لََعَن اللَُّه  «

لَا تَْجَعلُوا ُبُيوتَكُْم « وقوله »َمَساجَِد اشْتَدَّ غََضُب اللَِّه َعلَى قَْومٍ اتَّخَذُوا قُُبوَر َأنْبَِياِئهِْم َوثَنًا ُيْعَبُد

تخاذ القبور إو. »َحْيثُ كُنْتُْم  تَْبلُغُِنيَوَصلُّوا َعلَيَّ فَِإنَّ َصلَاتَكُْم   ِعيًدا  قَْبرِي  َولَا تَْجَعلُوا قُُبوًرا

، فالعبادة هللا وحده، وهـو      وهذا ال يجوز  ليها وإلى من فيها،     إ التوجه بالعبادة    ىمساجد يعن 

   .  يعبدمعنى جعل القبر وثناً

 يقصد به التقرب إلى     تخاذها عيداً إوالمراد بالمسجد هنا موضع العبادة بالصالة وغيرها، و       

  .  مواعيد معينة شأن األعياد فى ذلكىالمواسم وف ىاهللا عندها ف
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   حكم زيارة المساجد األثرية بالمدينة المنورة-32

  .سئل عن زيارة المساجد األثرية بالمدينة المنورة: س

  

  . إلى الشركىحترام والتعظيم يؤدالعناية باآلثار على وجه اإل :ملخص الفتوى

  82كتاب فتاوى وبيانات مهمة ص / للبحوث العلمية واإلفتاءلدائمةاللجنة ا

   :تعليق

  . الحد المعقولى وال مانع منه مادام ف،التبرك بآثار الصالحين دليل على الحب

   :التعقيب

ـ  ء يتصل به،    ي آخر أحب كل ش    من المعروف أن اإلنسان إذا أحب إنساناً        أال  ىولكن ينبغ

ب قوم أنبياءهم   ح فقد أ  ؛ى ال يرفع المحبوب فوق درجته      هذا الحب حت   ىفيكون هناك غلو    

 من ذلك، وقد حذر النبي صلى اهللا عليه وسلم من اإلفراط فى             فأنزلوهم منزلة اهللا أو قريباً    

 اللَّـِه   َعْبـدُ  فَِإنََّما َأنَا َعْبُدُه فَقُولُوا   اْبَن َمْرَيَم    النََّصاَرى    َأطَْرتْ  كََما   تُطُْروِني لَا «حبه فقال 

  .   رواه البخاري»َوَرُسولُُه

  :، ومن األخبار فى ذلك وسلم ألصحابه أن يتبركوا بآثارهوقد أذن صلى اهللا عليه

لتفاف الصحابة حول الرسول صـلى اهللا       إ ى صلح الحديبية يقول أصحاب السير ف      ى ف - 1

بفتح الواو  ـ    وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه      ،بتدروا أمره إ إذا أمرهم    :عليه وسلم 

   .1 توضأ بهىوهو فضلة الماء الذ

 ـ بطحـاء مكـة    ى وهو فـ الرسول  ي أن الناس جعلوا يأخذون يدي روى البخار- 2

 فـإذا   ى فأخذت بيده فوضعتها على وجه     : أبو جحيفة  ي وقال الراو  ،فيمسحون بها وجوههم  

احمـوا علـى     رواية أحمد أن الناس تز     ىوف.  أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك       ىه

ستطاع بشبابه وقوته   إ وأن أبا يزيد بن األسود       ، حجة الوداع  ىالرسول بعد صالة الصبح ف    

أن يصل إلى الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويأخذ بيده ليضعها على وجهه وصـدره فمـا                 

 فيه مشروعية التبرك بمالمسة أهـل الفـضل         :ي يقول الشوكان  ،وجد أطيب وال أبرد منها    

  .2 اهللا عليه وسلم لذلك صلىيلتقرير النب

   ى صلى اهللا عليه وسلم فيأثر عن اإلمام أحمد أنه كان يحتفظ بشعرات من شعر النب- 3

                                                 
  .192 ص 2الزرقانى على المواهب ج  1
 .32 4، 323 ص 2نيل األوطارج  2
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 وأن  ، فتنة القول بخلـق القـرآن      ى وببركتها لم يحرق المعتصم هذا القميص ف       ،كُمِّ قميصه 

ـ   ،1 تبرك بغسالة قميص أحمد لما ثبته اهللا على الحق         ياإلمام الشافع  ـ   واألخبار كثي  ىرة ف

 مصلى الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وبوضع أيـديهم علـى            ىتبرك الصحابة بالصالة ف   

 إلى غير ذلك من األخبار، وقد قال        ، كان يضع عليه يده من المنبر الشريف       ىالموضع الذ 

 .2" فمه ي صلى اهللا عليه وسلم للمولود بمضغ تمرة ومجها ف         ي حديث تحنيك النب   ى ف يالنوو

 معناه من كـل حلـو، وأن يكـون          ىستحباب التحنيك بالتمر وما ف    إلى  تفق العلماء ع  أ وقد

  . كان أو امرأةالمحنك من الصالحين وممن يتبرك به رجالً

 صلى اهللا عليه وسلم    ي النب ىوكان بعض الصحابة كعبد اهللا ابن أم مكتوم يحرص أن يصل          

م وآثاره، جـاء    ، وابن عمر كان يتتبع مواضعه عليه الصالة والسال         بيته ليتخذه مسجداً   ىف

 رأيت سالم بن عبد اهللا يتحرى أماكن مـن          : عن موسى بن عقبة قال     ي صحيح البخار  ىف

ـ  عبد اهللا بن عمرـ فيها، ويحدث أن أباه  ىالطريق ويصل  فيها، وأنـه رأى  ى كان يصل 

 وحدثنى نافع أن ابن عمر      :قال موسى .  تلك األمكنة  ى ف ي صلى اهللا عليه وسلم يصل     يالنب

  .  تلك األمكنةى فىكان يصل

 أن  ي صـحيح البخـار    ى جاء ف  ، صلى اهللا عليه وسلم    يكان الصحابة يتبركون بآثار النب    و

ثم كان فى يد أبـى   ـ   الفضةـ يده من الورِق  ى فتخذ خاتماًإ صلى اهللا عليه وسلم يالنب

 وكـان   ،"أريـس " بئر   ى يد عثمان حتى وقع ف     ى ثم كان ف   ، ثم كان فى يد عمر     ،بكر بعده 

 ، يد عثمـان سـت سـنوات       ى بعض الروايات أنه مكث ف     ىوف" مد رسول اهللا  مح ":نقشه

 أن الزبيـر بـن       أيضاً البخاري ىوجاء ف .  البئر فلم يفلحوا   ى العثور عليه ف   ىجتهدوا ف إو

 صـلى اهللا  النبي فسأله ،العوام كانت له عنزة طعن بها عبيدة بن سعيد بن العاص يوم بدر  

 ثم سألها إياه أبو بكر ومن بعـده عمـر           ،قبض أخذها  ولما   ، فأعطاها له  ،عليه وسلم إياها  

 أن عمر رضى اهللا عنـه لـم         البخاري ىوكذلك جاء ف  . والعنزه كالحربة .  وعثمان وعلى 

ـ         كانت عندها بيعة الرضوان إال إل      ىيقطع الشجرة الت    ىختالف النـاس بعـدها فيهـا وف

  .  3مكانها

  . واهللا أعلم،الحد المعقول ىنه ف وال مانع م،إن التبرك بآثار الصالحين دليل على الحب

                                                 
  .101، 100 ص 1حياة الحيوان الكبرى للدميرى ج  1
  ."122 ص 1 4 صحيح مسلم ج شرح 2
 .1997مايو .   فضيلة الشيخ عطية صقر:المفتي) 12(الموضوع : فتاوى دار اإلفتاء المصرية 3
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  ياسر عبد العظيم /د                                                               

   حكم المصافحة المعتادة بعد الصالة-33

  .حكم المصافحة المعتادة بعد الصالةسئل عن : س

  

  .ة بدعة مذمومىالمصافحة بعد الصالة ليس لها أصل، وه :ملخص الفتوى

  .179الشيخ ابن باز فتاوى إسالمية 

   :تعليق

  . بعض األحوال ال يخرجها عن الندبىأصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها ف

   :التعقيب

حتـرام   بل قيل إنها مسنونة كمظهر من مظاهر الحب واإل         ، حد ذاتها مباحة   ىالمصافحة ف 

َعـْن   صحيح البخـاري     ىفف ، فضلها عدة أحاديث   ى وقد رويت ف   ،واأللفة وتقوية الرابطة  

ـ  صلى اهللا عليه وسلمـ النبيقَتَاَدةَ قَاَل قُلْتُ َألنَسٍ َأكَانَِت الُْمَصافََحةُ ِفى َأْصَحابِ   قَـاَل   

   .1نََعْم

 صلى اهللا عليه وسـلم ـ َعْن َأبِى ُأَماَمةَ رضى اهللا عنه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه   سنن الترمذي ىوف

ِة الَْمرِيضِ َأْن َيَضَع َأَحُدكُْم َيَدُه َعلَى َجْبَهِتِه َأْو قَاَل َعلَى َيِدِه فََيْسَألَُه كَْيفَ              تََماُم ِعَيادَ « قَاَل   ـ

  . 2»ُهَو َوتََماُم تَِحيَّاِتكُْم َبْينَكُُم الُْمَصافََحةُ

ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  َعنِ الَْبَراِء قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه سنن أبي داود ىوف ـ   «  ْن َمـا ِم

  .3»ُمْسِلَمْينِ َيلْتَِقَيانِ فََيتََصافََحانِ ِإالَّ غُِفَر لَُهَما قَْبَل َأْن َيفْتَرِقَا

ـ صلى اهللا عليه وسـلم  ـ   اللَِّه قَاَل َرُسوُلقال َأنَس ْبن َماِلٍك  مسند اإلمام أحمد عنىوف   

قَاَل فَقَِدَم اَألشَْعرِيُّون ِفيهِْم َأُبو ُموَسى      . »مِ ِمنْكُْم   َيقَْدُم َعلَْيكُْم غَداً َأقَْواٌم ُهْم َأَرقُّ قُلُوباً ِلِإلْسالَ       «

اَألشَْعرِىُّ فَلَمَّا َدنَْوا ِمَن الَْمِدينَِة َجَعلُوا َيْرتَجُِزوَن َيقُولُوَن غَداً نَلْقَى اَألِحبَّْه ُمَحمَّداً َوِحْزَبْه فَلَمَّا              

  . »4َمْن َأْحَدثَ الُْمَصافََحةََأْن قَِدُموا تََصافَُحوا فَكَانُوا ُهْم َأوََّل 

  

                                                 
 .6263صحيح البخاري  1
  .2950سنن الترمذي  2
  .5214سنن أبي داود  3
  .12918مسند اإلمام أحمد  4
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وفيه أنهم أحدثوا المصافحة، وأقروا على ذلك، وتخصيصها ببعد الصلوات مـن جنـسها              

  . معناهاىوف

  

   لم تكن موجودة أيام لكونهانتهاء من الصالة المصافحة بعد اإلة كراهل ابن تيمية وقد ذهب

وخالفه أكثر العلماء؛ ألن عـدم       ،ين أيام الخلفاء الراشد   ى صلى اهللا عليه وسلم وال ف      النبي

 :قـال النـووى   ،   معلوماً  المنع، وال أنها بدعة مذمومة ما لم تخالف نصاً         ىالورود ال يعن  

 ، بعض األحوال ال يخرجها عـن النـدب        ىأصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها ف      

  خالفيـاً   ومادام األمر  ، تعريف البدعة  ى راجع إلى الخالف ف    حكم المصافحة  ىالخالف ف و

  .  واهللا أعلم. ى التعصب فيه لرأىفال ينبغ

  

  ياسر عبد العظيم /د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 71



   حكم تقبيل المصحف-34

  .حكم تقبيل المصحفسئل عن : س

  

  .أنزل المصحف للتالوة والتدبر، وليس هناك دليل على مشروعية تقبيله :ملخص الفتوى

  45/96مجلة البحوث  – اللجنة الدائمة

   :تعليق

 عن  ى ولم يرد نه   حترام، وهو من تعظيم شعائر اهللا،     إتقبيل المصحف الشريف هو تكريم و     

   . إذا قصد تعظيمه وإكرامهفهو أمر مباح، ويكون مندوباً المصحفتقبيل 

   :التعقيب

 تقبيل الحجر األسود، فعله النبي صلى اهللا عليـه وسـلم،            : الشرع من التقبيل   ىورد ف ما  م

 إن ذلك من بـاب التشبه بتقبيـل       : صلى اهللا عليه وسلم؟ يقال     لنبيا وهو سنة، ولماذا قبله   

ـ  ـ  بعض الروايات  ىكمـا ف ـ   والحجر،يد السـادة والكبـراء  األرض ىيمـين اهللا ف

تعاهد معــه علـى الطاعـة       ال أو   ، فالتقبيل إعظام وإجالل للَّه سبحانه     ،يصافح بها عباده  

لجزء الباقى بيقين من    ل  أو هو تكريم   .المواالةلتزام كما يحدث بين الناس فى المبايعة و       واإل

  . بناها إبراهيم عليه السالمىأحجار الكعبة الت

  

وقد ورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم والصحابة الكرام رضي اهللا عنهم آثار كثيرة، قبل                

  :ى، ومن ذلك ما يأت واحتراماًفيها بعضهم بعضا، تكريماً

 تلقى جعفر بن أبى طالب عند عودتـه مـن الحبـشة              صلى اهللا عليه وسلم    النبي أن   - 1

  .لتزمه وقبل ما بين عينيهإف

  .عتنقه وقبلهأ بيت عائشة قام إليه فى لما دخل زيد بن حارثة عليه ف- 2

  . صلى اهللا عليه وسلمالنبيقبَّلوا يد " مؤتة" لما عاد الغزاة من -3

   . صلى اهللا عليه وسلمالنبيد  لما تاب اللّه على الذين خلفوا عن غزوة تبوك قبلوا ي- 4

  . صلى اهللا عليه وسلم لوفد عبد القيس أن يقبِّلوا يدهالنبي سمح - 5

 سمح ألسيد بن حضير أن يقبله حين طلب أن يكشف عن جسمه ليقتص منه لما طعنه                 -6

  .)13970(سنن البيهقي  0  وكان ذلك تبركاً،بعود

  .ها لهما قبَّال يده ورجله وأسلما فلما بين، سأله يهوديان عن تسع آيات بينات- 7
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 رواية أن أبا عبيـدة أراد       ى وجاء ف  ، لما قدم عمر بن الخطاب الشام قبَّل أبو عبيدة يده          -8

  .أن يقبلها فقبضها عمر فتناول أبو عبيدة رجله وقبلها

 للعلماء،  حتراماًإ قبَّل زيد بن ثابت يد عبد اللَّه بن عباس حين أخذ بركابه وهو يركب                - 9

  . آلل بيت رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلمحتراماًإبلها زيد فق

  .1 صلى اهللا عليه وسلم بهاالنبي قبل الناس يد سلمة بن األكوع لما علموا أنه بايع - 10

  

حترام، وإجالل  إ السابقة؛ فهو تكريم و    ىوتقبيل المصحف الشريف ال يخرج عن هذه المعان       

َوَمن ُيَعظِّْم شََعاِئَر اللَِّه    ﴿و من تعظيم شعائر اهللا،      وإعظام، وعهد على الطاعة والتقوى، وه     

َوِإذْ تََأذََّن َربُّكُْم لَـِئن شَـكَْرتُْم       ﴿، ومن شكر نعمة اهللا      )32الحج  ( ﴾فَِإنََّها ِمن تَقَْوى الْقُلُوبِ   

كثرة بحيث ال يمكـن     نعم اهللا من ال   و ،)7إبراهيم  ( ﴾َألزِيَدنَّكُْم َولَِئن كَفَْرتُْم ِإنَّ َعذَابِي لَشَِديدٌ     

عدها، والواجب علينا أن نشكرها وذلك بشكر المنعم بها وهو اهللا سبحانه، فالشكر يزيدها              

  .أو على األقل يحفظها ويبارك فيها، والكفر يعرضها للزوال والحرمان من التمتع بها

  

 إذا قـصد تعظيمـه      فهو أمر مباح، ويكون مندوباً     المصحفهذا ولم يرد نهى عن تقبيل       

  .كرامه، واهللا تعالى أعلموإ

  ياسر عبد العظيم /د
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   صالة التسابيححكم  -35

  .صالة التسابيحسئل عن حكم : س

  

  .صالة التسابيح بدعة وحديثها ليس بثابت، بل هو منكر :ملخص الفتوى

  8/164 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

ـ  واألحاديث الضعيفة تقبـل      ،ها فضيلة  فإن ،فعل صالة التسابيح  ال مانع من      فـضائل   ىف

  . األعمال

   :التعقيب

، وقد  ي صحيحه والطبران  ىفحديث صالة التسابيح رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة           

هـا  ا قاله الحافظ ابن حجر، ومن أمثل       من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة كم        يرو

ه صلى اهللا عليه وسلم للعباس بـن عبـد          حديث عكرمة بن عباس الذى قال فيه رسول اللَّ        

لَْم تَْستَِطْع فَِفي كُلِّ ُجُمَعٍة َمرَّةً  اْستَطَْعتَ َأْن تَُصلَِّيَها ِفي كُلِّ َيْومٍ َمرَّةً فَافَْعْل فَِإْن ِإْن«المطلب 

 صـحح هـذا الحـديث     وقد»فَِفي ُعُمرَِك َمرَّةً كُلِّ شَْهرٍ َمرَّةً فَِإْن لَْم تَفَْعْل فَِإْن لَْم تَفَْعْل فَِفي

  . جماعة من الحفاظ

 ثم ضـعَّفها كلهـا وبـيَّن        ،وذكر أبو الفرج بن الجوزى أحاديث صالة التسابيح وطرقها        

ـ  وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا: وقال النووى،ضعفها ـ  الشافعية  سـتحباب  إ على  

بارك أنهـا مرغـب    الذى نقل عن عبد اللَّه بن الم ي والرويان ي منهم البغو  ،صالة التسابيح 

، وذهب فريق من العلماء إلى عـدم         كل حين وال يتغافل عنها     ىف يستحب أن يعتادها     ،فيها

   .مشروعيتها لما فيها من تغيير نظم الصالة بغير دليل موثق

، ختالف العلماء فيها على هذا النحو ال ينكر على من فعلها ألن المختلف فيه ال ينكر               إومع  

.  فضائل األعمال كما قاله كثير من العلمـاء        ىفيث الضعيفة تقبل     واألحاد ،إنها فضيلة ثم  

 ولم تشتمل على ما يتعـارض مـع األصـول           ، وفيها ذكر للّه   ،وهى من جنس الصلوات   

 وتسبيح اللّه مأمور بـه بكـرة        ،صالة تطوع زيدت فيه هذه التسبيحات      ىأ ك ى فه ،الثابتة

     .، واهللا أعلموأصيال، والصالة خير موضوع

   عيدأحمد/ د
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  الباب الرابع الطهارة وسنن الفطرة

  
  حكم التلفظ بالنية -36

  .حكم التلفظ بالنيةسئل عن : س

  

التلفظ بالنية بدعة ألنه لم ينقل عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم وال عـن           :ملخص الفتوى 

  .أصحابه

  29 فتاوى المرأة ص -الشيخ ابن باز

   :تعليق

 فلو ترك التلفظ بها ، وذلك ليساعد اللسان القلب،ل ُيَسنُّ، بال بأس بالتلفظ بها :قال الشافعية

  .فالصالة صحيحة

   :التعقيب

ـ ىالنية معناها القصد، والقصد عمل قلب     وال ، الـصالة وغيرهـا  ى، فال يجب التلفظ بها ف

، ال بأس بالتلفظ بها    :وقد قال الشافعية   . أو جهراً  يتوقف قبول الصالة على التلفظ بها سراً      

 فلو ترك التلفظ بها فالصالة صحيحة ومقبولة إن شاء          ، وذلك ليساعد اللسان القلب    ،بل ُيَسنُّ 

  .، ومنها الخشوع واإلخالصى إذا توافرت فيها عوامل القبول بعد األداء الشكل،اهللا

.  للوسوسـة   دفعاً ، التلفظ بالنية خالف األولى إال للموسوس فإنه مندوب        : المالكية وقد قال 

إذ لم يثبت عن رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم وال عـن             . فظ بدعة  إن التل  :وقال األحناف 

  . للوسوسةويستحسن دفعاً .أصحابه

لى ما ذكر بأنـه     والحكم ع ولكل رأيه ودليله،     ،األمر مختلف فيه بين الفقهاء     أن   فالخالصة

 بعض الحاالت   ىف  سنة أو مستحب ومندوب    أنه ،، فقد قال علماء أفاضل    بدعة ليس مسلَّماً  

     .سوسة، مع العلم بأن التلفظ بها ال يضر وقد ينفعكالو

  :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د ىوفي

ستحب الـتلفظ بالنيـة،     إمن أهل العلم من     و. . من أهل العلم من يجعل التلفظ بالنية بدعة       

  .1ستحبه للموسوس، واهللا أعلمإومنهم من 

                                                 
  .1425 ذو الحجة 13:  تاريخ الفتوى58210رقم الفتوى  عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د 1
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  أحمد عيد /د

  

  حلق اللحية وتقصير الثوب -37

  قشور؟من الن حلق اللحية وتقصير الثوب إا حكم الشرع فيمن يقول م :س

  

إسبال الثياب حرام سواء    وذكر أن   . نقل اإلجماع على وجوب إطالق اللحية      :ملخص الفتوى 

                                           .كان للخيالء أو لغيرها

  1607الشيخ ابن باز مجلة الدعوة العدد  

  :تعليق

 ىختلف العلماء ف  إو ،للحية واألخذ منها ال يحرم عند جميع األئمة وقد يندب أو يجب           تهذيب ا 

  .ولم يحرمه البعض هم؛ فحرمه بعض كلهاحلقها

  .، وإن لم يكن للخيالء لم يحرم الثياب إذا كان للخيالء كان حراماًىاإلسبال فو

  :التعقيب

 صلى اهللا عليه وسلم   ـ   النبي َعْن َجدِِّه َأنَّ     َعْن َعْمرِو ْبنِ شَُعْيبٍ َعْن َأبِيهِ     :  سنن الترمذي  ىف

  . 1} كَاَن َيْأخُذُ ِمْن ِلْحَيِتِه ِمْن َعْرِضَها َوطُوِلَها{ ـ

  ، 2 اهللا عنهم أنهم كانوا يهذبون لحاهم ويأخذون منهاىالصحابة رضثبت عن جمع من وقد 

                                                 
َيقُوُل ُعَمُر ْبُن َهاُروَن ُمقَارُِب الَْحِديِث البخاري َوَسِمْعتُ . َهذَا َحِديثٌ غَرِيٌب: وقال. 2988: سنن الترمذي 1

 - صلى اهللا عليه وسلم- النبي لَْيَس ِإْسنَاُدُه َأْصالً َأْو قَاَل َينْفَرُِد بِِه ِإالَّ َهذَا الَْحِديثَ كَاَن الَ َأْعرِفُ لَُه َحِديثًا

َمَر الَ نَْعرِفُُه ِإالَّ ِمْن َحِديِث ُعَمَر ْبنِ َهاُروَن َوَرَأْيتُُه َحَسَن الرَّْأىِ ِفى ُع. َيْأخُذُ ِمْن ِلْحَيِتِه ِمْن َعْرِضَها َوطُوِلَها

قَاَل َأُبو ِعيَسى َوَسِمْعتُ قُتَْيَبةَ َيقُوُل ُعَمُر ْبُن َهاُروَن كَاَن َصاِحَب َحِديٍث َوكَاَن َيقُوُل اِإليَماُن قَْوٌل . ْبنِ َهاُروَن

 .9/376تحفة المحتاج في شرح المنهاج :  وصحح ابن حبان هذا الحديث، انظر.َوَعَمٌل
َعْن َجابِرٍ قَاَل كُنَّا نُْعِفى السَِّباَل ِإالَّ ِفى َحـجٍّ    داودو أبلبخاري، وروىحديث أخذ ابن عمر من لحيته في ا  2

و العمرة، ويدعونها فيما سـوى       أنهم كانوا يأخذون من اللحية في الحج أ        ومعناه. والسبال اللحية . َأْو ُعْمَرةٍ 

 ،َن َعِليٌّ َيْأخُذُ ِمْن ِلْحَيِتِه ِممَّا َيِلي َوْجَهُهكَا: َعْن ِسَماِك ْبنِ َيزِيَد قَاَل) 6/108(وفي مصنف عبد الرزاق  .ذلك

 َعطَاَء ْبَن َأبِـي     عنو ،ُزْرَعةَ قَاَل كَاَن َأُبو ُهَرْيَرةَ َيقْبُِض َعلَى ِلْحَيِتِه ثُمَّ َيْأخُذُ َما فََضَل َعْن الْقَْبَضةِ              َعْن َأبِي و

َعـْن  و ،َيةَ إلَّا ِفي َحجٍّ َأْو ُعْمَرٍة، َوكَاَن إْبَراِهيُم َيْأخُذُ ِمْن َعارِضِ ِلْحَيِتهِ           كَانُوا ُيِحبُّوَن َأْن ُيْعفُوا اللِّحْ    : َرَباحٍ قَالَ 

كَانُوا ُيَرخُِّصوَن ِفيَمـا َزاَد َعلَـى    :َعْن الَْحَسنِ قَاَلو ،َأنَُّه كَاَن َيْأخُذُ ِمْن ِلْحَيِتِه َولَا ُيوجُِبُه اْبنِ طَاُوسٍ َعْن َأبِيِه

لَا نَْأخُـذُ   : َعْن َجابِرٌ و ،كَاَن الْقَاِسُم إذَا َحلَقَ َرْأَسُه َأخَذَ ِمْن ِلْحَيِتِه َوشَارِبِهِ        و ،ْن اللِّْحَيِة َأْن ُيْؤخَذَ ِمنَْها    الْقَْبَضِة مِ 
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  ن ومخالفين للسنة،  اهللا عنهم أنهم كانوا متساهليى ألحد أن يظن بالصحابة رضىوال ينبغ

  . 1 حمل أحاديث األمر بإطالق اللحية على الوجوب أو الندبىختلف العلماء فإو

 عن الـصحابة  كثيرة    بحث له عن األخذ من اللحية بعد أن ذكر آثاراً          ى ف قال الشيخ األلباني  

السلف واألئمة   بذكر هذه النصوص عن بعضلقد توسعت قليالً: قلت:  أخذهم من اللحيةىف

أن  ، ولم يتنبهوا لقاعدة»َوَأْعفُوا اللَِّحى «: الكثير من الناس أنها مخالفة لعموم تها، و لظنلعز

  .2العمل به، دليل على أنه غير مراد منه أفراد العموم إذا لم يجر الفرد من

كُلُـوا   « صلى اهللا عليـه وسـلم قـال         النبي أن    تعليقاً البخاريروى  وأما حكم اإلسبال؛ فقد     

يدل على أن الممنوع هو ما كان فيـه  وهذا . »َمِخيلٍَة  َولَا وا َوالَْبُسوا ِفي غَْيرِ ِإْسَراٍفَوتََصدَّقُ

قال أبو بكر رضى اهللا     وقد   .نتفى هذان األمران فال حرج    إإسراف وما قصد به الخيالء وإذا       

يـه   يا رسول اهللا إن إزارى يسترخى إال أن أتعاهده، فقال له رسول اهللا صـلى اهللا عل                 :عنه

ولو لمن  وهو مذموم    ،والخيالء هو الكبر والعجب   . رواه "إنك لست ممن يفعله خيالء    "وسلم  

 عليهـا    لها شاكراً  شمر ثوبه، ومن قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة اهللا عليه، مستحضراً          

 ال يضره ما لبس من المباحات ولو كان فى غايـة النفاسـة،              ،غير محتقر لمن ليس له مثله     

لَا َيْدخُُل الَْجنَّةَ َمْن كَاَن ِفي قَلْبِـِه         «م أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          ففى صحيح مسل  

َونَْعِلي َحَسنَةً قَاَل ِإنَّ اللَّـَه   ِإنَُّه ُيْعجُِبِني َأْن َيكُوَن ثَْوبِي َحَسنًا  َرُجٌل  لَُه  فَقَاَل ذَرٍَّة ِمْن ِكْبرٍ ِمثْقَاُل

    3.حتقار، والغمط معناه اإل» النَّاَس َوغََمَص    َبطََر الَْحقَّ  الِْكْبَر َمْن  ُيِحبُّ الَْجَماَل َولَِكنَّ

                                                                                                                                      

وعند الحنابلة كالشافعية روايتان في إعفـاء       . المعتمد عند الشافعية أن إعفاء اللحية مندوب وحلقها مكروه         1

لم يحد المالكية حدا للحية ينتهى عنده في إطالقها أو تقصيرها؛ بل الالزم عندهم              و. دب والوجوب الن: اللحية

ال أنـه   الحنفيـة   ذكر   و .أن تطلق بحيث ال يكون في طولها وال في تقصيرها مثلة وال شهرة، وال حد لذلك               

  .بيجوز حلق ما نقص عن القبضة من اللحية، ويجب قص ما زاد عن القبضة منها أو يستح
  . وما بعدها375 ص 5السلسلة الضعيفة جالشيخ ناصر الدين األلباني  2
وقد اتفقت كلمة العلماء من المذاهب المختلفة أن اإلسبال في الثياب إذا كان للخيالء كان حراما، وإن لـم                    3

ن إن لم يكن    إسبال الرجل إزاره أسفل من الكعبي     : الفتاوى الهندية من فقه الحنفية    ؛ وفي   يكن للخيالء لم يحرم   

من جره لطول ثوب ال يجد غيره أو عـذر          ): مالكي(وفي المنتقى شرح الموطأ     . للخيالء ففيه كراهة تنزيه   

خسفت الـشمس   { وروى الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي بكرة          . من األعذار فإنه ال يتناوله الوعيد     

وفـي المجمـوع    . }أتـى المـسجد     ونحن عند النبي صلى اهللا عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجال حتـى              
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  أحمد عيد /د

    حكم صبغ الشعر بالسواد-38

  .حكم صبغ الشعر بالسوادسئل عن : س

  

  . عنهىال يجوز صبغ الشعر بالسواد للنه :ملخص الفتوى

  11/123الشيخ ابن عثيمين مجموع فتاوى 

  .مختلف فيه، بين المنع والكراهة واإلباحةلشعر باللون األسود، صبغ ا :تعليق

   :التعقيب

 رواه أبـو داود  »شَـْعٌر فَلُْيكْرِْمـهُ   َمْن كَاَن لَُه« صلى اهللا عليه وسلم النبي حديث عن ىف

 ، وهو للرجل والمرأة   ، ووجوه اإلكرام متعددة   ، وصححه بعضهم  ،وتشهد له أحاديث أخرى   

     .دهان ومنه تلوينه إلخفاء شيبهرجيل والتمشيط واإل كالت؛يق بهكل بما يل

 ولكن أدلتهم منـصبة     ، فمنعه األكثرون  ؛ صبغ الشعر باللون األسود    علىوقد تكلم العلماء    

 ىف ليرغب   ، أو على حالة التدليس كالمرأه العجوز التى تريد أن تظهر شابة           ،على الرجال 

 بل  ، وله بأس بصبغ شعرها بما يروق لها     فال   أما المتزوجة التى يعلم ذلك زوجها        ،زواجها

 عنه فمحمول على اإلغراء والتهـاون       ى وما ورد من النه    ، أجازه للرجال  يإن ابن الجوز  

     . للقاء ربهستعداداًإ الطاعة التى ينبغى للشيخ أن يكثر منها ىف

 ورخص فيه إسحاق بن راهويـه       ، ويكره بالسواد  ،ُيَسن تغيير الشيب  أنه  مذهب الحنابلة   و

 يستحب خضاب الشيب للرجل     : وعند الشافعية  ، وال يكره للحرب   ،لمرأة تتزين به لزوجها   ل

     .نتهىإ.  ويحرم بالسواد على األصح عندهم،والمرأة بصفرة أو حمرة

 صباغ الشعر باللون األسـود فمنعـه بعـضهم،          ىختلفوا ف إومما تقدم يتبين أن العلماء قد       

  . أعلموأباحه اآلخرون أو قالوا بكراهته، واهللا

  :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د ىوف

ختلف فيـه أهـل     إ صبغ الشعر للرجال والنساء بكل لون؛ ما عدا السواد فقد            ىال حرج ف  

  .1العلم بين قائل بالكراهة وقائل بالتحريم، ولعل هذا القول األخير هو الراجح
                                                                                                                                      

  1423 جمادي الثانية 11:  تاريخ الفتوى21296رقم الفتوى  عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د 1
 

 78



  أحمد عيد /د

  

    حكم الصالة وراء حليق اللحية-39

  .حكم الصالة وراء حليق اللحيةسئل عن : س

  

حلق اللحية حرام، واإلصرار على حلقها من الكبائر، ويجب هجر الحليق            :ملخص الفتوى 

  . لهوعدم الصالة وراءه زجراً

  5/139 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

ه ال ينكر، مختلف فيه، والمختلف فيإطالق اللحية ووجوب ليس حلق اللحية من الكبائر، 

  . يحلق لحيته، والصالة وراءه جائزةىإنما ينكر المجمع عليه، وال يجب هجر اإلمام الذ

     :التعقيب

، وصلى   خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي     ىصل أن عبد اللَّه بن عمر كـان ي       يروى البخار 

ـ  معيط وكان يشرب الخمر، و     يعبد اللّه بن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أب           مـرة   ىف

، وكـان الـصحابة     الصبح بالمصلين أربع ركعات فجلده عثمان بن عفان على ذلك          صلى

فكـل مـن     . إلى الضالل   باإللحاد وداعياً  التابعون يصلون خلف ابن عبيد، وكان متهماً      و

     .1صحت صالته لنفسه صحت صالته لغيره

و المنحرف  أما إذا تحتم المشبوه أ    . الصالة خلفه أولى  فإذا وجد شخص مستقيم     وال شك أنه    

ـ ، فقـد جـاء      لصالة خلفه مع القيام بواجب نصحه      جازت ا  ألن وظيفته اإلمامة مثالً     ىف

َمْن تَقَدََّم  لَا َيقَْبُل اللَُّه ِمنُْهْم َصلَاةً ثَلَاثَةٌ«  صحيحهىفالحديث الذى رواه ابن ماجه وابن حبان 

  .»ُمتََصارَِمانِ َوَأخََوانِ َعلَْيَها َساِخطٌ اَواْمَرَأةٌ َباتَتْ َوَزْوُجَه ،قَْوًما َوُهْم لَُه كَارُِهوَن

 ويؤيد ذلك إلـى     ، ومع كون الصالة خلف الفاسق مكروهة فهى صحيحة غير باطلة          ،هذا

صلوا خلف كل بر وفاجر، صلوا خلف كل بـر وفـاجر،            "جانب ما سبق حديث البيهقى      

     ".وجاهدوا مع كل بر وفاجر

                                                 
 َعْن َجْعفَرِ ْبنِ ُمَحمٍَّد َعْن َأبِيِه َأنَّ الَْحَسَن َوالُْحَسْيَن َرِضَى اللَُّه َعنُْهَما كَانَا ُيَصلَِّيانِ               5509روى البيهقي   و 1

َجَعا ِإلَى َمنَازِِلهَِما؟ فَقَاَل الَ َواللَِّه َما كَانَا َيزِيَدانِ َعلَى َصـالَِة             َما كَانَا ُيَصلَِّيانِ ِإذَا رَ     :خَلْفَ َمْرَواَن قَاَل فَقَالَ   

 .اَألِئمَِّة
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 ىفختلف العلماء   إللحية أو حلقها من األمور التى       إطالق ا ووليس حلق اللحية من الكبائر،      

،  شأنها، هل هو من باب الواجب أو الـسنة أو النـدب            ىف السنة   ىفمدلول األمر الوارد    

 األصول أن المختلف فيه ال ينكر، إنما ينكر المجمع عليه، لذلك ال يجب هجر               ىوالمقرر ف 

     .سبحانه وتعالى أعلمواهللا  يحلق لحيته، والصالة وراءه جائزة، ىاإلمام الذ

  

  :فتاوى الشيخ عبد اهللا بن حميد ىوف

ن من صلى خلفـه ال يـؤمر        أذكر جمهور أهل العلم أن الصالة خلف الفاسق صحيحة و         

 رواه أبو نعيم    "صلوا خلف من قال ال إله إال اهللا       ":  لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم      ،بإعادة

  .1 واهللا اعلم ،2/56 والدار قطني ،)1/320(

  أحمد عيد /د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .11412سؤال رقم  .127 فتاوى سماحة الشيخ عبد اهللا بن حميد ص 1
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    تسمية حالق اللحية فاسقاً-40

  .حكم تسمية حالق اللحية فاسقاًسئل عن : س

  

  .ال مانع من وصف حالق اللحية بالفسق إن أبى النصح :ملخص الفتوى

  147-5/146 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

الوجوب والندب، والمختلف فيه ال ينكر، لذا ال بين اللحية  حكم إطالق ىختلف العلماء فإ

  . حكمهاىختالف العلماء فإ حالق اللحية بالفسق، لمكان ىيجوز رم

  :التعقيب

بين الوجـوب والنـدب،      حكمها   ىفختلف العلماء   إإطالق اللحية من األمور التى      تقدم أن   

لـذلك ال يجـوز      األصول أن المختلف فيه ال ينكر، إنما ينكر المجمع عليه،            ىوالمقرر ف 

 حالق اللحية بالفسق، ألنه متبع لمذاهب أئمة مجتهدين معتمـدين، يـرون أن حلـق                ىرم

 الشافعية وكثير من الحنابلة، قال ابن       ى، وأن إطالقها مستحب، وهذا رأ     اللحية ليس حراماً  

 وأطلق  ، أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض      وذكر ابن حزم اإلجماع   :  الفروع ىمفلح ف 

وهـذا   .والصحيح كراهة األخذ منها مطلقاً    : وقال النووي . 1ستحبابيرهم اإل أصحابنا وغ 

  .2النووي والرافعي:  عليه شيخا المذهبىهو المعتمد عند الشافعية والذ

  : عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د ىوف

ولكـن  تباعه فيها،   إجتهادية ال تنكر باليد، وليس ألحد أن يلزم الناس ب         مثل هذه المسائل اإل   

يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه، ومن قلد أهل القول اآلخر                

َواللَّـُه   حالق اللحية بالفسق من اإليذاء للمسلمين بغير حق،     ى ورم .3نتهىإ. فال إنكار عليه  

                                                 
  .1/130الفروع البن مفلح  1
َأْي اللِّْحَيِة إلَخْ َوِمثْلُُه َحلْقَُها     ) تْفَُها  قَْولُُه َوُيكَْرُه نَ  ( : 1/551 وفي أسنى المطالب   ،1/343المجموع للنووي    2

ظَـاِهَر  : ، وفي تحفة المحتاج    َولَا َحاجَِبْيِه َضِعيفٌ   ،فَقَْوُل الَْحِليِميِّ ِفي ِمنَْهاجِِه لَا َيِحلُّ ِلَأَحٍد َأْن َيْحِلقَ ِلْحَيتَهُ         

  .9/376ة المحتاج في شرح المنهاج تحف. كَلَامِ َأِئمَِّتنَا كََراَهةُ الَْأخِْذ ِمنَْها ُمطْلَقًا
  .1423 ربيع األول 01:  تاريخ الفتوى16387رقم الفتوى  عبداهللا الفقيه. مركز الفتوى بإشراف د3
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  أحمد عيد /د

  

   الذكر أثناء الوضوءحكم  -41

  .الذكر أثناء الوضوءسئل عن حكم : س

  

  .ه لم يثبت وال أصل لهالذكر أثناء الوضوء بدعة ألن :ملخص الفتوى

  5/205 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

 ، صلى اهللا عليه وسلمالنبي وإن لم يرد بها حديث عن ،ال بأس بهاأثناء الوضوء األدعية 

  . ولم يرد نهى عنها، وداخلة تحت األمر العام بذكر اللَّه، عن السلفواردةنها أل

  :التعقيب

 ،»َأقْطَـعُ    لَا ُيْبَدُأ ِفيـِه بِالَْحْمـدِ      كُلُّ َأْمرٍ ِذي َبالٍ   « لحديث   ، أول الوضوء  ىفتسن التسمية   

 أو   ومن تركها سـهواً     أبو داود،  ما رواه »ِلَمْن لَْم َيذْكُْر اْسَم اللَِّه َعلَْيهِ      لَا ُوُضوءَ «ولحديث  

 تركت عمداً لو  و ،وقال الحنابلة بوجوبها  .  فوضوءه صحيح على رأى جمهور العلماء      عمداً

  .بطل الوضوء

   وأشهد أن ، أشهد أن ال إله إال اللَّه وحده ال شريك له:نتهاء من الوضوء قولسن بعد اإلوُي

نة الثمانية يـدخل     حديث مسلم أن من قالها فتحت له أبواب الج         ىف ف ، عبده ورسوله  محمداً

 : رواية ىفو" رينجعلنى من المتطه  أجعلنى من التوابين و   أاللهم  "ى رواية   فو. من أيها شاء  

  .2"سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك"

 فقد ورد فيه حديث صحيح عن أبى موسى األشعرى أنـه أتـى              ،أما الذكر أثناء الوضوء   

ـ  صلى اهللا عليه وسلم بَوضوءالنبي فسمعته يقول  ـبفتح الواو أى الماء الذى يتوضأ به    

 مكـان   ىفختالف  إوفيه  "  رزقى ىف دارى، وبارك لى     ىفى، ووسع لى    غفر لى ذنب  أاللهم  "

                                                 
  .5185البخاري ، 3059الترمذي  1
  .32األذكار للنووى ص  2
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يقـول  .  صلى اهللا عليه وسلم    يالنبء عن   يأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يرد فيه ش        

 يستحب فيه دعوات جاءت عـن الـسلف وزادوا          :قال الفقهاء ". األذكار" كتابه   ىف يالنوو

 جعـل المـاء     ىالحمد للَّه الـذ   :  أن يقول بعد التسمية    :ونقصوا فيها، فالمتحصل مما قالوه    

 ال  م كأساً  من حوض نبيك صلى اهللا عليه وسل       يسقنأاللهم  : طهورا، ويقول عند المضمضة   

، ويقول عند    رائحة نعيمك وجناتك   ىهم ال تحرمن  الل: ستنشاق ويقول عند اإل   ،أظمأ بعده أبدا  

 : ويقول عند غسل اليدين    ، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه     ى اللهم بيض وجه   :غسل الوجه 

 وال مـن    ى بشمال ى كتاب ى يسيرا، اللهم ال تعطن     حساباً ى وحاسبن ى بيمين ى كتاب ىاللهم أعطن 

 تحت  ى على النار، وأظلن   ى وبشر ى، ويقول عند مسح الرأس اللهم حرم شعر       ىهروراء ظ 

 من الذين يـستمعون     ىجعلنأ اللهم   :ويقول عند مسح األذنين    .عرشك يوم ال ظل إال ظلك     

  . على الصراط المستقيمى اللهم ثبت قدم: ويقول عند غسل الرجلين،القول فيتبعون أحسنه

 وبخاصـة   ، صلى اهللا عليه وسلم ال بأس بها       يث عن النب  فهذه األدعية وإن لم يرد بها حدي      

    .، واهللا أعلم عنهاى وداخلة تحت األمر العام بذكر اللَّه ولم يرد نه،أنها وردت عن السلف

  

  أحمد عيد /د
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   غسل الجمعةحكم  -42

  .غسل الجمعةسئل عن حكم : س

  

  .جمعةغسل الجمعة واجب على كل بالغ يحضر ال :ملخص الفتوى

  16/135 مجموع فتاوى ورسائل - الشيخ ابن عثيمين

   :تعليق

  . إن هذا إجماع: وقيل. قول أكثر أهل العلمىليس بواجب فغسل الجمعة 

  :التعقيب

ـ     ، ويتطيـب  ، ويلبس ثوبين نظيفـين    ،يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل       ى ال خـالف ف

 قال رسـول    :قال, لفارسييحة، منها ما روى سلمان ا      وفيه آثار كثيرة صح    ،ستحباب ذلك إ

ِمـْن طُْهـرٍ    َيغْتَِسُل َرُجٌل َيْوَم الُْجُمَعِة َوَيتَطَهَُّر بَِما اْسـتَطَاعَ  لَا« صلى اهللا عليه وسلم :اهللا

ـ  َبْيِتِه ثُمَّ َيُروُح ِإلَى الَْمْسجِِد فَلَا ُيفَرِّقُ َبـْينَ  ِمْن ِطيبِ  َيَمسُّ    َوَيدَِّهُن ِمْن ُدْهِنِه َأْو    ْينِ ثُـمَّ  اثْنَ

 .»َما َبْينَُه َوَبْيَن الُْجُمَعِة الْـُأخَْرى  ِللِْإَمامِ ِإذَا تَكَلََّم ِإلَّا غُِفَر لَُه ُيَصلِّي َما كَتََب اللَُّه لَُه ثُمَّ ُينِْصتُ 

 قال ابن   . إن هذا إجماع   : وقيل . قول أكثر أهل العلم    ى وليس ذلك بواجب ف    .رواه البخاري 

   . على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب وحديثاً المسلمين قديماً أجمع علماء:عبد البر

:   قول النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم          ودليله ، أنه واجب  ، عن أحمد رواية أخرى    ىوحك

علـى تأكيـد   وهذا الحديث حمله الجمهـور   .»َواجٌِب َعلَى كُلِّ ُمْحتَِلمٍ غُْسُل َيْومِ الُْجُمَعِة«

  .الندب

َوِنْعَمتْ َوَمْن اغْتََسَل  فَبَِها  َمْن تََوضََّأ َيْوَم الُْجُمَعِة  «: ع، وبالحديثباإلجما ستدل الجمهورأو

  .1 حديث حسن: وقال،رواه النسائي والترمذي »فَالْغُْسُل َأفَْضُل

  :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د ىوف

 ىإال أنه ينبغ  ستحباب غسل الجمعة وأنه ليس بواجب وهو الراجح         إ المذاهب األربعة على    

  .2واهللا أعلم. المحافظة على فعله قدر اإلمكان لما ورد من الترغيب فيه

   منصورىعل/ د

                                                 
  .2/98المغني البن قدامة  1
 22 :تاريخ الفتـوى   كم غسل يوم الجمعة    ح 11802رقم الفتوى    عبداهللا الفقيه . مركز الفتوى بإشراف د    2

 .1422رمضان 
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   العطور وغيرهىستعمال الكحول فإحكم  -43

  . العطور وغيرهىستعمال الكحول فإسئل عن حكم : س

  

  .فأجاب بعدم الجواز ألنه مسكر ونجس :ملخص الفتوى

  ).55-13/54(فتاوى اللجنة الدائمة     

  com.alsalafway.wwwالشيخ سعيد عبد العظيم 

   :تعليق

 الطب والتطهيـر والتحاليـل المختلفـة        ىفستعماله  إ وقد شاع  نجاسة الكحول مختلف فيها،   

  . له أدلة شرعية معتبرة بطهارته والقول ـوالعطور وغيرها 

   :التعقيب

هل هـو   . لكحول نفسه  الكحول متوقف على حكم ا     ىفستعمال العطور المحلولة    إ ىفالحكم  

 فهو مسكر   ، والكل متفقون على حرمة شربه     ،ختلفت أنظار العلماء فيه   إ وقد   ،نجس أو طاهر  

   . السنة النبويةىف كما جاء ،وكل مسكر خمر وكل خمر حرام

قولـه  ل ؛ فاألئمة األربعة على أن الخمـر نجـسة        ، نجاسته ىفختلفوا  إوالقائلون بأنه كالخمر    

لَِّذيَن آَمنُواْ ِإنََّما الْخَْمُر َوالَْمْيِسُر َواَألنـَصاُب َواَألْزالَُم رِْجـٌس مِّـْن َعَمـلِ              َيا َأيَُّها ا  ﴿ :تعالى

  .)90المائدة ( ﴾الشَّْيطَانِ فَاْجتَِنُبوُه لََعلَّكُْم تُفِْلُحوَن

 ، والليـث بـن سـعد      ،اإلمام ربيعة شيخ اإلمام مالك    بعض السلف ك   هذا الحكم    ىفوخالف  

ـ على طهارتها بِـَسكْبِها     وا  ستدلإ، و  إن الخمر طاهرة   :فقالوا ،وغيرهموالمزنى    طـرق   ىف

 ولنهـى   ، لو كانت نجسة ما فعل الصحابة ذلك       :وقالوا ،المدينة عند ما جاء النص بتحريمها     

أى البول والغـائط  ـ  الطرق  ىفرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلى 

  .وعلى هذا يكون الكحول طاهراً ـ فيها

 النجاسـة   : فقالوا ـ وهو اآلية المذكورة  ـ    دليل الجمهور على نجاستها    أجابوا عن وهؤالء  

 ،)28التوبة  ( ﴾ِإنََّما الُْمشْرِكُوَن نََجسٌ  ﴿ قوله تعالى    ىف كنجاسة المشركين الواردة     ،هنا حكمية 

 اآليـة   ىف ويقوى ذلك أن الرجس وصف به كل ما ذكر           ،وال شك أن كل محرم نجس حكماً      

،  ولم يقل أحد بنجاسة هذه األشياء نجاسة عينية        ، وهو الميسر واألنصاب واألزالم    ،الخمرمع  
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" سـبل الـسالم   "ومن القائلين بطهارة الخمر من المتأخرين الشوكانى والصنعانى صـاحب           

ـ  نتهـى إ، و  والشيخ محمد رشيد رضـا     ،"الروضة البهية " كتابه   ىفق حسن خان    وصدِّي  ىف

ن النبيذ طاهر عند أبـى      أ و ، نجاستها عند علماء المسلمين    ىفتفسيره إلى أن الخمر مختلف      

 ، وأن األعطار اإلفرنجية ليست كحـوالً      ، وأن الكحول ليس خمراً    ،حنيفة وفيه الكحول قطعاً   

 د الطاهرة باإلجماع، وأنـه ال وجـه        غيرها من الموا   ىفا يوجد   وإنما يوجد فيها الكحول كم    

 فلعل من التيسير بعد     وما دام األمر خالفياً   . للقول بنجاستها حتى عند القائلين بنجاسة الخمر      

 الميل إلى القول ـغيرها   الطب والتطهير والتحاليل المختلفة والعطور وىفستعماله إشيوع 

وعليه فال يجب غسل ما أصابته الكولونيـا        . واد مختلفة  وهو يستخرج اآلن من م     بطهارته،

  .2 وتصح الصالة مع وجودها،من البدن والمالبس وغيرها

  :قال الشيخ ابن العثيمين

 إذا كانـت    : يقال إن فيها كولونيا أو أن فيها كحوالً البد أن نفصل فيها فنقول             ىاألطياب الت 

 ، نفـسه قلـق    ىا اإلنسان بدون أن يكون ف      وليستعمله ،النسبة من الكحول قليلة فإنها ال تضر      

وأما إذا كانت النـسبة      . فهذا ال يؤثر   ، المائة أو أقل من ذلك     ىمثل أن تكون النسبة خمسة ف     

 مثل تعقيم الجروح ما أشبه      ،كبيرة بحيث تؤثر فإن األولى أن ال يستعملها اإلنسان إال لحاجة          

  .3نه حرامإ وال نقول ،أما لغير حاجة فاألولى أال يستعملها .ذلك

  

  أنس أبوشادي/د

  

                                                 
ِلَأنَّ الرِّْجَس ِعنَْد َأْهلِ اللُّغَِة الْقَذَُر َولَا َيلْـَزُم         ;  َولَا َيظَْهُر ِمْن الْآَيِة َدلَالَةٌ ظَاِهَرةٌ        :قال النووي في المجموع    1

َوَأقَْرُب َما ُيقَاُل َما ذَكََرُه الْغََزاِليُّ َأنَُّه ُيْحكَُم        , ..لَْزُم ِمنُْه النََّجاَسةُ   َوكَذَا الَْأْمُر بِاِلاْجِتنَابِ لَا يَ     ،ِمْن ذَِلَك النََّجاَسةُ  

 .2/582النووي في المجموع . بِنََجاَسِتَها تَغِْليظًا َوَزْجًرا َعنَْها ِقَياًسا َعلَى الْكَلْبِ َوَما َولَغَ ِفيِه َواَللَُّه َأْعلَُم
  .1997مايو .  فضيلة الشيخ عطية صقر:المفتى) 9( الموضوع يةفتاوى دار اإلفتاء المصر 2
لقـاء البـاب    ،  1365سؤال رقم   1171 الصفحة رقم    1كتاب فتاوى اإلسالم سؤال وجواب الجزء رقم         3

  .240/المفتوح البن عثيمين 
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  قتناء الكالبإحكم  -44

  .سئل عن حكم تربية كالب ليست للصيد، وعن حكم صيدها حين تصطاد: س

  

قتناء كلب إال كلب صيد أو حرث أو ماشية، وأما ثمنها           إبعدم جواز   أجاب   :ملخص الفتوى 

  .فقد نهى النبي صلى اهللا عليه وسلم عنه

  74 الدرب ص الشيخ ابن عثيمين نور على    

   :تعليق

  . فال يجوز ال فائدة فيهبخالف ماالكالب من قتناء ما فيه فائدة إ يجوز

  . وكذلك عند أبى حنيفة فيما ال يضر، الكالب جائز عند اإلمام مالكىفتجار اإل

   :التعقيب

ْو َماِشـَيٍة   َمنِ اقْتَنَى كَلًْبا ِإالَّ كَلَْب َصـْيٍد أَ       « صلى اهللا عليه وسلم قال       النبيروى مسلم أن    

  . »ِإالَّ كَلَْب َزْرعٍ َأْو غَنَمٍ َأْو َصْيٍد« رواية ىف و.»نَقََص ِمْن َأْجرِِه كُلَّ َيْومٍ ِقيَراطَانِ

ستثناء ما  إ كما نصت األحاديث على      ،قتناء الكالب التى ال فائدة فيها     إيؤخذ من هذا حرمة     

 تخاذهاإ وقد يقاس عليها     ،شيةحراسة الما و ،حراسة الزرع و ، وهى كالب الصيد   ،فيه فائدة 

   .الكالب البوليسية ألن لها منفعةو ،لحفظ الدور والدروب ونحوها

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه        يروى مسلم عن أبى مسعود األنصار     ف :تجار فيها اإلوأما  

   . وحلوان الكاهنىوسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغ

 ويحج  : حتى قال ُسْحنُون   ، فإنه أباح بيعها   ؛لمالك  خالَفاً الشافعية ال يصح بيع الكالب عند    و

  . 1 يجوز بيع غير العقور: وقال أبو حنيفة،بثمنها

 نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : من حديث جابر قال    النسائيويدل عليه ما أخرجه     

   . هذا الحديث مقالىفو. عن ثمن الكلب إال كلب صيد

 رواية كمـا قـال      ىفب جائز عند اإلمام مالك       الكال ىفتجار  يؤخذ من كل ما سبق أن اإل      

واهللا .  وغير جائز عنـد الـشافعى مطلقـا        ،وكذلك عند أبى حنيفة فيما ال يضر      . سحنون

  .2أعلم

                                                 
  . "232 ص 10شرح صحيح مسلم ج  1
ـ   :المفتي) 59(الموضوع  : فتاوى دار اإلفتاء المصرية    2 ، 1997مـايو    .شيخ عطيـة صـقر     فضيلة ال

  . م1968 أكتوبر 26 .فضيلة الشيخ أحمد هريدى: المفتي ) 1067( الموضوع 
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   أنس أبوشادي/د

سـتعمال  إ عـن    ى بالذهب، وهل ينطبق عليه النه     ىستعمال اإلناء المطل  إ عن حكم    

  .ذهب

ـ     ىستعماله، وأن اإلناء المطل   إبعدم جواز       ى بالذهب ينطبق عليه النه

  .4/124الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ومقاالت   

ت

م    

  .ستخالصه منهإ التحريم حيث ال يمكن ىفبالذهب ال يدخل المعدن المموه  .يع

َوالذََّهبِ َعلَى ذُكُورِ ُأمَِّتـي َوُأِحـلَّ        ُحرَِّم ِلَباُس الَْحرِيرِ  « وسلم قال        

ـ وسلم  ِإنَاٍء ِمْن ذََهبٍ َأْو ِفضٍَّة فَِإنََّما ُيَجْرجِـُر  فيَمْن شَرَِب  « 

وهو اإلباحة،     

ستخالصه منهإ التحريم حيث ال يمكن ىفالمعدن المموه بالذهب ال يدخل و

                                                

  ستعمال آنية الذهب والفضةإحكم  -45

سئل: س

ال

  

أجاب :ملخص الفتوى 

  .ستعمال الذهبإعن 

  

   :عليق

ستعماله كآنية فهو محرإالتحلى بالذهب حرام على الرجال دون النساء إال لضرورة، أما           

على الجم

   :التعقيب

. ستثنى منه للضرورة فإنـه مبـاح للرجـال        إالذهب حرام على الرجال دون النساء عدا ما         

 فجعلـه   رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ حريراً        {لحديث على رضى اهللا عنه قال       

 رواه أبـو داود     }إن هذين حرام على ذكور أمتـى       شماله ثم قال     ىف فجعله    يمينه وذهباً  ىف

 رضى اهللا عنه أن     ي ولحديث أبى موسى األشعر    }حل إلناثهم {وزاد ابن ماجه     .بإسناد حسن 

رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .ي رواه الترمذ»  ِلِإنَاِثهِْم

ُأمِّ َسلََمةَ قَالَـتْ قَـاَل      الذهب والفضة لحديث    تخاذ األوانى من    إالنساء  الرجال و يحرم على   و

صلى اهللا عليه  ـ  َرُسوُل اللَِّه

  . »1 َبطِْنِه نَاًرا ِمْن َجَهنََّم في

باق على األصل فإنه  هب والفضة من حديد ونحاس وخالفهما       ما عدا الذ  وأما  

  .ء من المعادن المذكورةي ذلك إال الحنفية الذين كرهوا التختم بشىفولم يخالف 

  .2واهللا أعلم .

 
 .5509رواه مسلم  1
 محـرم   21 . فضيلة الشيخ حـسن مـأمون      :المفتي ) 1076( الموضوع  : فتاوى دار اإلفتاء المصرية    2

 . م1955 سبتمبر 8 - هجرية 1375
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   أنس أبوشادي/د

  الصالة الباب الخامس

  

  .حكم الصالة بال أذانسئل عن : س

ال يجوز أن تؤدى الص :ملخص الفتوى

  56-6/55 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

  فإن تركهما صحت صالة المنفـرد      ،للجماعة والمنفرد  سنة لكل الصلوات     مة 

 وبه قال   ، تركهما صحت صالة المنفرد والجماعة      

   .والشافعي وجمهور العلماءأبو حنيفة 

أنه ال يجوز لهم أن يصلوا بغيـر أذان، وذهـب             

  . 1ة الصالة لصحبعضهم إلى أنهما شرط

  .واهللا أعلم . كل البلدان اإلسالميةى الجمهور أصح، وعليه عمل الناس فىرأ

  

  أحمد عيد /د

  

                                                

    حكم الصالة بال أذان-46

  

  .الة بغير أذان ألن األذان فرض كفاية

   :تعليق

األذان واإلقا

  .والجماعة

   :التعقيب

ـ     األذان واإلقامة  العلماء إلى أن     جمهورذهب    الحـضر والـسفر     ى سنة لكل الصلوات ف

 فإن.ال يجبان بحال  و ،للجماعة والمنفرد 

  

قـال أهـل    و ،فرضا كفايـة  هما  : دوقال أحم  ،فقط مسجد الجماعة    ى ف يجبانوقال مالك   

، ومعناه هما واجبان لكل صالة   : الظاهر

  

و

  

 
  .3/90 النووي في المجموع 1
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   نبي بعد األذان حكم الجهر بالصالة على ال-47

  .بعد األذانصلى اهللا عليه وسلم حكم الجهر بالصالة على النبي  سئل عن :س

  

بعد األذان لعدم   صلى اهللا عليه وسلم     ال يجهر المؤذن بالصالة على النبي        :ملخص الفتوى 

  .وروده

  102-6/101 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

    :تعليق

 ىف ، ألنه لم يرد   ليس ممنوعاً  ، األذان صلى اهللا عليه وسلم عقب    لى النبي   الصالة ع الجهر ب 

  .ال يعارضه النصوص ، وعمومالسنة ما يمنعه

   :التعقيب

 كان إذا فرغ من األذان يقف على باب رسـول اهللا صـلى اهللا    التاريخ أن بالالً   ىفالوارد  

بأبى أنت وأمى يا     السالم عليك    :وربما قال  . السالم عليك يا رسول اهللا     :عليه وسلم فيقول  

  . 1 السالم عليك يا رسول اللّه، على الصالةي ح، على الصالةي ح،رسول اللّه

 الـسالم   : يقف على بابه فيقول    ي اهللا عنه كان المؤذن سعد القرظ      ي أبو بكر رض   ىلُو فلما

 على الفالح الصالة    ي على الصالة، ح   ي ح ،عليك يا خليفة رسول اهللا ورحمة اللّه وبركاته       

 اهللا عنه كان سعد يقف على بابـه ويقـول           يستخلف عمر رض  ُأ فلما   ،ة رسول اللّه  يا خليف 

 أميـر  ي فـُدع ، أنتم المؤمنون وأنا أميـركم :فلما قال عمر للناس .  بكر يمثل ما يقول ألب   

فلمـا  ...  السالم عليك يا أمير المؤمنين     : صار المؤذن إذا أذن يقول بعد األذان       ،المؤمنين

وما برح المؤذنـون إذا أذنـوا        . اهللا عنه كان العمل على هذا      ي عثمان بن عفان رض    ىلُو

 ي فيخرج الخليفـة أو األميـر فيـصل        ، ثم يقيمون الصالة بعد السالم     ،سلَّموا على الخلفاء  

 مصر والشام والحجاز وسائر     ىف العباس   ي أمية وبن  ي هكذا كان العمل مدة أيام بن      ،بالناس

  .األمصار

  

 أن يكـون األذان علـى عمـل آل    يأمر جوهر الصقل عندما ملك الفاطميون   ، مصر ىفو

 فكان المؤذن بعد األذان يقف على بـاب القـصر           ،" على خير العمل   يح"، فزيد فيه    البيت

 الصالة والسالم عليك يا أمير      :وربما قال بعد ذلك   .  السالم عليك يا أمير المؤمنين     :ويقول

                                                 
     .75 ص 1ج " التراتيب اإلدارية" كتابه فيتانى الك 1
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عليه وسلم عقب األذان     صلى اهللا    النبييؤخذ من هذا أنه ال بأس من الصالة والسالم على           

 إعالم الناس بدخول الوقت     ىف مبالغة   ،ستحسنه المتأخرون إ ىويكون من باب التثويب الذ    

 كتاب الفقه على المذاهب األربعـة       ىفوجاء  .  فهو عند اهللا حسن    وما رآه المسلمون حسناً   

عليه  صلى اهللا    النبي الصالة على    :، منها أن بعض الخلف زادوا عقب األذان وقبله أموراً       

نـه   وهى بدع مستحسنة، أل ،ستغاثات قبله بالليل ونحو ذلك     ومنها التسابيح واإل   ،وسلم عقبه 

  .  النصوص يقتضيها السنة ما يمنعها، وعمومىف لم يرد

 والبحـث   ى والواجب هو التريث والتـأن     ،ءي المسارعة بالحكم بالبدعة على الش     ىينبغال  و

ختلفت فيـه  إ أمر ىف ى فرعىل حكم شرع   من أج   حتى ال يتفرق المسلمون شيعاً     ،والدرس

  .2آراء الفقهاء األعالم منذ القرون األولى

  

  أحمد عيد /د

  

  

                                                 
مجلة اإلسالم المجلد الثانى" 1  ". بقلم حسن محمد قاسم، العدد الحادى واألربعون،

فتاوى دار  ،   "48 العدد   - مجلة اإلسالم المجلد الثانى      فيراجع مقال الشيخ عبد الرحمن خليفة المنشور        " 2

 .1997مايو    . فضيلة الشيخ عطية صقر:تيالمف) 177(الموضوع  :اإلفتاء المصرية
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    ترك الصالة، وكيفية معاملة األهل التاركين لها-48

  .كيفية معاملة األهل التاركين للصالة سئل عن: س

  

  . معهماألهل إذا كانوا ال يصلون فهم كفار مرتدون ال يجوز أن يعيش :ملخص الفتوى

  30-29الشيخ ابن عثيمين رسالة صفة صالة النبي ص 

   :تعليق

وال يجوز التفريـق بينـه       يكون كافراً عتقاده وجوبها ال    إ مع    تكاسالً اتارك الصالة إن تركه   

   .وبين زوجته

   :التعقيب

 مع   وإن كان تركه تكاسالً    ، لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين     تارك الصالة إن كان منكراً    

وجمـاهير   عند األئمة األربعة     يكون كافراً ال  فاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس         عتقإ

بين الرجل   لم يسجل لقضاة المسلمين أنهم فرقوا      التاريخوذكر ابن قدامة أن     . السلف والخلف 

وبذلك تكون العالقة   ،  وزوجته بسبب ترك الصالة بالرغم من كثرة تاركيها على مر الزمان          

  .1اته صحيحة ال شائبة فيهبينه وبين زوج

  

  طالما أنه يؤمن بوجوبها، وعلى الزوجة أن        ال يعتبر كافراً   ى ال يصل  ىوعلى هذا فالزوج الذ   

 ستمرار، وأن تدعوه إلى الصالة دون يأس، وأن تخوفه من عاقبـة تركهـا، وأن              إتنصحه ب 

  مثل ىر ف  تأخذ بيده إلى طريق الحق، فللصحبة مفعول السح        ىتحيطه بالصحبة الصالحة الت   

  .هذه الحاالت

 تعتمد على صيغة األمر والطلب يمجها اإلنـسان وينفـر           ىالمكشوفة الت  والدعوة المباشرة 

أحيط بطائفة ملتزمة فستتسرب إليه أخالقهم وصفاتهم دون طلـب مـنهم أو              منها، ولكنه لو  

  .»ِلِهالَْمْرُء َعلَى ِدينِ خَِلي« :اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ يقول أمر، وصدق رسول

                                                 
لم ينقل في التاريخ اإلسالمي كله إلى يومنا هذا    :سعود بن عبداهللا الفنيسانفضيلة الشيخ الدكتور  يقول   1

مـن   -مع كثرة من يترك الصالة–وة على ما يترتب على هذا القول الصالة عال أن أحداً قتل مرتدا لتركه

تارك   القول بعدم تكفير-واهللا أعلم-والذي يظهر لي  .إلخ... أوالده أوالد غير شرعيين طالق زوجته، وأن

عميد كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمـد بـن    سعود بن عبداهللا الفنيسان الدكتور . الصالة كسالً أو تهاوناً

  .هـ08/11/1427 اإلسالم اليوم، موقع اإلسالمية سابقاً سعود
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 لها نفس الحكم، وتتوجه لزوجها نفس النـصائح ليحملهـا علـى             ى ال تصل  ىوالزوجة الت 

َوْأُمْر َأْهلَك بِالـصَّلَاِة    ﴿ طالقها، وليذكر قول اهللا تعالى       ىستقامة، وال يتعجل ف   الصالة واإل 

ال دعوات السحر، وسؤ  قيام الليل و  بكالهما  ، وليستعن   )132 سورة طه ( ﴾َواْصطَبِْر َعلَْيَها 

لَنَا ِمْن َأْزَواجِنَا َوذُرِّيَّاِتنَا قُـرَّةَ       ربنا َهبْ ﴿ ـاهللا أن يأخذ بناصيته إليه، وليكثر من الدعاء ب        

  .)74 :الفرقان (﴾ِللُْمتَِّقيَن ِإَماماً َأْعُينٍ َواْجَعلْنَا

  

بَِما تَْعَملُوَن   يَّنُواْ ِإنَّ اللَّه كَانَ   كُنتُم مِّن قَْبُل فََمنَّ اللُّه َعلَْيكُْم فَتَبَ       كَذَِلَك﴿ :وليذكر قول اهللا تعالى   

ـ    وليعلم أن اهللا لو أكرمه بهداية تارك الصالة فهو        ) 94النساء (﴾خَبِيراً  دينـه،   ىخير له ف

 أسلوب دعوته، ومن األمور النافعة أن يعرضه        ىوأحسن له من الدنيا وما فيها، وليتنوع ف       

تميزين، وال يطلب منه أن يسمع مباشرة،       العلماء والوعاظ الم   لسماع المواعظ المؤثرة من   

 ال تضجره، وليبـدأ معـه بمحاضـرات الرقـائق           ىولكن يبحث عن الوسيلة المناسبة الت     

 والكالم عن الجنة والنار، وعن صفات اهللا تعالى، وإنعامه على الخلق، وقصص            والوعظ،

  . تعالى أعلمالتائبين، وال يبدأ معه بالتكاليف من الصالة ونحوها، وال يعجل عليه واهللا
  

  أحمد عيد /د
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  وجوب منع العمال من العمل وقت الصالة -49

  .سئل عن حكم منع العمال من العمل وقت الصالة: س

  

  .أجاب بوجوب ذلك ولزوم منعهم من العمل حين يؤذن للصالة :ملخص الفتوى

  28الشيخ ابن جبرين الدر الثمين ص     

   :تعليق

 وإن كان ، أول وقتهاىفوات الخمس  ليؤدى الصلالعملأن يترك  العاملال يتحتم على 

  . أول وقتها أفضلىفالتعجيل بالصالة 

   :التعقيب

 ليـؤدى   العمـل  أن يتـرك     العامـل وقت الصالة موسَّع بين أوله وآخره وال يتحتم على          

لكـن   . أول وقتها أفـضل    ىف وإن كان التعجيل بالصالة      ، أول وقتها  ىفوات الخمس   الصل

 ىفء هام يفوت منه لو تركه وذهب إلى الصالة          ي بش ك إذا لم يكن اإلنسان مشغوالً     محل ذل 

  . وهنا يمكن أن يؤخر الصالة إلى قبيل دخول وقت الصالة الثانية،أول الوقت

 إلى الجمعـة بـاألذان      ى السع ىفالواجب هو ترك البيع وكل عمل ينا      وأما صالة الجمعة ف   

َيا َأيَُّها الَّـِذيَن آَمنُـوا ِإذَا نُـوِدي         ﴿ بقوله تعالى    عمالً  وهو الذى يكون بعد الزوال     ؛األول

ـ  وليس   ،)9الجمعة  ( ﴾ِللصَّلَاِة ِمن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا ِإلَى ِذكْرِ اللَِّه َوذَُروا الَْبْيعَ           هـذه   ىف

ـ  ال   ؛ يوم الجمعـة   ىفاآلية الشريفة ما يدل على وجوب إغالق محال التجارة            وقـت   ىف

   .بعد الفراغ منها فهى باقية على إباحة فتحها وإغالقهاالصالة وال 

 ﴾فَِإذَا قُِضَيِت الصَّلَاةُ فَانتَِشُروا ِفي الَْأْرضِ َواْبتَغُوا ِمن فَـْضلِ اللَّـهِ           ﴿على أن قوله تعالى     

بتغاء الـرزق   إ الحوائج و  ىفنتشار للتجارة والتصرف     األمر باإل  ىف، صريح   )10الجمعة  (

ـ   ىوليس هناك حكم شرع    ،ا للوجوب بل هو لإلباحة    وإن لم يكن األمر هن     الق  بوجوب إغ

واللّـه   .السعى للـصالة فقـط     هو    يجب شرعاً  ى؛ وإنما الذ   يوم الجمعة  ىأماكن التجارة ف  

  .1أعلم

   أنس أبوشادي/د

  

                                                 
،  م 1922 يونيـة    11 هجرية   1340شوال  . فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة     :المفتي) 11( الموضوع   1

  .1997مايو .ة صقر فضيلة الشيخ عطي:المفتي) 223(الموضوع 
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  صالة الجماعة واإلمامة الباب السادس

  
    حكم صالة الجماعة-50

  .حكم صالة الجماعةسئل عن : س

  

  . المسجد فرض عين على كل مكلفى جماعة فىأداء الصالة ف :ملخص الفتوى

  57- 53الشيخ ابن باز تبصرة وذكرى ص 

  com.alsalafway.wwwالشيخ سعيد عبد العظيم 

   :تعليق

ـ                 ىجمهور أهل العلم على أن صالة الجماعة ليست فرض عين على كل مكلف، وإنما ه

  . خرينسنة مؤكدة، أو فرض كفاية؛ إن قام به البعض سقط عن اآل

   :التعقيب

فرض عين علـى    إلى أنها   :  أحمد بن حنبل   ؛ فذهب صالة الجماعة حكم   ىفختلف العلماء   إ

 رجل أعمى أبى أن يرخص ل    صلى اهللا عليه وسلم      النبي ودليله الحديث أن  . كل قادر عليها  

  ودليلـه أيـضاً    . بيته، وهذا يشير لوجوبها؛ ألنها لو لم تكن واجبة لرخص له           ى ف ىليصل

لَقَْد َهَمْمتُ َأْن آُمَر ِفتَْيِتـي      « صلى اهللا عليه وسلم قال       النبيسلم عن أبى هريرة أن      حديث م 

  »فَُأَحرِّقََها َعلَْيهِْم    ِعلَّةٌ   لَْيَستْ بِهِْم فََيْجَمُعوا ُحَزًما ِمْن َحطَبٍ ثُمَّ َأاِتَي قَْوًما ُيَصلُّوَن ِفي ُبُيوِتهِْم

  .  أيضاًوجوبهال يشيروهذا 

إن صالة الجماعـة    إلى   :)مالك وأبو حنيفة وكثير من الشافعية     (جمهور أهل العلم     وذهب

ـ صلى اهللا عليه وسلمـ َرُسوُل اللَِّه   المتفق عليه أن حديثبالستدلوا إو ،سنة مؤكدة  : قَاَل 

وهذا يدل على   . 1 »َصالَةُ الَْجَماَعِة تَفُْضُل َعلَى َصالَِة الرَُّجلِ َوْحَدُه بَِسْبعٍ َوِعشْرِيَن َدَرَجةً         «

  .الجواز؛ ألن الواجب ال يقال له أفضل من غيره

 )ابـن أم مكتـوم    (لألعمـى    صلى اهللا عليه وسلم      النبين عدم ترخيص    أ وذكر الجمهور 

 األعذار، وإنما ذلـك لمـا       ى على وجوبها حتى على ذو     بالتخلف عن الجماعة ليس دليالً    

ستطاعته حـضور الجماعـة     إذكائه و  من    ولما يعلمه أيضاً   ،على الخير ه  يعلمه من حرص  

                                                 
 .215الترمذي رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وهذا لفظ الترمذي، سنن  1
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 ، حديث الهم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة ال يدل على وجوبهـا             أن وذكروا أيضاً 

 ما تأخر عن تحريقها معاقبة      ،لجماعة لو كانت واجبة تستحق تحريق بيوت المتخلفين       ن ا أل

يراد به   أو   .لهم على المعصية، لكنه لم يفعل فدل ذلك على عدم وجوبها وغايته أنها هامة             

   . اإلسالم عقوبة أو تعزير بالحرق باإلجماعىوليس ف ،الزجر ال حقيقته

 صلى اهللا   النبي أول األمر لحرص     ىففريضة  لجماعة  ا أو كانت    . صالة الجمعة  أو يراد به  

  .  معه لتبليغ الوحى وإرشادهم ثم نسخ الوجوبعليه وسلم على حضور الناس جميعاً

، يجب على أهل كل محلـة       إن صالة الجماعة فرض كفاية     إلى   وذهب كثير من أهل العلم    

ـ قهم سنة حىف وكانت ،، وإذا أقامها بعضهم سقط الطلب عن الباقينأن يقيموها  وذلـك   

هو الراجح ألنه يجمع بـين      وهذا   .،إلظهار شعيرة اإلسالم بإجابة المؤذن وإقامة الصالة      

  . األدلة كلها

ـ  بيته ولو تـركهم وصـلى   ىف بهم   ىوقد رأى جماعة أن من له زوجة أو أوالد يصل           ىف

ـ  فإن صالته جماعة بهم أفضل من تركهم وصالته          ؛المسجد مع الناس لتركوا الصالة      ىف

     .1ه، واهللا أعلم مادام هناك من يقيم صالة الجماعة فيه غير،المسجد

  أحمد عيد /د

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .2 ص 2والمغنى البن قدامة ج  " 348 ص 1ج "تفسير القرطبى  1
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    حكم إمامة الفاسق والمبتدع-51

  .حكم إمامة الفاسق والمبتدعسئل عن : س

  

  .ال يصلى وراء الفاسق وال المبتدع :ملخص الفتوى

  7/364 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

كل من صحت صالته لنفسه     لفسقة والمبتدعين، و  التابعون يصلون خلف ا    الصحابة و  كـان

  . صحت لغيره

   :التعقيب

، وروى  فيبن يوسف الثق   خلف الحجاج    ى أن عبد اللَّه بن عمر كـان يصل       يروى البخار 

 صلى خلف مروان صالة العيد، وصلى عبد اللّه بـن مـسعود             يمسلم أن أبا سعيد الخدر    

 مرة صلى الصبح بالمصلين     ىف معيط وكان يشرب الخمر، و     يعقبة بن أب  خلف الوليد بن    

 وكـان الصحابة و التابعون يصلون خلف       ،أربع ركعات فجلده عثمان بن عفان على ذلك       

     . إلى الضالل باإللحاد وداعياًابن عبيد، وكان متهماً

ولكـن الـصالة خلـف المنحـرفين         .فكل من صحت صالته لنفسه صحت صالته لغيره       

ال  ": فبصق جهة القبلة والرسول ينظـر إليـه فقـال    أمَّ قوماً  مكروهة، فقد حدث أن رجالً    

 إنك آذيت اللَّه    ،نعم" ولما شكا للرسول قال له       ،فمنعوه من الصالة من أجل ذلك     " يصلى لكم 

     .1"ورسوله

 أما إذا تحتم المشبوه أو المنحرف ألن      . فإذا وجد شخص مستقيم كـانت الصالة خلفه أولى       

رضى عنـه النـاس     وظيفته اإلمامة مثال جازت الصالة خلفه مع القيام بواجب نصحه لي          

ـ  الحديث الذى رواه ابن ماجه وابن حبان         ىف، فقد جاء    ويستريحوا إلمامته   صـحيحه   ىف

َعلَْيَهـا    َباتَتْ َوَزْوُجَهاَواْمَرَأةٌ ،َمْن تَقَدََّم قَْوًما َوُهْم لَُه كَارُِهوَن لَا َيقَْبُل اللَُّه ِمنُْهْم َصلَاةً ثَلَاثَةٌ«

  .»ُمتََصارَِمانِ َوَأخََوانِ َساِخطٌ

 ويؤيد ذلك إلـى     ، ومع كون الصالة خلف الفاسق مكروهة فهى صحيحة غير باطلة          ،هذا

صلوا خلف كل بـر وفـاجر،       " ومسلم حديث البيهقى     البخاريجانب ما سبق من روايات      

  ".   جرصلوا خلف كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفا

                                                 
 1  .رواه أبو داود وابن حبان، وسكت عنه أبو داود والمنذرى فهو حديث مقبول
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  :فتاوى الشيخ عبد اهللا بن حميد ىوف

ن من صلى خلفـه ال يـؤمر        أذكر جمهور أهل العلم أن الصالة خلف الفاسق صحيحة و         

 رواه أبـو    }صلوا خلف من قال ال إلـه إال اهللا        {: بإعادة، لعموم قوله صلى اهللا عليه وسلم      

  .1، واهللا اعلم 2/56، والدار قطني )1/320(نعيم 

  أحمد عيد/ د

  

  

   الصالة  ضوابط تطويل اإلمام-52

  .الصالة ضوابط تطويل اإلمامسئل عن : س

  

  .تباع السنة، وليس أهواء المأمومينإضابط تطويل اإلمام هو  :ملخص الفتوى

  91- 2/90) 5(الشيخ ابن عثيمين كتاب الدعوة 

   :تعليق

 ما يـشاء    ى أن ينتق  ى التطويل على ما يحتمله الناس، وليس على هوى اإلمام ف          ىاألمر ف 

  . فيها مقادير مختلفة من التطويل والتخفيف تناسب كل أحدىمن السنة، الت

   :التعقيب

 األكمل المستحب   ى وال يستوف  ، القراءة واألذكار  ىأن يخفف ف  لإلمام  يستحب  : قال العلماء 

لمـا روى أبـو     وذلـك    .وأذكار الركوع والسجود  , 2للمنفرد من طوال المفصل وأوساطه    

فَلُْيخَفِّفْ فَِإنَّ ِفـيهِْم     ِإذَا َصلَّى َأَحُدكُْم بِالنَّاسِ   «صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       هريرة عن النبي    

  . »3  فَِإذَا َصلَّى َأَحُدكُْم ِلنَفِْسِه فَلُْيطَوِّْل َما شَاَءَوالضَِّعيفَ َوالْكَبِيَر السَِّقيَم
                                                 

  .11412سؤال رقم  .127 فتاوى سماحة الشيخ عبد اهللا بن حميد ص 1
 في الصبح والظهر من طوال      - بعد الفاتحة     -السنة أن تكون السورة   : للنووى" األذكار"جاء في كتاب     2

مـن  المفـصل   و ،وفي المغرب من قصار المفصل    ،  أوساط المفصل من  المفصل، وفي العصر والعشاء     

وأوسـاط إلـى    ) عم  (ورة   منه طوال إلى س    ؛والمفصَّل أقسام  ،إلى آخر المصحف  سورة ق أو الحجرات     

  .   سورة الضحى، وقصار وهى إلى آخر سورة الناس
رواه البخاري ومسلم وروياه أيضا عن جماعة من الصحابة غير أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه  3

 ."وذا الحاجة " وسلم وفي بعض رواياتهم 
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رون التطويـل لـم      فإن صلى بقوم محصورين يعلم من حالهم أنهم يؤث         ،التطويل مكروه و

  . ألن المنع ألجلهم وقد رضوابل يستحب؛يكره التطويل 

 ، بعض األوقات  ىى اهللا عليه وسلم ف     تطويل النبي صل   ىوعليه تحمل األحاديث الصحيحة ف    

 ويؤيـده   ،فإن جهل حالهم أو كان فيهم من يؤثر التطويل وفيهم من ال يؤثره لـم يطـول                

نِّي لََأقُوُم ِفـي    « :نبي صلى اهللا عليه وسلم قال      منها حديث أنس أن ال     ؛األحاديث الصحيحة 

 رواه البخـاري  »فَُأوجُِز ِفي َصلَاِتي كََراِهَيةَ َأْن َأشُقَّ َعلَى ُأمِّـهِ  فََأْسَمُع ُبكَاَء الصَّبِيِّ الصَّلَاِة

   .ومسلم

 الصالة من حضر بعد     ى ولكن المسجد مطروق بحيث يدخل ف      ،وإن كانوا يؤثرون التطويل   

   .1مام فيها لم يطولدخول اإل

  

 ما يشاء مـن     ى التطويل على ما يحتمله الناس، وليس على هوى اإلمام أن ينتق           ىفاألمر ف 

ـ     2 فيها مقادير مختلفة من التطويل والتخفيف      ىالسنة، الت   الـسنة القـراءة     ى؛ فقـد ورد ف

، فليس بهوى اإلمام؛ إن شـاء قـرأ         4 القراءة بقصار السور   ، وورد فيها أيضاً   3باألعراف

  .باألعراف، وإن شاء بقصار السور، بل األمر على ما يحتمله الناس، واهللا أعلم
                                                 

  .4/124المجموع للنووي  1
 شَُعْيبٍ َعْن َأبِيِه َعْن َجدِِّه َأنَُّه قَاَل َما ِمَن الُْمفَصَّلِ ُسوَرةٌ َصـِغيَرةٌ               َعْن َعْمرِو ْبنِ   814سنن أبي داود    في   2

، وفـي    الصَّالَِة الَْمكْتُوَبةِ  في َيُؤمُّ النَّاَس بَِها     -صلى اهللا عليه وسلم   -َوالَ كَبِيَرةٌ ِإالَّ َوقَْد َسِمْعتُ َرُسوَل اللَِّه        

 الْفَْجـرِ   فـي  َيقَْرُأ   -صلى اهللا عليه وسلم   - َماِلٍك قَاَل َسِمْعتُ َرُسوَل اللَِّه        قُطَْبةَ ْبنِ  عن 307سنن الترمذي   

 فـي  َأنَُّه قَـَرَأ    -صلى اهللا عليه وسلم   - النبيَوُروَِى َعنِ   . َعِة اُألولَى  الرَّكْ في )سورة ق  ()َوالنَّخَْل َباِسقَاتٍ (

ِإذَا (َوُروَِى َعنْـُه َأنَّـُه قَـَرَأ    .  الْفَْجرِ ِمْن ِستِّيَن آَيةً ِإلَى ِماَئٍةفي َيقَْرُأ َوُروَِى َعنُْه َأنَُّه كَانَ  . الصُّْبحِ بِالَْواِقَعةِ 

  ). الشَّْمُس كُوَِّرتْ 
 الَْمغْـرِبِ بِِقـَصارِ     في َعْن َمْرَواَن ْبنِ الَْحكَمِ قَاَل قَاَل ِلى َزْيُد ْبُن ثَابٍِت َما لََك تَقَْرُأ               812سنن أبي داود     3

 الَْمغْرِبِ بِطُولَى الطُّولََيْينِ قَاَل قُلْـتُ َمـا         في َيقَْرُأ   -صلى اهللا عليه وسلم   -لِ َوقَْد َرَأْيتُ َرُسوَل اللَِّه      الُْمفَصَّ

  . طُولَى الطُّولََيْينِ قَاَل اَألْعَرافُ َواُألخَْرى اَألنَْعاُم
 -صلى اهللا عليـه وسـلم     -ِه قَاَل كَاَن َرُسوُل اللَِّه       َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ ُبَرْيَدةَ َعْن َأبِي       310في سنن الترمذي     4

صـلى اهللا عليـه     - النبـي َوقَْد ُروَِى َعنِ    .  الِْعشَاِء اآلِخَرِة بِالشَّْمسِ َوُضَحاَها َونَْحوَِها ِمَن السَُّورِ       فيَيقَْرُأ  

 الِْعـشَاِء   في َعْن ُعثَْماَن ْبنِ َعفَّاَن َأنَُّه كَاَن َيقَْرُأ         َوُروَِى.  الِْعشَاِء اآلِخَرِة بِالتِّينِ َوالزَّْيتُونِ    في َأنَُّه قََرَأ    -وسلم

صـلى اهللا عليـه     - النبيَوُروَِى َعْن َأْصَحابِ    . بُِسَورٍ ِمْن َأْوَساِط الُْمفَصَّلِ نَْحوِ ُسوَرِة الُْمنَاِفِقيَن َوَأشَْباِهَها       

 99



  

  أحمد عيد/ د

  

  

    مسجد فيه قبرىالصالة فحكم  -53

  . مسجد فيه قبرىالصالة فسئل عن حكم : س

  

  . فيها قبور ال يصلى فيها، والصالة فيها محرمةىالمساجد الت :ملخص الفتوى

  389-5/388مقاالت الشيخ ابن باز مجموع فتاوى و

   :تعليق

 بصرف النظر عن وضع     ، حرام وباطلة  ىإذا كان القصد من الصالة إلى القبر تعظيمه فه        

 وإال  ،ى هذا القصد كانت مكروهة مع الصحة إذا كان القبر أمام المـصل            ىفنتإ وإذا   ،القبر

  .فال كراهة

   :التعقيب

  َوالنَّـَصاَرى      الَْيُهوَد     اتََل اللَُّه   قَ« صلى اهللا عليه وسلم قال       ي ومسلم أن النب   يروى البخار 

َوِإنَّ َمـْن كَـاَن   « وروى مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس »َأنْبَِياِئهِْم َمَساجَِد اتَّخَذُوا قُُبوَر 

  ِإنِّـي   قُُبـوَر َمـَساجِدَ  َألَا فَلَا تَتَِّخذُوا الْ قَْبلَكُْم كَانُوا َيتَِّخذُوَن قُُبوَر َأنْبَِياِئهِْم َوَصاِلِحيهِْم َمَساجَِد

َولَـا   لَا تَُصلُّوا ِإلَى الْقُُبورِ« وابن ماجه قوله ي وروى الجماعة إال البخار،»َأنَْهاكُْم َعْن ذَِلَك 

 محل الذم أن تتخذ المساجد      :تحدث العلماء عن هذه األحاديث فقال بعضهم       .»تَْجِلُسوا َعلَْيَها 

ـ  وجعل القبـر   إذا بنى المسجد أوالًوماً وليس ذلك مذم ،على القبور بعد الدفن     جانبـه  ىف

 وأنـه إذا بنـى      ، الظاهر أنه ال فرق    :لكن العراقى قال   .ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره     

 ، المـسجد  ىف بل يحرم الدفن     ، اللعنة ىف بعضه أحد فهو داخل      ىفالمسجد لقصد أن يدفن     

  .ه مسجداً لمخالفته لمقتضى وقف،وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط
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، فإن البعض اآلخر حمل على الكراهة      على التحريم    ىوإذا كان بعض العلماء قد حمل النه      

 ،والذين قالوا بـصحتها مختلفـون      .بمعنى أن الصالة إلى القبر صحيحة لكن مع الكراهة        

 هى مكروهة سواء أكان القبر أمام المصلى أم خلفه أم عن يمينـه أم عـن                 :فقال بعضهم 

 ألن هذا الوضع هو الذى يـراد        ، محل الكراهة إذا كان القبر أمامه      :خرونوقال آ . يساره

أما إذا كان القبر خلفه أو عن يمينـه أو عـن            . تخاذه مسجدا ومن الصالة فيه أو إليه      إمن  

  .يساره فال كراهة

  

 اللهم إال إذا كان القبر أمـام المـصلى      ،واألئمة الثالثة قالوا بصحة الصالة وعدم كراهتها      

حكـم  ال الـصالة و   إلى تحـريم   أحمد بن حنبل     وذهب اإلمام . كروهة مع الصحة  فتكون م 

 عنه والناس  أما إذا كان مفصوالً، المسجدىف ومحل هذا الخالف إذا كان القبر ـببطالنها  

ـ  الضريح أو الجزء الموجود فيه القبر فال خالف          ىف المسجد ال    ىفيصلون    الجـواز   ىف

     .وعدم الحرمة أو الكراهة

  

 حـرام وباطلـة بـصرف       ى أنه إذا كان القصد من الصالة إلى القبر تعظيمه فه          تاروالمخ

 هذا القصد كانت مكروهة مع الصحة إذا كان القبر أمام           ىفنتإ وإذا   ،النظر عن وضع القبر   

     .1 وإال فال كراهةىالمصل

  

  أحمد عيد/ د

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .1997مايو    .يخ عطية صقر فضيلة الش:المفتي) 56(الموضوع  :فتاوى دار اإلفتاء المصرية 1
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    المسجدىالصالة بالنعال فحكم  -54

  . المسجدىلنعال فالصالة باسئل عن حكم : س

  

  .الصالة بالنعال مشروعة، والسجاد ال يمنع من الصالة بالنعال :ملخص الفتوى

  12/387الشيخ ابن عثيمين مجموع فتاوى ورسائل 

   :تعليق

إذا كـان المـسجد     وأمـا    ، فضاء أو مكان يؤمن تلويثه     ى النعال ف  ىال مانع من الصالة ف    

  . ولو بطاهرلتلوث عن اأن نصونه ىفينبغ بفراش نظيف مفروشاً

   :التعقيب

سن بناء المساجد وعمارتها وتعهدها وإصالح ما تشعث منها لحديث عثمان بـن عفـان               ُي

 َمْن َبنَى ِللَِّه َمـْسجًِدا « : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:رضي اهللا عنه قال

  . رواه البخاري ومسلم»َبنَى اللَُّه لَُه ِمثْلَُه ِفي الَْجنَِّة

 فال يجوز إدخـال  .تفق الفقهاء على وجوب تنزيه المساجد عن النجاسات والقاذورات      إد  وق

   .بدنه أو ثيابه نجاسة، أو جراحة أو أن يدخله من على ،النجاسة إلى المسجد

 وإزالة مـا    ،كنس المسجد وتنظيفه  ب ؛بطاهرولو  تلويث  العن    المساجد صون أيضاًسن  ُيو

 الصحيحين عن أنس رضي اهللا عنـه        ى ثبت ف  ، ذلك يرى فيه من نخامة أو بصاق أو نحو       

 صـلى اهللا عليـه      وقال ، المسجد فحكه بيده   ى ف أن النبي صلى اهللا عليه وسلم رأى بصاقاً       

ويكره إدخال الروائح الكريهـة إلـى   ، »خَِطيَئةٌ َوكَفَّاَرتَُها َدفْنَُها الُْبَزاقَ ِفي الَْمْسجِِد« :وسلم

فَلَْيْعتَـزِْل   َأْو قَـالَ   َمْن َأكََل ثُوًما َأْو َبَصلًا فَلَْيْعتَزِلْنَا       « :مالمساجد لقوله صلى اهللا عليه وسل     

   .1»َمْسجَِدنَا

 يمسح خفيه بأسطوانة المسجد فقال له لو مسحته         وروي أن أبا حنيفة رحمه اهللا رأى رجالً       

   .2 لكبلحيتك كان خيراً

حتـرازا  إ فيـه    قبل أن يدخل  الخف   وأ لمن أراد أن يدخل المسجد أن يتعاهد النعل          ىوينبغ

 رضـي   ىوعن عل ..  من سوء األدب    دخول المسجد متنعالًَ   : وقد قيل  .عن تلويث المسجد  

نتعل بأحدهما إلى باب المسجد ثم يخلعـه        إاهللا عنه أنه كان له زوجان من نعل إذا توضأ           

                                                 
 .2/254مطالب أولي النهي  1
  .1/85  للسرخسيالمبسوط 2
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ء ي عن التلوث حتى لو كان بالـش        بفراش نظيف أن نصونه     إذا كان المسجد مفروشاً    فالبد

 الشرع والعقل، فهـذه المـساجد       ىوالفتوى بجواز دخول المساجد باألحذية تجاف      ،اهرطال

 أبهـى صـورة،     ىمعدات حتى تكون ف    باألجهزة وال  مفروشة ببسط غالية، وتنظف يومياً    

من الرخص ال من     النعال   ى ما تحمل القذارت وربما النجاسات، والصالة ف       واألحذية غالباً 

  . المعنى المطلوب من الصالةىف ألن ذلك ال يدخل ،المستحبات

  :إشراف الشيخ محمد صالح المنجدفتاوى اإلسالم سؤال وجواب  ىوف

ـ      ىبالنعال قد يؤد   جاد فدخولها أما المساجد اليوم وقد فرشت بالس       ى إلى تراكم األوسـاخ ف

ولـو   .بأحذيتهم وعليها قاذورات أو نجاسة     المسجد، وقد يتهاون البعض فيدخلون المساجد     

مجموعات من العمال لتقوم     حتجنا إلى  بنعاله على السجاد إل    ىأنه سمح لكل مصل أن يصل     

أن من يقبل بهذا يرضـى       نظن كل يوم، وال     ىبتنظيف المسجد بعد كل صالة وال نقول ف       

مـن القـاذورات أو       على سجاد مليء بالغبار واألتربة، فضالً عن غير ذلـك          ىأن يصل 

وقـد نـصحت إخواننـا      : "وقال الشيخ األلباني رحمـه اهللا     .. .النجاسات إذا تهاون الناس   

ن  لما هناك مـ المساجد  ى الصالة بالنعال فى أـ هذه المسألة  ىال يتشددوا ف السلفيين أن

ـ  ىالمساجد اليوم المفروشة بالسجاد الفاخر، وبين ما كان عليه المسجد النبو           فارق بين   ى ف

 أن النبي صلى اهللا عليه    :  قصة أخرى  ىاألول، وقد قرنت لهم ذلك بَِمثَلٍ من السنة ف         زمنه

 أن يبصق عـن يـساره أو تحـت          ىوسلم قد أمر من بادره البصاق أو المخاط وهو يصل         

 سيضطر ى أرض المسجد التـضح أن هذا يتماشى مع كون األرض  وهذا أمر وا قدميه،

من الرمل أو الحصباء، فاليوم المصلَّى مسجد مفـروش بالـسجاد، فهـل     ـللبصاق فيها  

والخالصـة أن اإلنـسان      2 .نتهىإ" فهذه كتلك ! أن يبصق على السجاد؟    يقولون إنه يجوز  

 فيها  ى يصل ى المساجد الت  ى أما ف   فضاء أو مكان يؤمن تلويثه،     ى النعل إذا كان ف    ى ف ىيصل

 نظافتها وصيانتها عن األقذار، فالفتوى بجواز الـصالة فيهـا           ىعامة الناس، ويبالغون ف   

  .بالنعال فتنة للناس وفتح ألبواب الشر بينهم، واهللا أعلم

  أحمد عيد/ د

                                                 
  .2/37البحر الرائق  1
 .69793سؤال رقم ، 5670 الصفحة رقم 1 من كتاب فتاوى اإلسالم سؤال وجواب الجزء رقم 2
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    صالة التراويحىمحدثات فبعض ال حكم -55

" صـالة القيـام أثـابكم اهللا      : "قـول ك  صالة التراويح؛  ىمحدثات ف سئل عن بعض ال   : س

   .وكاألذكار بين الركعات

  

ـ       " صالة القيام أثابكم اهللا   : "قول :ملخص الفتوى   ىواألذكار بين الركعات بدعة، ولـيس ف

  .اإلسالم بدعة حسنة

  353-2/352 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

 كان خالف مـا     وهو ما  ،نوع مذموم  ن؛ الدين نوعا  ىجمهور العلماء على أن المحدثات ف     

 تحت عموم ما    ما كان واقعاً  نوع ممدوح وهو    ، و  به ورسوله صلى اهللا عليه وسلم      أمر اهللا 

  .وهو البدعة الحسنةندب اهللا إليه وحض عليه اهللا أو رسوله 

   :التعقيب

األذان واإلقامة مـشروعان للـصلوات الخمـس بالنـصوص          :  المجموع ىقال النووي ف  

 ولكن ينادى   .. وال يشرع األذان وال اإلقامة لغير الخمس بال خالف           ،واإلجماعالصحيحة  

 الصالة جامعـة إذا     : للتراويح ى وكذا يناد  .. 1 الصالة جامعة  :ستسقاءللعيد والكسوف واإل  

   .2صليت جماعة

من قول الصالة جامعة، ومثلها صالة القيام أثابكم اهللا، والصالة          يؤخذ من هذا أنه ال بأس       

.  فهو عند اهللا حسن     وما رآه المسلمون حسناً    لنبي صلى اهللا عليه وسلم بين الركعات،      على ا 

وجمهور العلماء على أن البدع منها الحسن ومنها القبيح، والدليل قوله صلة اهللا عليه وسلم               

ُه ِمْن غَْيرِ َأْن َينْقَُص ِمْن  اِإلْسالَمِ ُسنَّةً َحَسنَةً فَلَُه َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن َعِمَل بَِها َبْعدَ          فيَمْن َسنَّ   «

 اِإلْسالَمِ ُسنَّةً َسيَِّئةً كَاَن َعلَْيِه وِْزُرَها َووِْزُر َمْن َعِمَل بَِها ِمـْن             فيُأُجورِِهْم شَْىٌء َوَمْن َسنَّ     

لمـا  ،  4" ِذِهِنْعَمِت الْبِْدَعةُ هَ  : "، وقول عمر  »3َبْعِدِه ِمْن غَْيرِ َأْن َينْقَُص ِمْن َأْوَزارِِهْم شَْىٌء         

                                                 
 صلى اهللا   - الشَّْمُس َعلَى َعْهِد َرُسولِ اللَِّه        َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ َعْمرٍو َأنَُّه قَاَل لَمَّا كََسفَتِ         - 1051البخاري   1

 .  نُوِدَى ِإنَّ الصَّالَةَ َجاِمَعةٌ-عليه وسلم 
  .3/83المجموع للنووي  2
 .، من حديث جرير2398صحيح مسلم  3
  .249 موطأ مالك  4
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 خالف ما أمر اهللا به ورسوله صلى        في فما كان    ،البدعة بدعتان بدعة ُهَدى وبدعة ضالل     ف

 تحت عموم ما نـدب اهللا إليـه          َحيز الذم واإلنكار، وما كان واقعاً      ىفاهللا عليه وسلم فهو     

  .وعلى هذا جمهور أهل العلم، واهللا أعلم،  حيز المدحىفوحض عليه اهللا أو رسوله فهو 

  

  أحمد عيد/ د
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  الجنائز الباب السابع

  
   حكم الصالة على تارك الصالة والذين يذبحون لألولياء -56

  .همحكم الصالة على تارك الصالة والذين يذبحون لألولياء ويتوسلون بسئل عن : س

  

        .ال يجوز الصالة عليهم ألنهم كفار خارجون عن اإلسالم :ملخص الفتوى

  8/410 اللجنة الدائمة

   :تعليق

ال ينبغي المسارعة بتكفيـر عـوام       ،  تارك الصالة كسال ليس بكافر عند جمهور المسلمين       

عمل  بحملها على محامل صحيحة، وتصحيح       المسلمين بأشياء؛ يمكن أال يكونوا بها كفاراً      

  .المسلم واجب ما أمكن

   :التعقيب

وإن كان تركـه    .  لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين     تارك الصالة إن كان منكراً    تقدم أن   

 يكون كـافراً  ال  ف من الناس    أكثر الذين ال يصلون   عتقاده وجوبها كما هو حال      إ مع   تكاسالً

  . وجماهير السلف والخلفعند األئمة األربعة 

 هؤالء األوليـاء     التصدق عن  اقصد به ا يذبحه عوام الناس لألولياء؛ إن        أن م  وتقدم أيضاً 

 وإن قصد التقـرب لـذات       ، صح ، أو أطلق  وتفريق المذبوح على الفقراء،    لنفعهم بالثواب، 

 المسارعة بتكفير عوام المسلمين بأشياء؛ يمكن أال يكونوا بهـا           ى فال ينبغ  .الميت لم يصح  

تصحيح عمل المسلم واجب ما أمكن، والجهل مـن          بحملها على محامل صحيحة، و     كفاراً

  . سم الكفر على صاحبهإ تمنع إطالق ىالموانع الت

 متى وجدت رواية أنه ال       الكفر شيء عظيم فال أجعل المؤمن كافراً       : الفتاوى الصغرى  ىف

 المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحـد      ى إذا كان ف   : الخالصة وغيرها  ىيكفر ا هـ وف   

 ىوالـذ ..  للظن بالمسلم     يمنع التكفير تحسيناً   ى أن يميل إلى الوجه الذ     ىمفتيمنعه فعلى ال  

ختالف إ كفره   ىتحرر أنه ال يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كالمه على محمل حسن أو كان ف              
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   منصورىعل/ د

  

   نتفاع الميت بقراءة القرآنإ حكم -57

  . لهنتفاع الميت بقراءة القرآنإسئل عن : س

  

  .قراءة القرآن بنية أن يكون ثوابها للميت ال تجوز لعدم ورودها :ملخص الفتوى

  49-9/47 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

ـ    ، وعليه  له بقراءة القرآن نتفع  يالميت  جمهور العلماء على أن       كـل   ى إجماع المسلمين ف

   . ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير،يجتمعون ويقرءون القرآنأنهم عصر ومصر 

   :التعقيب

 فيما سوى ذلك    واختلفإو. أجمع أهل العلم على أن الصدقة والدعاء يصل إلى الميت نفعهما          

 جمهـور العلمـاء  ذهب ف ؛ة القرآن ونحو ذلك وقراء، كالصيام عنه؛من األعمال التطوعية  

ِإذَا َماتَ الِْإنَْساُن انْقَطََع َعنُْه َعَملُُه ِإلَّـا         «: ، ومنعه بعضهم للحديث   إلى أن الميت ينتفع بذلك    

  . »َولٍَد َصاِلحٍ َيْدُعو لَُه ِعلْمٍ ُينْتَفَُع بِِه َأْو َأْو   َجارَِيٍة   َأشَْياَء ِمْن َصَدقٍَة  ِمْن ثَلَاثَِة

نـه ال   إولم يقـل    " ..َأشَْياَء انْقَطََع َعنُْه َعَملُُه ِإلَّا ِمْن ثَلَاثَةِ     : "لم قال والنبي صلى اهللا عليه وس    

، وكذلك إذا قرأ    ينتفع بعمل غيره، فإذا دعا له غيره لم يكن من عمل المرء ولكنه ينتفع به              

  . له القرآن

جعل أذا قرأ وقال بعد قراءته اللهم       إ:  بعض من يقولون بعدم وصول القراءة لألموات       وقال

  . وعّدوا ذلك من باب الدعاء. لفالن صح ذلك هذه القراءةثواب

 سواء أكان معها إهداء أم لـم        تنفعه؛ القرآن بحضرة الميت     واألحاديث تدل على أن قراءة    

 وغشيتهم  ، حفت القارئين المالئكة   ،جتماعإ ىفلى، وبخاصة إذا كان      القرآن إذا تُ   ألن ،يكن

                                                 
  .4/224حاشية ابن عابدين  1
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 مربـده وبجـواره   ىف ومسلم حديث أسيد بن حضير الذى كان يقرأ القرآن        البخاريروى  

 الجـو   ىفرج عرجت    فإذا مثل الظلة فوق رأسى، فيها أمثال الس        : وجاء فيه  ،ولده وفرسه 

 ولـو   ،تلك المالئكة تستمع لـك    "حتى ما أراها، فقال له رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم            

  ".قرأت ألصبحت يراها الناس ما تستتر منهم

 واللفـظ   ، روى أحمد وأبو داود والنسائى     ،عند الميت " يس"على أن النص قد جاء بقراءة       

قلـب   ": صلى اهللا عليه وسلم قـال      ي النب  وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه أن       ،له

 اقرؤوهـا علـى     ،لَّه لـه   ال يقرؤها رجل يريد اللَّه والدار اآلخرة إال غفر ال          ،القرآن يس 

    .1"موتاكم

إذا دخلتم المقابر اقـرءوا آيـة       : وال بأس بالقراءة عند القبر، وقد روي عن أحمد أنه قال          

 إجماع   وهذا ..هم إن فضله ألهل المقابر    الل: الكرسي وثالث مرات قل هو اهللا أحد، ثم قل        

 كل عصر ومصر يجتمعون ويقرءون القرآن، ويهدون ثوابـه إلـى            ىفإنهم ف ; المسلمين  

ُيَعـذَُّب   الَْميِّتُ «: وألن الحديث صح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم. موتاهم من غير نكير

   .2ويحجب عنه المثوبة, لمعصية إليهواهللا أكرم من أن يوصل عقوبة ا. »َأْهِلِه َعلَْيِه بُِبكَاِء

 وإن حصل الخالف فيها فال ينبغى إهمالهـا، فلعـل           ، والقراءة للميت  :هذا، وقد قال األبى   

ـ  حكم شرعى إنما هو      ىف فإن هذه األمور مغيبة عنا، وليس الخالف         ،الحق الوصول   ىف

لميت فهى للقارئ،    فإن القراءة للميت إن لم تنفع ا        وهذا كالم جيد؛   .أمر هل يقع كذلك أم ال     

 رحمـة اللّـه     ىفمع تغليب الرجاء     .فالمستفيد منها واحد منهما، وال ضرر منها على أحد        

  .وفضله أن يفيد بها الميت كالشفاعة والدعاء وغيرهما

  :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د ىوف

                                                 
ن حبان والحاكم، وحمله المصححون لـه       وقد أعل الدارقطنى وابن القطان هذا الحديث، لكن صححه اب          1

ما من ميت يموت فتقـرأ      " مسند الفردوس    فيعلى القراءة على الميت حال االحتضار، بناء على حديث          

إن لفظ الميت عام ال يختص بالمحتضر، فال مـانع  : لكن بعض العلماء قال" عنده يس إال هون اللَّه عليه       

  .ته، سواء دفن أم لم يدفنمن استفادته بالقراءة عنده إذا انتهت حيا
  .2/225المغني البن قدامة  2
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 يصله وينتفع   الشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا يرى جواز إهداء ثواب القراءة للميت وأن ذلك            و

 ى وهذا الذ  .. جتماع عند القبور والقراءة عليها     لم يجوزه هو اإل    ىبه إن شاء اهللا، وإنما الذ     

ـ    أقاله الشيخ هو مذهب الجماهير من أهل العلم والمحققين و           كتابـه   ىنظر فتوى الشيخ ف

  .1واهللا أعلم .305 صىمجموع فتاوى العقيدة المجلد الثان

   منصورىعل/ د

  

  

   ء القباب على القبوربناحكم  -58

  .بناء القباب على القبورحكم سئل عن : س

  83-9/82 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

  .بناء القباب على القبور حرام ومن ذرائع الشرك :ملخص الفتوى

  

   :تعليق

ـ  إال إذا كان للتفـاخر أو        ،كروهالبناء على القبور ورفعها فوق ما تتميز به م          األرض  ىف

  .سبلة والموقوفة للدفن فيكون حراماًالم

   :التعقيب

" رودس" كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الـروم          : قال فيروى مسلم وغيره أن ثمامة بن شُ      

 سمعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : ثم قال، فأمر فضالة بقبره فسوى، صاحب لنا ىففتو

 أال  : بن أبى طالب   ىعل قال لى    :يأمر بتسويتها، وروى عن أبى الهياج األسدى قال       "وسلم  

 وال  ، إال طمسته   عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ ال تدع تمثاالً          ىأبعثك على ما بعثن   

 بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق األرض          :ي إال سويته قال الترمذ     مشرفاًَ قبراً

     .إال بمقدار ما يعرف أنه قبر، لكيال يطأه الناس وال يجلسوا عليه

 على القبر بيت أو قبة أو       ى فقه المذاهب األربعة، نشر أوقاف مصر، يكره أن يبن         ىفجاء  

 ويحرم  ، إذا لم يقصد بها الزينة والتفاخر وإال كان ذلك حراماً          ،تحيط به مدرسة أو حيطان    

 ، على الناس   وتحجيراً  البناء تضييقاً  ىف ألن   ،ذلك إذا كانت األرض مسبلة أو موقوفة للدفن       

 وأن ترفع عليها القباب     ، يجوز أن تُبنى قبور األنبياء والشهداء والصالحين       :واوالشافعية قال 

                                                 
  .1421 ذو الحجة 26 : تاريخ الفتوى3406رقم الفتوى  عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د 1
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   منصورىعل/ د

  

   وضع الزهور على القبورحكم  -59

  .وضع الزهور على القبورحكم سئل عن : س

  

  .ر بدعة ممنوعة شرعا ألنها من التشبه بالكفاروضع الزهور على القبو :ملخص الفتوى

  92-9/89 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

 وعلى هـذا    ،ببركة التسبيح على الميت    فيحصل التخفيف    ة رطب تسبح ما دام  تن  اغصاأل

  . كل ما فيه رطوبة من األشجار وغيرهاىففهو مطرد 

   :التعقيب

 صلى اهللا عليه وسلم مـر علـى         النبي اهللا عنهما أن     ي عن ابن عباس رض    البخاريروى  

َوَأمَّا  ِمْن َبْوِلِه  َيْستَنْزُِه لَا فَكَاَن ِإنَُّهَما لَُيَعذََّبانِ َوَما ُيَعذََّبانِ ِفي كَبِيرٍ َأمَّا َأَحُدُهَما « :قبرين فقال

  ثم غرس على هذا واحـداً      ،نثنيإ بعسيب رطب فشقه ب     ثم دعا  »بِالنَِّميَمِة الْآخَُر فَكَاَن َيْمِشي    

ـ العسيب". لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ": وقالوعلى هذا واحداً  الجريدة التى لم ينبـت   

     . فإن نبت فهى السعفة،فيها خوص

 صلى اهللا عليـه     النبي صحيحه عن أبى هريرة أن       ىف رواها ابن حبان     ثانيةوهناك قصة   

 واآلخـرى   ،فجعل أحداهما عند رأسه   ) ريدتينيتونى بج إ: (وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال     

  .عند رجليه

 إن الغصن يـسبح مـادام       : الغصن قيل  ىف تخفيف العذاب مادامت الرطوبة      ىفوالحكمة  

 كل ما فيه رطوبـة مـن   ىف وعلى هذا فهو مطرد  ، فيحصل التخفيف ببركة التسبيح    رطباً
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  ور منصىعل/ د

  

  

  

   تلقين الميتحكم  -60

  .تلقين الميتحكم سئل عن : س

  

  . تلقين الميت بعد الدفن بدعة لعدم وروده:ملخص الفتوى

  8/340 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

  .لقن لعدم التكليف فال ُيىأما الصب ،عقب دفنهالكبيرال مانع من تلقين الميت 

  .ومكروه عند اإلمام مالك ،لشافعية والحنابلةيت مستحب عند اتلقين الم

   :التعقيب

يستحب تلقين  : ذكر النووي أن التلقين مستحب وأنه منقول عن جماعات من الشافعية، قال           

يا فالن ابن فالن ويا عبد اهللا بن أمـة           ":الميت عقب دفنه فيجلس عند رأسه إنسان ويقول       

 . ال شريك لـه    شهادة أن ال إله إال اهللا وحده      ،   خرجت عليه من الدنيا    ىذكر العهد الذ  أ ،اهللا

 وأن الـساعة    ، وأن البعث حق   ، وأن النار حق   ، وأن الجنة حق   ، عبده ورسوله  وأن محمداً 

 ، وباإلسالم دينـا   ، وأنك رضيت باهللا ربا    . القبور ى وأن اهللا يبعث من ف     ،آتية ال ريب فيها   

زاد "  وبالمؤمنين إخوانـاً   ،لكعبة قبلة  وبا ، وبالقرآن إماماً  ، صلى اهللا عليه وسلم نبياً     وبمحمٍد

فهـذا التلقـين    "  اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم           ىرب"الشيخ نصر   

ـ    وفيه   ،عندهم مستحب   معجمـه بإسـناد   ىحديث أبي أمامة رواه أبو القاسم الطبرانـي ف

 عنه وهو   شهدت أبا أمامة رضي اهللا    { عن سعيد بن عبد اهللا األزدي قال         : ولفظه ،ضعيف

 إذا  : كما أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقـال          ىصنعوا ب أ إذا مت ف   : النزع فقال  ىف
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 :فيه ثالثـة   أن التلقين منقول عن الصحابة والتابعين وأن األقوال          وقد ذكر ابن تيمية أيضاً    

  .2 واإلباحة، والكراهة،ستحباباإل

  :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د ىوف

تلقين الميت بعد دفنه ليس واجباً باإلجماع، وال كان من عمل المسلمين المـشهور بيـنهم                

كأبي : لنبي صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك مأثور عن عدٍد من الصحابة            على عهد ا  

ستحبه طائفة من   إأمامة، ووائلة بن األسقع، فمن األئمة من رخص فيه كاإلمام أحمد، وقد             

فـاألقوال فيـه    . ه أنه بدعة  عتقادأصحابه، وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه إل       

  .3واهللا أعلم .ال واإلباحة، وهذا أعدل األقوستحباب، والكراهة،اإل :ثالثة

  

   منصورىعل/ د

  

  

                                                 
 .5/274المجموع للنووي  1
  .3/25الفتاوى الكبرى البن تيمية  2
 .1422 ربيع األول 11 :الفتوى تاريخ 1978رقم الفتوى  عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د 3
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  الباب الثامن الصيام

  
  ىيصوم وال يصلحكم من  -61

  .ىسئل عن حكم من يصوم وال يصل: س

  

 ال يجوز الصيام بدون صالة ألن تارك الصالة كـافر؛ فـال يـصح منـه          :ملخص الفتوى 

  . الصيام

  .34الشيخ ابن عثيمين فتاوى الصيام ص 

  : عليقت

متناع عن الطعام والشراب والجماع وغيرهـا مـن         ستكمل أركان الصيام من النية واإل     إمن  

  . صحته ترك الصالةىفصيامه صحيح، وال يؤثر ف طلوع الفجر إلى مغرب الشمس،

  :التعقيب

 والذى يـصوم     مستوفية األركان والشروط،   إذا كانت تكون صحيحة ال تجب إعادتها       العبادة

من طلوع الفجر إلى مغـرب      عن المفطرات وهى الطعام والشراب والشهوة        إن كان ممسكاً  

رتكب بعض المعاصـى كالكـذب وكتـرك        إ حتى لو    ، فصومه صحيح غير باطل    الشمس،

 يؤجر عليه من اهللا؟ إن األحاديث صـحت          لكن مع صحة الصوم هل يكون مقبوالً       ،الصالة

 َوالَْعَمـَل بِـهِ   َيَدْع قَْوَل الزُّورِ ْمَمْن لَ « مثل حديث ، حرمان هذا الصائم من قبول صومهىف

، وعـدم قبـول      رواه الجماعة إال مـسلما     »َوالَْجْهَل فَلَْيَس ِللَِّه َحاَجةٌ َأْن َيَدَع طََعاَمُه َوشََراَبهُ       

 الحرمان من األجر والثواب المترتب عليه، ولكنه ال يطالب بإعادته وقـضائه             ىالصوم يعن 

  .قع ونفس األمر حتى وإن لم يكن مقبوالً الواىمرة أخرى؛ ألنه صحيح ف

وبالمثل من يصوم وال يصلى، صومه صحيح ال تجب إعادته لتركه الـصالة، أمـا قبولـه             

 فإن عقاب تـرك الـصالة       ،فالحديث يدل على عدمه، وعلى فرض قبوله وأخذ ثواب عليه         

فلنضع أمام  . ى الميزان يوم القيامة إذا لم يكن عفو من اهللا تعال          ىعقاب شديد، ويظهر ذلك ف    

َوَمن َيْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرٍَّة    ،  فََمن َيْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرٍَّة خَْيًرا َيَرهُ     ﴿ قلوبنا قول اهللا سبحانه      ىأعيننا وف 

َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَفِْسِه َوَمْن َأَساء فََعلَْيَها َوَما َربَُّك         ﴿ ، وقوله    )8،  7الزلزلة  ( ﴾1شَرا َيَرهُ 

                                                 
  .8، 7: الزلزلة 1
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   منصورىعل/ د

  

  قضاء رمضان حكم -62

من مضى عليه أشهر عديدة من رمضان وترك صيامها بغير عائق ثم تاب إلى              سئل ع : س

  ؟ يلزمه القضاءفهلهللا ـ عز وجل ـ ا

  

 ويكثر مـن العمـل       عليه أن يتوب إلى اهللا تعالى      ال يلزمه القضاء، ولكن    :ملخص الفتوى 

  .الصالح

  )41(ف) 19/87(الشيخ ابن عثيمين مجموع فتاوى ورسائل 

   :تعليق

أيـام   قضاء ما عليهم من ى الصيام، وفىهذه الفتوى مخالفة إلجماع العلماء، وتزهد الناس ف  

  .، وقضاء فوائت الصيام واجب بإجماع العلماء رمضانىف

  :التعقيب

وتتعلق بالذمة إلى أن    , وج الوقت المحدد لها من غير أداء      العبادات المحددة بوقت تفوت بخر    

كل من وجـب عليـه      : قال السيوطي , فوائت ال والفقهاء متفقون على وجوب قضاء    . تقضى

كل عبادة واجبـة إذا     : وقال صاحب التلخيص  . حتهلمصل ستدراكاًإ لزمه قضاؤه    ،شيء ففات 

ـ  والقـضاء :  الفتاوى الهنديةى وجاء ف ..ا المكلف لزمه القضاء أو الكفارة     تركه  ى فـرض ف

  . 2 السنةىوسنة ف,  الواجبىوواجب ف, الفرض

أن  {:حديث أبي هريرة رضي اهللا عنـه      ,  الترك ىالمتعمد ف على  يدل على وجوب القضاء     و

 ىأ}  مع الكفـارة    نهار رمضان أن يصوم يوماً     ىه وسلم أمر المجامع ف    النبي صلى اهللا علي   

                                                 
  .46: فصلت 1

  .34/25الموسوعة الفقهية  2
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 صلى اهللا عليه وسلم عن أمه التـى         النبي سأل    روى الشيخان أن رجالً     ما ويدل عليه أيضاً  

ـ »ُيقَْضى فََدْيُن اللَِّه َأَحقُّ َأْن ،نعم«ل يقضيه عنها؟ فقال له ماتت وعليها صوم شهر ه  ى وف

 فلـم تحـج     ، صلى اهللا عليه وسلم عن أمها التى نذرت أن تحج          النبيرواية أن امرأة سألت     

؟  لو كان على أمك دين أكنت قاضيته       حجى عنها، أرأيت   ": هل تحج عنها؟ فقال    ،حتى ماتت 

  ". فاهللا أحق بالقضاء،قضواإ

  .  قضاء دين اللّهعلى وجوببعمومه الحديث يدل هذا ف

  : بدون عذر حتى خرج وقتهالصياممن ترك على وجوب القضاء  على ومما يدل أيضاً

يام﴿ قول اللَّه تعالى   - 1 صِّ يكم ال ُكتب عل َُ َ َُ ُْ َ   وقتهىكون فيولم يفرق بين أن ، )183البقرة ( ﴾ِ

  .وغير الوقت الوقت ىف ، وهذا أمر يقتضى الوجوب،أو بعده

 ك لها عمـداً   فالتار ،، مع أنهما غير آثمين    المريض والمسافر ثبت األمر بالقضاء على      - 2

  .أولى بوجوب القضاء

 ثم جاء الوقت لم يسقط قضاؤها بعد وجوبها، وهى          ، أن ديون اآلدميين المرتبطة بوقت     - 3

، ذن منه إيسقط قضاؤها إال ب   لى أال    وأو ،مما تسقط باإلبراء، فديون اللَّه ال يصح فيها اِإلبراء        

  .وال يوجد هذا اإلذن

   : غير رمضانىرمضان يوجب القضاء ف ىفتفقوا على أن الفطر إأن العلماء - 4

) جميع المفطـرات  (أنه متى أفطر بشيء من ذلك       :  الفصل السابع  : المغني ىقال ابن قدامة ف   

 ،تبرأ منه إال بأدائه    فال   ، الذمة ى ف ألن الصوم كان ثابتاً   ;  ذلك خالفاً  ى ال نعلم ف   ،ه القضاء فعلي

  .واهللا تعالى أعلم .1 على ما كان عليهى فبق،ولم يؤده

                                                 
 من نام عن صالة أو نسيها فليـصلها إذا         { : قوله :المسألة الثالثة : ول ابن العربي  ومثل الصيام الصالة، يق    1

أو , ارك لها عن علـم    لذكر دائما، كالت   سواء كان ا   ،يقتضي وجوب الصالة على كل ذاكر إذا ذكر       } ذكرها  

 فما زالـوا  ، فافهموا هذه النكتة تريحوا أنفسكم من شغب المبتدعة..كر طارئا، كالتارك لها عن غفلة  كان الذ 

 . ونسبوا ذلك إلـى مالـك      ، إن من تركها متعمدا ال يلزمه قضاؤها       : حتى قالوا  ،يزهدون الناس في الصالة   

 إن من ترك صالة متعمدا      : إنما قال  ،دين آكد من ذلك    وسعيه في حياطة ال    ، فإن ذهنه أحد   ،وحاشاه من ذلك  

} من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صـامه               { : كما قال في األثر    .ال يقضي أبدا  

   لكن مع هذا ال بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام ،إشارة إلى أن ما مضى ال يعود

األداء  .3/257 ابن العربي .عل اهللا بعد ذلك ما يشاء ويف، وإتباعه بالتوبة،
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   :كتاب فتاوى اإلسالم سؤال وجواب ىوف

 كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتـى دخـل رمـضان               ،تأخير القضاء بدون عذر   

  .2واهللا أعلم، يه القضاءتفق األئمة على أن علإ و،فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر .ىالتال

  

   منصورىعل/ د

  

   نهار رمضانى حكم الحقن ف-63

  . نهار رمضانىسئل عن حكم الحقن ف: س

  

  . ال تفطرىإذا كانت الحقن مغذية تفسد الصيام، وإن كانت ال تغذ:ملخص الفتوى

  58الشيخ ابن عثيمين فتاوى الصيام ص 

   :تعليق

   . مغذية ألنها ال تدخل من الطريق المعتاد مغذية كانت أو غيرالحقن ال تفسد الصيام

  :التعقيب

ـ  يقد أفتى الشيخ محمد بخيت المطيع      ،التى تحت الجلد   وأو الوريد، أ   ،حقن العضل   ىمفت

م بأنها ال تفطر الصائم إذا أخذها، ألن ما بها ال يصل إلـى              1919 مايو   ىفمصر األسبق   

أو المنافذ غير    من طريق المسام     ، ووصوله إلى الجسم   الجوف والمعدة من الطرق المعتادة    

  . جمهور العلماءى، وهذا رأال ينقض الصومالمعتادة 

 والمراد بذلك أن يدخل إلـى  . المفطر أن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيهىفالشرط   :قال

ء خارج عن الجوف وأن يكـون       ي بش الجوف وال يكون طرفه خارج الجوف وال متصالً       

 ألن المسام ونحوها من المنافذ التى لـم تجـر           ؛لمعتادةالوصول إلى الجوف من المنافذ ا     

حتقان بالحقن المعروف اآلن    ومن ذلك يعلم أن اإل     .ء إلى الجوف  يالعادة بأن يصل منها ش    

 ى أ ىف أو   ، أو رأس اإلليتين   ، أو الفخذين  ، العضدين ىف سواء كان ذلك     ،عملها تحت الجلد  

                                                                                                                                      
  .3/22المغني  1
 الصفحة رقم 1الجزء رقم  .بإشراف الشيخ محمد صالح المنجدمن كتاب فتاوى اإلسالم سؤال وجواب  2

 .26865سؤال رقم  2893
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   منصورىعل/ د

  

                                                 
،  م 1919 مـايو    - هجريـة    1337شـعبان   &. فضيلة الشيخ محمـد بخيـت      :المفتى) 23(الموضوع   1

   مارس 8 - هجرية 1379 رمضان 11&. فضيلة الشيخ حسن مأمون:المفتى ) 759( الموضوع 

 . م1960
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  الباب التاسع الحج

  
  ْمَرْححج المرأة بدون َم حكم -64

  . للحج أو العمرةْمَرْحَمبدون سئل عن حكم سفر المرأة : س

  

  .مََْرْحَمالوجود عدم وجوب الحج على المرأة عند عدم  :ملخص الفتوى

  .2/590الشيخ ابن عثيمين مجموع فتاوى ورسائل 

   :تعليق

 ؛فإذا حصل ذلك بأية صورة من الـصور       ،  للمرأةهو على توفر األمن والراحة      الحكم  مدار  

  .ها الحج وسافرتل جاز ه، رسمى مسئول أو غير أو رفقة مأمونة أو إشرافرَمْحَمك

  :التعقيب

لَا َيِحلُّ ِلاْمَرَأٍة تُْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيـْومِ        « صلى اهللا عليه وسلم قال       النبي ومسلم أن    البخاريروى  

 َأخُوَها َأْو َزْوُجَها َأْو اْبنَُها َأْو َوَمَعَها َأُبوَها َأْو َسفًَرا فَْوقَ ثَلَاثَِة َأيَّامٍ فََصاِعًدا ِإلَّا الْآِخرِ َأْن تَُساِفَر

ـ كتتـب  إ قال للنبى صلى اهللا عليه وسلم إنـه   أن رجالًورويا أيضاً. »ِمنَْها ذُو َمْحَرمٍ      ىف

  ". حج مع امرأتك" فقال له ،الغزو، وإن امرأته قد خرجت للحج

الحـج علـى     وجـوب    ىلمحرم ف شتراط ا إ ىفختلف العلماء   إإزاء هذين النصين وغيرهما     

 بل  ْمَرْحال يشترط المَ  :  وقال الشافعى  ، البد من وجود الزوج أو المحرم      :قال الحنفية ف ؛المرأة

 ،يحصل األمن بزوج أو محرم أو نـسوة ثقـات         : وقال أصحابه . رط األمن على نفسها   يشت

ـ يلزمها :وقال بعضهم ـ أى الحج    وقد يكثر األمن وال تحتاج إلـى  ،بوجود امرأة واحدة  

ـ  ْمَرْحومذهب المالكية ال يشترط المَ     ، جملة القافلة وتكون آمنة    ىفبل تسير وحدها     ،أحد  ى ف

 وجوب الحج   ىفشترط وجود الزوج أو المحرم      إواإلمام أحمد   .  إذا تأكد األمن   السفر عموماً 

  .  سفر الفريضةىف ال يشترط ذلك : رواية أخرى عنهىفعليها، و

ـ الزوج أو المحرم    وجود  م وجوب   ح عد يرجإلى ت " المحلى "ىف ابن حزم    وذهب  سـفر   ىف

  . ء عليهاي منهما تحج وال ش فإذا لم تجد واحداً،الحج

ـ شترطهإ عند من ـ أو الزوج  ْمَرْحط الَماشترإو  لو  المرأةلرفع اإلثم والحرج عن إنما هو  

 أركانـه   ىفسـتو إ لكن لو خرجت للحج بدون ذلك فإن حجها صحيح متـى             ،سافرت بدونه 
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 السفر، ومساعدتها على    ىف أو الزوج هى توفير األمن للمرأة        ْمَرْحشتراط المَ إ ىفوالحكمة  

 لتطور وسائل السفر وقصر     ال شك أن  و ،ختالط أو تعب  إ تحتاج إلى    ىقضاء مصالحها الت  

 وسـهولة   ، مع توافر كل المستلزمات من ضروريات وكماليـات        ،مدة الغياب عن الوطن   

 ،ستتباب األمن حيث تؤدى الشعائر بيسر، بالقياس إلى أزمان سبقت         إ ومع   ،الحصول عليها 

  . دها أثره عند فهم الحديث الخاص بسفر المرأة وح أن يكون لهىال شك أن كل ذلك ينبغ

 بن حاتم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذكر لـه            ي من حديث عد   البخاري ىفوقد صح   

  .أنه قد يستتب األمن حتى ترتحل الظعينة من الحيرة وتطوف بالكعبة ال تخاف إال اهللا

  

 فإذا حصل ذلك بأية صـورة مـن         ، أن المدار هو على توفر األمن والراحة لها        فالظاهر

 وجـب   ، مسئول أو غير ذلك    ى أو إشراف رسم   و رفقة مأمونة  الصور، كزوج أو محرم أ    

 صلى اهللا عليه وسلم بعد أن أذن لهن عمر بـن            النبي وقد حج نساء     ،عليها الحج وسافرت  

 وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضى اهللا            ، اهللا عنه  يالخطاب رض 

  . 1سلمعنهما وكان ذلك سنة ألنهن حججن مع الرسول صلى اهللا عليه و

  

  محمود عبد الجواد/ د

  

  

  تارك الصالةحج  حكم -65

  .حج تارك الصالةحكم سئل عن : س

  

 لها، فـال     بوجوبها أم جاحداً   قراً أكبر سواء كان مُ     كفراً تارك الصالة كافر   :ملخص الفتوى 

  .يصح حجه لكفره

  .2/185الشيخ ابن باز فتاوى إسالمية 

                                                 
 فـضيلة   ،1997مـايو    .فضيلة الشيخ عطية صقر   : المفتى) 9(الموضوع  فتاوى دار اإلفتاء المصرية،      1

 .mbcفتوى من حديث لقناة الشيخ عبد المحسن العبيكان 

 119



   :تعليق

  . صحته ترك الصالةى، وال يؤثر فستكمل أركان الحج فحجه صحيحإمن 

  :التعقيب

يحج إن   والذى   . مستوفية األركان والشروط   إذا كانت تكون صحيحة ال تجب إعادتها       العبادة

  والوقوف بعرفة والحلق وغيرها فحجـه   ىالحج من اإلحرام والطواف والسع     ستكمل أركان إ

 لكن مع صحة    ،ةرتكب بعض المعاصى كالكذب وكترك الصال     إ حتى لو    فاسد،صحيح غير   

 حرمانـه   ىقد يقبل أو ال، وعدم قبول حجه يعن        يؤجر عليه من اهللا؟       هل يكون مقبوالً   الحج

  َيْرفُـثْ      فَلَْم     الَْبْيتَ     َمْن َحجَّ    « صلى اهللا عليه وسلم    من األجر والثواب المترتب عليه؛ قال     

ال يطالب بإعادته وقضائه مرة أخرى؛ ألنه صـحيح  ، ولكنه »َولََدتُْه ُأمُُّه َولَْم َيفُْسقْ َرَجَع كََما 

  . الواقع ونفس األمر حتى وإن لم يكن مقبوالًىف

ـ  ويظهر ذلك    ، فإن عقاب ترك الصالة عقاب شديد      ،وعلى فرض قبوله وأخذ ثواب عليه       ىف

 قلوبنـا قـول اهللا      ىففلنضع أمام أعيننا و   . الميزان يوم القيامة إذا لم يكن عفو من اهللا تعالى         

َمـْن  ﴿ وقوله   ،﴾1َوَمن َيْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرٍَّة شَرا َيَرهُ      ،فََمن َيْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرٍَّة خَْيًرا َيَرهُ     ﴿نه  سبحا

، وأما أنـه ال يـصح حجـه         ﴾2َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَفِْسِه َوَمْن َأَساء فََعلَْيَها َوَما َربَُّك بِظَلَّامٍ لِّلَْعبِيدِ         

 ليس بكافر عند األئمة األربعة وجمهور العلماء، واهللا         لصالة كسالً لكفره؛ فقد تقدم أن تارك ا     

  .أعلم

  محمود عبد الجواد/ د

  

  

   أوائل ذي الحجةىحكم أخذ من أراد التضحية من شعره أو ظفره ف -66

  . أوائل ذي الحجةىسئل عن حكم أخذ من أراد التضحية من شعره أو ظفره ف: س

  

ـ     ل ظفرال أو   شعرلامن  خذ  األحرم  أنه يُ  :ملخص الفتوى   أوائـل ذي    ىمن أراد التـضحية ف

  .الحجة

  . عليها توقيعه8/12/1421الشيخ ابن جبرين فتوى بتاريخ     

                                                 
  .8، 7: الزلزلة 1
  .46: فصلت 2
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   :تعليق

 فهو إما مبـاح     ، عند جمهور الفقهاء    ليس حراماً  ىقَصَّ الشعر أو الظفر لمن يريد أن يضح       

  .وإما مكروه عندهم

   : التعقيب

 : صلى اهللا عليه وسلم قال     النبي رضى اهللا عنها أن       عن أم سلمة   البخاريروى الجماعة إال    

 رواية ىف و»َوَأظْفَارِِه فَلُْيْمِسْك َعْن شَْعرِِه ِإذَا َرَأْيتُْم ِهلَاَل ِذي الِْحجَِّة َوَأَراَد َأَحُدكُْم َأْن ُيَضحَِّي «

  ".ىفال يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضح"لمسلم 

  :ى فيما يأتىلظفر لمن أراد أن يضح قص الشعر واىفتتلخص أقوال العلماء 

 وذلك بنـاء علـى الحـديث        ، أى ال عقاب فيه    ، إنه مكروه كراهة تنزيه    : قال الشافعى  -1

 1698 البخاري ويؤكده حديث    ، فيه على الكراهة ال على الحرمة      ىالمذكور، حيث حمل النه   

ى ِمَن الَْمِدينَِة، فََأفِْتُل قَالَِئـَد   ُيْهِدـ صلى اهللا عليه وسلم  ـ قَالَتْ كَاَن َرُسوُل اللَِّه  عن عائشة

  .ِممَّا َيْجتَِنُبُه الُْمْحرُِمَهْدِيِه، ثُمَّ الَ َيْجتَِنُب شَْيًئا 

 الحديث  ىف ى حيث حملوا النه   ، إنه حرام  : وقال أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعى       -2

  .  على التحريم

  . ال يكره الحلق والتقصير: وقال أبو حنيفة-3

 وروى عنـه قـول      ، فروى عنه القول بعدم الكراهة كما قال أبو حنيفة         :اإلمام مالك  أما   -4

  . التطوع دون الواجبىفبالحرمة 

 يؤخذ من مجموع هذه األقوال أن قَصَّ الشعر أو الظفر لمن يريد أن يضحى لـيس حرامـاً                 

ـ  ى التعـصب لـرأ    ىينبغ، وال    فهو إما مباح وإما مكروه عندهم      ،عند جمهور الفقهاء    ى فقه

  .1وبخاصة إذا كان الجمهور ال يقول به

  :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د فتاوى ىوف

، يجب عليه توفير شعره وأظفاره، ويحرم       ى عشر ذي الحجة، وأراد أن يضح      ىمن دخل ف  

 لما رواه مسلم من حديث      ،عليه أخذ شيء منهما، وقيل يكره، وهو قول جمهور أهل العلم          

، فال يأخذ من شعره وال      ىإذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضح      : "هاأم سلمة رضي اهللا عن    

                                                 
 .1997مايو .  فضيلة الشيخ عطية صقر:المفتى) 60(الموضوع فتاء المصرية فتاوى دار اإل 1

 121



  

  

  محمود عبد الجواد/ د
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  تالباب العاشر البيوع والمعامال

  
  جوائز المحالت التجاريةحكم  -67

  . تقدمها المحالت التجارية لترويج البضائعىحكم الجوائز التسئل عن : س

  

  .حرم شرعاًعدم الجواز ألنها من القمار الُم :ملخص الفتوى

  .19/398الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ومقاالت     

   :تعليق

األصل ووحة من البائع إلى المشترين،      هبة ممن  السلع والبضائع    ى تعطى لمشتر  ىالجوائز الت 

  .بمثابة التخفيض أو الخصم ىوه ،ىفيها الحل لعدم المحذور الشرع

   :التعقيب

 السلع والبضائع المختلفـة،     ى تعطى لمشتر  ى تلك الجوائز الت   ىجوائز المحالت التجارية ه   

  إضـافية  وقد تكون هذه الجوائز مربوطة بالسلعة، أو مخزنة بداخل علبها، أو تكون كميـة             

 . أو غير ذلكمربوطة بقدر معين من المشتريات

 نطـاق   ىدخل ف وتهبة ممنوحة من البائع إلى المشترين،        ىإذ ه  وهذه الجوائز ال بأس بها؛    

بمثابـة   ىوه ،ىاألصل فيها الحل لعدم المحذور الشرع     و،   أباحه الفقهاء  ىالوعد بجائزة الذ  

  . بهذه الهديةالتخفيض أو الخصم وال يوجد شيء من الغرر للعلم

 ليست قماراً وترويج المبيعات   على سبيل الدعاية    اإلنتاج   اتالصورة التى تعملها شرك   وهذه  

وليس فيها معنى القمار وإنما هى تخصيص أنواع وألوان من الهدايا النقدية أو العينية لمـن                

ـ      حطرق وأساليب تغريهم وت   بليهم  إيصالها  إجاتها و تيشترون من  ا ملهم علـى شـراء منتجاته

  . تساع نطاقه إلى حد يعود عليها بالنفع والكسب الوفيرإوتضمن بذلك كثرة التوزيع و

الذى تقوم به بعض الجمعيات بطبـع أوراق ذات أرقـام           المحرم   عن اليانصيب    وهذا يبعد 

هـذا اليانـصيب    . معينةألوراق  ر بثمن معين، وتخصص مبالغ مالية       معينة تبيعها للجمهو  

 يأخذ مال الغير بدون مقابل ومن غير سـبب          وألنهنه من القمار     أل حرام وغير جائز شرعاً   

 نظير مـا     مطلقاً  فال يدفع الجمهور شيئاً    جوائز المشتريات أما  . مشروع وبطريق المخاطرة  
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و  : رحمه اهللاـالشيخ ابن عثيمين  قال

الشركات    :هذه ال بأس بها بشرطين: فنقول ، منهاى تجعل جوائز لمن يشترـ اآلن ـ

ـ  ى هو ثمنها الحقيق   ـ  ثمن البضاعة  ـ يكون الثمن  أن :األول الشرط لـم يرفـع    : ى، يعن

  . فهذا قمار وال يحل: ل الجائزةعر من أج فإن رفع الس،الجائزة السعر من أجل

شـترى مـن    إن   فإن كا  ، اإلنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة      ىيشتر أال :ىالثان الشرط

، وقـد  2 كان هذا من إضاعة المـال   : السلعة ى، وليس له غرض ف    أجل ترقب الجائزة فقط   

يحصل على  عله   وهو ال يريدها لكن ل     ،علبة الحليب أو اللبن    ىسمعنا أن بعض الناس يشتر    

ـ       ، طرف البيت  ى السوق أو ف   ىويريقه ف  الجائزة، فتجده يشتريه   ه  وهذا ال يجـوز؛ ألن في

  .3واهللا أعلم .المال عن إضاعة ـ صلى اهللا عليه وسلم ـالنبي  إضاعة المال، وقد نهى

  

  أنس أبوشادي/د

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 نـوفمبر   11.  فضيلة الشيخ أحمد هريـدى     :المفتى ) 1068( الموضوع  : فتاوى دار اإلفتاء المصرية    1

   م1968
 ِإنَّ اللَّـهَ   « قـال  - صلى اهللا عليه وسلم      - النبيأن   الُْمِغيَرة ْبنِ شُْعَبةَ     عن 1477يح البخاري   في صح  2

   .» َوكَثَْرةَ السَُّؤالِ ، َوِإَضاَعةَ الَْمالِ،كَرَِه لَكُْم ثَالَثًا ِقيَل َوقَاَل
 الصفحة رقـم    1 الجزء رقم إشراف الشيخ محمد صالح المنجد      من كتاب فتاوى اإلسالم سؤال وجواب        3

  . )1162رقم " ( المفتوح  أسئلة الباب"  12583سؤال رقم 866
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  بيع التقسيطحكم  -68

  .سئل عن بيع السلع بالتقسيط مع زيادة ثمنها: س

  

  .أجاب أنه من التحيل على اهللا ألكل الربا المحرم :ملخص الفتوى

  ).52-47(الشيخ ابن عثيمين فتاوى معاصرة ص    

   :تعليق

  . مقابل التقسيط جائز إذا لم يكن فيه نص على الفائدة الربوية المحرمةىزيادة السعر ف

   :التعقيب

وهو ما عليه األئمة األربعة، بشرط      ،   الدفع جائز شرعاً   ى الثمن مقابل التسهيل ف    ىالزيادة ف 

   . ظل معاملة خالية من المحظورات الشرعيةىأن يكون ذلك ف

ومن الشروط المهمة لجواز هذا البيع أن يتفق الطرفان عند العقد على مدة التأجيل، وكيفية               

  .ىالسداد، والثمن اإلجمال

، )275البقرة  ( ﴾لَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا  َوَأَحلَّ اللُّه ا  ﴿:  قوله تعالى  ويدل على جواز البيع بالتقسيط    

ِإالَّ َأن تَكُـوَن  ﴿: قوله تعالى ىولفظ البيع عام يشمل الحال والمؤجل، وكذلك لفظ التجارة ف        

 قوله تعـالى   ويدل على جواز البيع بالتقسيط أيضاً      ،)29النساء  ( ﴾ِتَجاَرةً َعن تََراضٍ مِّنكُمْ   

الحديث عن   و ،)282البقرة  ( ﴾ذَا تََداَينتُم بَِدْينٍ ِإلَى َأَجلٍ مَُّسمى فَاكْتُُبوهُ      َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إِ    ﴿

عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفذت اإلبـل                   

ـ  قالصىفأمره أن يأخذ ف ـ  إبلى أ   الصدقة فكان يأخذ البعير بـالبعيرين إلـى إبـل     

  . الحديث واضح الداللة على جواز أخذ زيادة على الثمن نظير األجل، وهذا)الصدقة

  

 الثمن نظير األجل وأن الزيادة تعتبر مـن بـاب        ىوذهب البعض إلى عدم جواز الزيادة ف      

 ىوالـراجح رأ  ، وبعـض الـسلف،      أبو بكر الجصاص الحنفـي    الربا المحرم وبهذا قال     

  .واهللا أعلمالجمهور 

  

ـ  مؤتمره السادس ب    دورة ىلفقه اإلسالمي المنعقد ف   مجلس مجمع ا   قرارات   ىجاء ف   ىجدة ف

   :ى ما يلبخصوص موضوع البيع بالتقسيط، المملكة العربية السعودية
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الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنـه         الثمن المؤجل عن   ى تجوز الزيادة ف  

 فـإن وقـع   .لنقد أو التأجيلالبيع إال إذا جزم العاقدان با باألقساط لمدد معلومة، وال يصح

  تفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو والتأجيل بأن لم يحصل اإل البيع مع التردد بين النقد

 .واهللا أعلم 1.غير جائز شرعاً

  

  أنس أبوشادي/د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من  مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة 1

 م1990) مارس(آذار  20 – 14  هـ الموافق1410 شعبان 23 -17
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  بيع الكحول وشرائهحكم  -69

  .سئل عن بيع الكحول وشرائه: س

  

  .                    يجوز ألنه مسكر ونجسأجاب بأنه ال :ملخص الفتوى

  ).13/53(فتاوى اللجنة الدائمة 

   :تعليق

من حرمـة البيـع      الذين يستثنون     والظاهرية األحناف ىرأ على   عتماداًإبيع الكحول جائز    

  . النجس كل ما فيه منفعةىوالتجارة ف

   :التعقيب

 َحرََّم َبْيَع الْخَْمرِ    َعزَّ َوَجلَّ َوَرُسولَُه ِإنَّ اللََّه« جابر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن

ُيْدَهُن بَِها  فَِإنَُّه َأَرَأْيتَ شُُحوَم الَْمْيتَِة َرُسوَل اللَِّه َوالَْمْيتَِة َوالِْخنْزِيرِ َوالَْأْصنَامِ فَِقيَل لَُه ِعنَْد ذَِلَك َيا

وروى  . رواه الجماعـة  »النَّاُس قَاَل لَا ُهَو َحـَرامٌ  بَِها   ُح َوَيْستَْصبِ   السُّفُُن َوُيْدَهُن بَِها الُْجلُوُد 

 :البيهقى بسند صحيح أن ابن عمر رضى اللّه عنهما سئل عن زيت وقعت فيه فـأرة فقـال                 

 ومر رسول اللّه صلى اهللا عليه وسلم على شاة لميمونـة            ،1دهنوا به أدمكم  أ و ،ستصبحوا به إ

 يا رسـول اهللا إنهـا      :فقالوا" نتفعتم به إذتم إهابها فدبغتموه و   هالَّ أخ  ":فوجدها ميتة ملقاة فقال   

إن بيع النجس   : قال جمهور العلماء  . 2رواه الجماعة إال ابن ماجه    " إنما حرَّم أكلها  "ميتة فقال   

 بناء على الحديث األول الذى نـص علـى الحرمـة            ،والتجارة فيه حرام والعقد عليه باطل     

ستعمال النجس فهو حالل لغير األكل بدليل الحديث        إ أما   ،هوعلى لعن اليهود الذين تاجروا في     

  . الثانى وقول ابن عمر

 وتـبعهم   ، النجس كل ما فيـه منفعـة       ىفستثنى األحناف من حرمة البيع والتجارة       إ و ،هذا

 ، الزراعـة والوقـود    ىف يجوز بيع األرواث واألزبال النجسة التى تستخدم         :الظاهرية فقالوا 

ـ  وحجـتهم    ، غير األكل  ىفنتفاع بها   صباغ المتنجسة مادام اإل   وكذلك الزيت النجس واأل     ىف

 غير األكل، وأجابوا عن     ىف و ، فالبيع حالل مادام يقصد به هذا      نتفاع مادام حالالً  ذلك أن اإل  

                                                 
  .20116سنن البيهقي  1
 .832، مسلم 2221صحيح البخاري  2
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  أنس أبوشادي/د

  

   وآالت السماع والرؤية الحديثةالتجارة بأشرطة الفيديوحكم  -70

  .سئل عن حكم التجارة بأشرطة الفيديو: س

  

  . فأجاب بعدم الجواز لحرمة بيعها وشرائها لما تدعو إليه من الفساد :ملخص الفتوى

  .1045 العدد الشيخ ابن باز مجلة الدعوة    

   :تعليق

أذاعها ومن  ويتحمل مسئوليتها الشرعية من      الخير والشر،    ىستعمل ف ت الحديثة   األدواتهذه  

  .ستخدمهاإ

   :التعقيب

  علميـاً   الخير والشر، كالقلم نكتب بـه درسـاً        ى جهاز يستعمل ف   ىهذه األجهزة الحديثة كأ   

.  حراماً ، وتشرب فيه شراباً   حالالً ونكتب به سبا وإشاعة، وكالكوب، تشرب فيه ماء وشراباً        

 متعددة، قد يصعب على الكثيرين الحصول عليها لـو لـم تكـن هـذه                عرض أموراً ت ىوه

، ولم يـؤثر     أو غلب عليه الحالل     أصله ى ف  فما كان من هذه األمور والمواد حالالً       ،األجهزة

حـالالً  لـه   لسماع   على العقيدة أو األخالق، ولم يترتب عليه ضياع واجب كان ا            سيئاً تأثيراً

 ولهذه األجهزة فوائد عظيمة     ، وإال لم يجز،   والتجارة فيه كذلك حالالً    حالال،   والمشاهدة أيضاً 

، وذلك إذا أمكن لإلنـسان أن        أو إذاعة أو مشاهدة أو سماعاً       الخير تسجيالً  ىستعملت ف إإذا  

عية علـى    هذه األجهـزة، فمـسئوليتها الـشر       ىوكل إنسان يمكنه أن يتحكم ف     يتحكم فيها،   

أما إذا لم يتمكن من الـتحكم فعلـى مـن يـذيعون             المستخدم وليس على الصانع أو البائع،       

 مـع   ىويعرضون أن يتقوا اللَّه ويختاروا ما هو أنفع وأجدى، وأن يبتعدوا عن كل ما يتناف              

الدين والذوق، وعلى القاعدة المستقبلة لما يذاع ويعرض أن تنبه المسئولين عن البث إلـى               

                                                 
 .1997مايو .  فضيلة الشيخ عطية صقر:المفتى: فتاوى دار اإلفتاء المصرية 1
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  أنس أبوشادي/د

  

  

  معامالت البنوكحكم  -71

  .سئل عن حكم التعامل مع البنوك: س

  

 وإعطـاء، وال  وتتعامل به أخذاً أجاب بعدم الجواز ألنها مؤسسة على الربا         :ملخص الفتوى 

  . يجوز إيداع األموال بها ال بفائدة وال بغيرها ألنه من التعاون على اإلثم والعدوان

  .19/137الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ومقاالت     

   :تعليق

 وهـذا التحـريم ثابـت قطعـاً    .  اإلسالم حرم الربا بنوعيه ربا الزيادة وربا النـسيئة     -1

  . ريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمينبنصوص القرآن الك

بدون فائدة بقصد حفظهـا      البنوك   ىفإيداع األموال   فوائد البنوك من الربا المحرم، و      – 2

  . ختالطها بأموال ربوية ال يجعل اإليداع محرماًإو.  ألنها ال تتعين بالتعيين؛مباح

   :التعقيب

 األجـل أو تـأخير      مقابل ىف  بفائدة محددة مقدماً   ضوأهم أنواعه القر   ؛م حرم الربا  اإلسال

  . السداد

 بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجمـاع أئمـة           وهذا التحريم ثابت قطعاً   

 الَِّذيَن َيْأكُلُوَن الرَِّبا الَ َيقُوُموَن ِإالَّ كََما َيقُوُم الَِّذي َيتَخَبَّطُُه الـشَّْيطَانُ           ﴿قال تعالى   . المسلمين

ِمَن الَْمسِّ ذَِلَك بَِأنَُّهْم قَالُواْ ِإنََّما الَْبْيُع ِمثُْل الرَِّبا َوَأَحلَّ اللُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبـا فََمـن َجـاءُه                   

ارِ ُهـْم   َمْوِعظَةٌ مِّن رَّبِِّه فَانتََهَى فَلَُه َما َسلَفَ َوَأْمُرُه ِإلَى اللِّه َوَمْن َعاَد فَُأْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّ              

 ،275البقرة  ( ﴾َيْمَحقُ اللُّه الْرَِّبا َوُيْربِي الصََّدقَاِت َواللُّه الَ ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ َأِثيمٍ           ،ِفيَها خَاِلُدونَ 

  . }الذهب بالذهب يدا بيد والفضل ربا{ وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،)276
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 إذا كانت الفوائد المحددة مقـدماً و، با الرثبتت حرمةومن هذه النصوص الشرعية وغيرها     

 ،دفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائـدة         أو البنوك   ىفودع   تُ ىعلى المبالغ الت  

  .  اإلسالم بالنصوص السالفة وإجماع المسلمينىفربا المحرم الفتكون من أنواع 

  

 وإنما بقصد حفظهـا فهـو        البنوك عامة بدون فائدة،    ىف) النقود(أما إيداع األموال السائلة     

  .جعل اإليداع محرماًيختالطها بأموال ربوية ال إمباح، ألن النقود ال تتعين بالتعيين ف

  

سـتثمار أمـوالهم بـالطرق      إ كان على أصحاب األموال من المـسلمين         ،ذلككوإذ كان   

ه كتسبإ ال تجلب الحرام، ألن اهللا سبحانه سائل كل إنسان عن ماله من أين               ىالمشروعة الت 

 السيما إذا كانت هذه البنوك تتعامل وتـستثمر         ، الحديث الشريف  ىفوفيما أنفقه، كما جاء     

  . اإلسالمىاألموال وتخرج زكاتها كما يقض

  

  .1 األزهر الشريف وغيرهمى عليه جماهير أهل العلم المعاصرين فى الذىوهذا هو الرأ

  

بعدم جريان الربا   وغيرهم  ية   قول الشافع   على عتماداًإ،  2وذهب البعض إلى حل هذه الفوائد     

 يختلف عما عليـه      وما قاله الشافعية قديماً    ،)ومثلها النقود الورقية  ( الفلوس وإن راجت     ىف

 جميع األزمنة واألمكنة مما يوجب      ى عامة ف  الحال اليوم؛ فقد صارت النقود الورقية أثماناً      

  .واهللا تعالى أعلمإلحاقها بالذهب والفضة 

  أنس أبوشادي/د

                                                 
. م فضيلة الشيخ عبد المجيـد سـلي       :المفتى ).618 ( ، )615(  الموضوع   :فتاوى دار اإلفتاء المصرية    1

 1943 مـايو    20 - هجرية   1362 جمادى األولى    16  . م 1930 يناير   27 - هجرية   1348 شعبان   27

 1960 مايو   24 - هجرية   1379ذو القعدة   .  فضيلة الشيخ حسن مأمون    :المفتى ) 950( الموضوع   ..م

 ،)1255(الموضـوع   ،   م 1969 يوليـو    2.  فضيلة الشيخ أحمد هريدى    :المفتى ) 744( الموضوع   ..م

 - هجريـة    1400 ربيـع األول     4.  فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق       :المفتى ).1258(الموضوع  

 فـضيلة   :المفتى) 4(الموضوع   . م 1981 يناير   13 - هجرية   1401 ربيع األول    7.  م 1980 يناير   22

  .1997مايو . الشيخ عطية صقر
ي جمعة مفتي الـديار المـصرية،       فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر، فضيلة الدكتور عل          2

 .وفضيلة الدكتور نصر فريد واصل المفتي األسبق
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  م التعامل بأسهم البنوكحك -72

  .سئل عن حكم التعامل بأسهم البنوك: س

  

  .فأجاب بعدم الجواز لحرمة عمل البنوك :ملخص الفتوى

  .9/7/1412الشيخ ابن عثيمين كتبه في     

   :تعليق

 مجال الحالل ى األسهم العادية إذا كانت الشركة المصدرة لألسهم تعمل ف         ىيجوز التعامل ف  

  . مجال الحرام الخبيثى أسهم شركات تعمل فىامل فالطيب، وال يجوز التع

   :التعقيب

 مجال الحالل ى األسهم العادية إذا كانت الشركة المصدرة لألسهم تعمل فىيجوز التعامل ف

حتكار والتدليس والغرر والجهالة الطيب، وكانت معامالتها خالية من الربا والغش واإل

 أسهم شركات تعمل ىل، وال يجوز التعامل فوالميسر، وكل صور أكل أموال الناس بالباط

  . مجال الحرام الخبيثىف

 تتعامل بالمحرمات مع إرادة تغيير جميع أنشطتها بحيـث ال           ى الشركات الت  ىمن يسهم ف  و

 على التغيير بمجرد إسهامه فيهـا فـذلك أمـر           تخالف الشريعة اإلسالمية، فإن كان قادراً     

تزام المسلمين بأحكام الشريعة اإلسـالمية، وإن       لإمطلوب منه، لما فيه من زيادة مجاالت        

جتماعـات  إيحاول ذلك مـن خـالل       و،  كان غير قادر عند اإلسهام ولكنه يسعى مستقبالً       

 هذه الحالة مختلف    ىفالجمعية العمومية ومجلس اإلدارة وغيرهما من المجاالت فاإلسهام         

 فيهـا مـن كـسب     الحالتين من التخلص مما يؤول إلـى المـساهم        ىف جوازه، والبد    ىف

  . 1 وجوه الخيرىف أنشطة الشركة بصرفه ىفالتصرفات المحرمة 

  

  أنس أبوشادي/د
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   البنوكىالعمل فحكم  -73

  . البنوكىسئل عن حكم العمل ف: س

  

أجاب بعدم الجواز لحرمة عملها حيث إنها مؤسسة على الربا وتتعامل بـه              :ملخص الفتوى 

  . العمل بهأخذا وإعطاء، وما كان كذلك ال يجوز

  .9/7/1412الشيخ ابن عثيمين كتبه في     

   :تعليق

، فأموالهـا   هيخالفالدين وبعضه    بعضه ال يخالف     تمارس نشاطاً  األحوال العادية    ىالبنوك ف 

 البنوك إذا كـان الموظـف ال        ىالعمل ف ويجوز  خليط من الحالل والحرام،     فيها شبهة ألنها    

  .يباشر عمالً أو عقداً ربوياً

   :التعقيب

عتمـادات   الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابـات اإل       :من األعمال الجائزة بالبنوك   

 وما يؤخذ فـى     ،مل بين التجار والبنوك فى الداخل     والكمبياالت الداخلية التى يقوم عليها الع     

   . بنك بهذه األعمال ال يكون حراماًى، ومن يعمل فنظير هذه األعمال ليس من الربا

قتـراض   اإلقـراض واإل   ىئتمان أ وهو اإل  يخالف الدين،    نشاطاً أيضاًس  تمارالبنوك  ولكن  

خليط من الحـالل والحـرام،      البنوك   أموالعلى ذلك   ف.  للبنوك ىبفائدة، وهو العمل األساس   

 حمى للحـرام    ى والشبهة وإن لم تكن من الحرام فه       ،العمل فيها عمل فيه شبهة    بناء عليه ف  و

 لَا   ُمتَشَابَِهاتٌ  الَْحلَاُل َبيٌِّن َوالَْحَراُم َبيٌِّن َوَبْينَُهَما  «مسلم  وي رواه البخارىكما نص الحديث الذ

َوقَـَع    ِلِعْرِضِه َوِديِنِه َوَمْن َوقََع ِفي الشُُّبَهاِت  اْستَْبَرَأ الشُُّبَهاِت  َيْعلَُمَها كَِثيٌر ِمْن النَّاسِ فََمْن اتَّقَى 

  . »الِْحَمى فَُيوِشُك َأْن ُيَواِقَعُه َحْوَل َيْرَعى كَالرَّاِعي ِفي الَْحَرامِ

 منه فليبحث عن عمل ال تكون فيه        طمئنان أو قريباً   تمام اإل  فإذا أرد المؤمن أن يكون مطمئناً     

 الضروريات دون   ى يكَف الشبهة بهذه الكثرة أو الوضوح حتى لو كان الكسب أو األجر قليالً           

 هذا المجال بصفة مؤقتـة      ىكان قبول العمل ف    هتمام بالكماليات، وإن لم يوجد عمل حالل،      إ

وإذا صدقت النية   . للضرورة، مع البحث الجاد عن عمل آخر بعيد عن الحرام وشبهة الحرام           

َوَيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ لَـا     * َوَمن َيتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمخَْرًجا       ﴿يسر اهللا األمر، كما قال سبحانه       
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 قول الشافعية بعدم جريـان       على عتماداًإ،   البنوك إلى حل فوائد  قد ذهب    وقد تقدم أن البعض   

لبنوك أن   بالعمل بـا   ىبتلُأ لمن   ىوينبغ،  )ومثلها النقود الورقية  ( الفلوس وإن راجت     ىالربا ف 

  .2، واهللا أعلم، وهذا أفضل من اإلقدام على عمل وهو يعتقد حرمتهى القائل بهذا الرأيقلد

   . كان الموظف ال يباشر عمالً أو عقداً ربوياً البنك إنىوأجاز بعض العلماء العمل ف

  :المحسن بن ناصر آل عبيكان قال الشيخ عبد

القضاء األعلـى سـابقاً     ذهب سماحة شيخنا الشيخ عبد اهللا بن محمد بن حميد رئيس مجلس             

  . 3 البنوك إذا كان الموظف ال يباشر عمالً أو عقداً ربوياًىرحمه اهللا إلى جواز العمل ف

   .وهذا القول هو الصواب: قال الشيخ العبيكان

  أنس أبوشادي/د

  

  

  

  
                                                 

   1997مايو .  فضيلة الشيخ عطية صقر:المفتى) 8( الموضوع :فتاوى دار اإلفتاء المصرية 1
لعلم فيمن ابتلي باستعمال أواني الذهب والفضة، أن عليه أن يقلد قول داود الظـاهري               وهذا كما قال أهل ا     2

حاشـية  . بكراهة استعمالها كراهة تنزيه دون التحريم الذي يقول به جمهور العلماء، ليتخلص من الحرمـة              

  .1/41البيجوري على ابن قاسم الغزي 
  :ونص قوله 3

 يحتمل أن يكون من الربا ويحتمل       ،بل هو مختلط   .من الربا عيناً  ال بأس بذلك مادام أن راتبك لم يكن         . نعم

  وخاصة أنك ال تساعد على كتابـة الربـا وال          ، فيجوز لك أخذه   ،فمادام أن األمر مشتبه   . أال يكون من الربا   

با لعن اهللا آكل الر   : ((أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال      : فقد جاء في الحديث   . تكتب النقود المشتبه بها للربا    

الربا ثالثه وسبعون باباً أيسرها     : ((وفي الحديث اآلخر قال صلى اهللا عليه وسلم       )) وُموِكلَه وكاتبه وشاهديه  

 إن آكلـة الربـا تكـون      : وقد قال ابن دقيق العيد     ,فالربا أمره عظيم وشأنه كبير    )) مثل أن ينكح الرجل ُأمه    

ا اشتبه األمر عليك ودفع لك راتبك وال تدري هل          الحاصل أنه إذ   .خاتمتهم سيئة والعياذ باهللا كما هو مشاهد      

 وإذا كنت ال تكتب     -رحمه اهللا –هو عين الربا أو من غيره فال بأس بأخذه كما قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية                

 وإنما تكتب أشياء أخرى كما هو ظاهر سؤالك فال حرج إن شاء اهللا عليك واهللا                ،الربا وال تساعد في كتابته    

  .موقع الشيخ العبيكان على اإلنترنت). 188-187وع فتاواه ص مجم(هـ .ا" أعلم
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  نتفاع بفوائد البنوكاإلحكم  -74

  .نتفاع بفوائد البنوكسئل عن حكم اإل: س

  

ـ          أجاب ب  :ملخص الفتوى  ، ولحرمـة   ىعدم الجواز لتحريم هذه الفائدة ألنها من الربـا الجل

  .التعامل مع البنوك

  .390-3/386الشيخ ابن عثيمين مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي     

   :تعليق

 الفوائـد    البنوك، ولكن ال ينتفع بهذه     ىفموال المودعة   األ على   المستحقة الفوائد   أخذيجوز  

  . تعود على المسلمين بالنفعىة الت المشروعات العامىوينفقها ف

   :التعقيب

 األجـل أو تـأخير      مقابل ى ف  بفائدة محددة مقدماً   وأهم أنواعه القرض   ؛اإلسالم حرم الربا  

 بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع        وهذا التحريم ثابت قطعاً   . السداد

لرَِّبا الَ َيقُوُموَن ِإالَّ كََما َيقُوُم الَّـِذي َيتَخَبَّطُـُه          الَِّذيَن َيْأكُلُوَن ا  ﴿قال تعالى   . أئمة المسلمين 

 ﴾الشَّْيطَاُن ِمَن الَْمسِّ ذَِلَك بَِأنَُّهْم قَالُواْ ِإنََّما الَْبْيُع ِمثُْل الرَِّبا َوَأَحلَّ اللُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبـا               

  . } بالذهب يدا بيد والفضل رباالذهب{وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  )275البقرة (

 إذا كانت الفوائد المحددة مقـدماً و،  الرباثبتت حرمةومن هذه النصوص الشرعية وغيرها     

 ،دفاتر البريد قد وصفها القانون بأنها قرض بفائـدة         أو البنوك   ىف تودع   ىعلى المبالغ الت  

  . لمسلمين اإلسالم بالنصوص السالفة وإجماع اىفربا المحرم الفتكون من أنواع 

عتبارها من األكـساب المحرمـة، ولـه قبـضها          إنتفاع بهذه الفائدة ب   وال يحل للمسلم اإل   

 كبناء المساجد أو المستشفيات أو إعطائها لفقير        ،1توجيهها إلى أى طريق من طرق البر      و

ـ                التـصرف فـى     ىأو مسكين على ما أشارت إليه سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف

  .2واهللا سبحانه وتعالى أعلم .راء لذمة المسلم من المسئولية أمام اهللالكسب الحرام، إب

  أنس أبوشادي/د

                                                 
 تحت عنوان 93، 92 ص 5 - مسلسل ج 883، 882انظر كتاب احياء علوم الدين لالمام الغزالى ص  1

   هجرية1356 النظر الثانى فى المصرف طبعة لجنة الثقافة اإلسالمية -الحالل والحرام 
 5 .فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحـق       : المفتى  ) 1260(ع  الموضو :فتاوى دار اإلفتاء المصرية    2

   .1981 نوفمبر 2 - هجرية 1402محرم 
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   البنوك الربويةىستثمار المباح فحكم اإل -75

  . البنوك الربويةىستثمار المباح فسئل عن حكم اإل: س

  

 أجاب بعدم الجواز ألن البنوك مؤسسة على الربا وتتعامل به أخذا وإعطاء،            :ملخص الفتوى 

  .ستثمار فيهوما كان كذلك ال يجوز اإل

  .21406فتاوى اللجنة الدائمة رقم     

   :تعليق

 بالشريعة اإلسالمية وكانت لها هيئة رقابة شرعية من العلمـاء    أنها تعمل البنوك إذا ادعت    

  . وأقروا عملها جاز التعامل معهاالمعروفين

   :التعقيب

كانت لها هيئة رقابـة     و معامالتها،   ىمية ف دعت البنوك أنها تعمل وفق الشريعة اإلسال      إإذا  

شرعية من العلماء المعروفين، وأقر هؤالء العلماء عمل هذه البنوك، وأنه موافق للشريعة             

ى هيئة  تكون مسؤولية تلك المعامالت عل    وجاز التعامل معها حينئذ،     عند سؤالهم عن ذلك،     

  .، واهللا أعلمالرقابة الشرعية

  

  أنس أبوشادي/د
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  ستثمارحكم شهادات اإل -76

  .ستثمار ذات الجوائزسئل عن حكم شهادات اإل: س

  

  . من القماراأجاب بعدم الجواز ألنه :ملخص الفتوى

  .4/443فتاوى اللجنة الدائمة رقم     

  com.alsalafway.wwwالشيخ ياسر برهامي 

   :تعليق

ـ وللمدخرين  ) ج(فئة  ستثمار من ال  الجوائز التى تعطى للفائزين من أصحاب شهادات اإل         ىف

  . أباحه الفقهاءىالوعد بجائزة الذالهبة و نطاق ىفدفاتر التوفير تدخل 

   :التعقيب

ـ وللمدخرين  ) ج(ستثمار من الفئة    الجوائز التى تعطى للفائزين من أصحاب شهادات اإل         ىف

لهـا  إذ ليست   ،   أباحه بعض الفقهاء   ىالوعد بجائزة الذ  الهبة و  نطاق   ىفدفاتر التوفير تدخل    

 باب المعامالت المباحة عند بعض فقهاء       ى، فتدخل ف   ومقداراً فائدة مشروطة وال محددة زمناً    

 أال   يشترط لكونه قماراً   ى والذ ؛ من القمار  ىوليست ه  ، أجازوا الوعد بجائزة   ينالمسلمين الذ 

، وهذه صفة القمار، وهذه الشهادات ليست كذلك، وإنما         1يخلو المشارك فيه من غنم أو غرم      

 إذا أخطأته الجائزة،    ألن المشترك فيها ال يخسر من ماله شيئاً         غنم فقط وليس فيها غرم،     ىه

عن شهادات  ويجوز تملك الجائزة المترتبة عليها إن وقعت له          لذلك يجوز التعامل بها،    وتبعاً

  .2، واهللا تعالى أعلمأو عن دفاتر التوفير) ج(ستثمار فئة اإل

  

  أنس أبوشادي/د

  

  

  

                                                 
 الشوكاني فـي  .َوكُلُّ َما لَا َيخْلُو اللَّاِعُب ِفيِه ِمْن غَنَمٍ َأْو غُْرمٍ فَُهَو َمْيِسرٌ       : قال الشوكاني في نيل األوطار     1

 .8/107نيل األوطار 
 10 -  هجرية 1400 صفر 22.  فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق:المفتى) 1253( الموضوع 2

  . م1980يناير 
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  أمينحكم الت -77

  .ىسئل عن حكم التأمين التجار: س

  

  .أجاب بعدم الجواز ألنه من القمار ولما فيه من الغرر :ملخص الفتوى

  .191- 190الشيخ ابن جبرين اللؤلؤ المكين ص     

  com.alsalafway.wwwالشيخ ياسر برهامي 

   :تعليق

عاصـرة يفـرض    ن؛ وواقع الحيـاة الم    والعلماء المعاصر  اختلف فيه إمعاملة حديثة   التأمين  

  .لدفع الحرج والمشقةالحاجة لبعض أنواع التأمين 

   :التعقيب

 ى التأمين أنه نظام يقوم على اإلرفاق والتكافل والمواساة، وهو بهذا المعنى وفىاألصل ف

ستثمار أمواله بأحكام إ نظامه وعقوده وىهذا اإلطار من القيم اإلسالمية األصيلة إذا تقيد ف

 واقعنا المعاصر إلى عقود تأمين تجارية وأخرى ىوعقود التأمين فتتنوع نظم والشريعة، 

  .جتماعية أو تكافلية، ولكل حكمهإ

جتماعية للمستفيدين منه، وذلك  ال يقصد به الربح، بل الرعاية اإلى الذىجتماعالتأمين اإل

نتفاع ، ولهذا يجوز اإلةمشروعمعاملة  ، طوال مدة عملهالعاملستقطاع حصة من راتب إب

 أو ى أو التأمين التكافلىالتأمين اإلسالم:  ومثله. تقوم عليهى المؤسسات التى والعمل ف،به

  .واهللا أعلم. ىالتعاون

ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى حرمة عقد        فهو موضع الخالف؛ ف    ى التأمين التجار  أما

 ه األشياء يكون  هذالتأمين على    أو التأمين على الحياة والعقارات وغيرها، و       ىالتأمين التجار 

ـ ضد هالكها بالحريق أو اإلتالف مقابل مبلغ معين يدفع للشركة المؤمنة          ،  مـدة معينـة  ىف

ومقابل ذلك تتكفل الشركة بضمان ما يقع من تلف أو هالك عند الحوادث وغيرها، والتأمين               

 تـارة يقـع     ؛هذا العقد معلق على خطر الوجود     ألن   ،عندهم  غير جائز شرعاً   بهذه الصورة 

  .1 وهذا هو سر فساده شرعاًقمار،ال فيه مخاطرة ويشبهرة ال يقع، وهو بهذا المعنى وتا

                                                 
) 66(الموضوع   . هجرية 1328 شعبان   10. في فضيلة الشيخ بكرى الصد    :المفتى ) 666(  الموضوع   1

 668(الموضوع   . م 1919 يناير   15 - هجرية   1337 ربيع آخر    13.  فضيلة الشيخ محمد بخيت    :المفتى

 . م1925 ديـسمبر  23 - هجريـة  1344 جمادى الثانية 7. ضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة   ف :المفتى) 
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 الخفيف ومحمد يوسـف     ىالشيخ عل : إلباحته ومن هؤالء  العلماء المعاصرين   بعض  وذهب  

  . 1 الديار المصريةى الزرقا والدكتور على جمعة مفتىفموسى وعبد الوهاب خالف ومصط

 ، إال أن واقع الحياة المعاصرة يفرض أحياناًحتياطن اإللما فيه مجمهور ال قول ويترجح

الحاجة لبعض أنواع التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، وذلك لمن كان يخاف على هالك 

 معه تمثل رؤوس أموال لكثير من الناس، ىخاصة إذا كانت األموال الت أمواله،

أمين من باب الضرورة أو فالضرورات تبيح المحظورات، ويكون تعامله مع شركات الت

  .اهللا أعلمو .ى التجار نظام التأمينىالقائم ف الحاجة الشديدة المتأكدة، حيث يغتفر معها الغرر

  

  أنس أبوشادي/د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                      

 وكذلك الحال فـي     . فإنَّ العاقلة تتحمَّل شرعاً دية قتل الخطأ عن القاتل         : بالقياس على العاقلة   :واستدلوا 1

بمسألة ضـمان خطـر     : واستدلوا أيضا . وتخفيف المصاب , شركات التأمين فإنها تتحمل ترميم األخطار     

 وإن  ،اسلك هذا الطريق فإنّه آمن    : الطريق وقد نَصَّ الحنفيَّة على جوازها وصورتها أن يقول رجل آلخر          

واستدلوا أيضا بقياس عقد التأمين     .  فإذا سلكه فأخذه اللصوص ضمن القائل      ،أصابك فيه شيء فأنا ضامن    

والذي يقوم على اقتطاع جزء ضئيل من مرتب الموظف شهرياً ليصرف لـه  . على نظام التقاعد وأشباهه  

 وفي كليهما ال يدري الشخص كم يـستمر         ، وهذا يشبه أقساط التأمين وعوضه     ،تعويض في نهاية خدمته   

 فإذا جاز   ، وقد ال يستلم شيئاً    ،يراً على مجموع األقساط    ثم قد يستلم ما يزيد كث      ،دفعه وال كم يبلغ مجموعه    

 . نظام التقاعد فليكن الحكم مثله للتأمين
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   شركات التأمينىالعمل ف -78

  . شركات التأمينىسئل عن حكم العمل ف: س

  

  . التعاون على اإلثم والعدوانأجاب بعدم الجواز لحرمة التأمين وألنه من :ملخص الفتوى

  .15/8فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

ة  شركات التأمين    ىالعمل ف   للقائلين بعـدم جـوازه ال       ؛ فتبعاً ىيتبع حكمها الشرع  التجاري

  .يجوز العمل به، وحيث أجزناه كما تبين مما سبق جاز العمل به

   :التعقيب

ا ل العمل بشركات التأمينِتفق الفقھاء على حإ ة، أم  شـركات   ىالعمل ف  اإلسالمية أو التعاوني

ة التأمين   رأي الجمهور القائلين بعدم جواز التـأمين        فمن تبع ؛  ىيتبع حكمها الشرع  فالتجاري

العمل به لما فيه من التعاون على اإلثم        له  ر، لم يجز    وضروغرر  لما فيه من غبن      ىالتجار

لـه   القائلين بجوازه جاز     ىرأ تبعإومن  يم،   كتابه الكر  ى نهى اهللا تعالى عنه ف     ىوالعدوان الذ 

ـ         ،األمر فيه شبهة  العمل به، وعلى كل حال ف       حمـى   ي والشبهة وإن لم تكن من الحـرام فه

الَْحلَاُل َبيٌِّن َوالَْحـَراُم َبـيٌِّن َوَبْينَُهَمـا         « ومسلم   البخاري رواه   ىللحرام كما نص الحديث الذ    

ِلِعْرِضِه َوِديِنِه َوَمْن َوقََع ِفـي   اْستَْبَرَأ الشُُّبَهاِت  يٌر ِمْن النَّاسِ فََمْن اتَّقَى َيْعلَُمَها كَِث لَا   ُمتَشَابَِهاتٌ  

  . »الِْحَمى فَُيوِشُك َأْن ُيَواِقَعُه َحْوَل َيْرَعى كَالرَّاِعي َوقََع ِفي الَْحَرامِ  الشُُّبَهاِت 

كون فيه  ي منه فليبحث عن عمل ال       اًطمئنان أو قريب   تمام اإل  فإذا أرد المؤمن أن يكون مطمئناً     

هتمام بالكماليات، وإن لم    إ الضروريات دون    ىف يكَ حتى لو كان الكسب أو األجر قليالً      ،  شبهة

 هذا المجال بصفة مؤقتة للضرورة، مع البحث الجاد         ىفكان قبول العمل     يوجد عمل حالل،  

 اهللا األمر، كما قـال      وإذا صدقت النية يسر   . عن عمل آخر بعيد عن الحرام وشبهة الحرام       

، )2،3الطالق  ( ﴾َوَيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ لَا َيْحتَِسبُ    * َوَمن َيتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه َمخَْرًجا       ﴿سبحانه  

  .2 1)4الطالق( ﴾َوَمن َيتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه ِمْن َأْمرِِه ُيْسًرا﴿: وقال تعالى

  أنس أبوشادي/د
  

                                                 
   1997مايو .  فضيلة الشيخ عطية صقر:المفتى) 8( الموضوع :فتاوى دار اإلفتاء المصرية 1

 .1997مايو .  فضيلة الشيخ عطية صقر:المفتى) 8( الموضوع :فتاوى دار اإلفتاء المصرية 2
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  ):1البطاقات التجارية(با حكم بطاقة فيزا سام -79

   .)البطاقات التجارية(سئل عن حكم بطاقة فيزا سامبا : س

  

  .أجاب بعدم الجواز ألنها من عمل المرابين وأكل ألموال الناس بالباطل :ملخص الفتوى

  13/524فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

 أو يزيد ى البنك يكفى يكون لصاحبها رصيد فىئتمان المغطاة التيجوز العمل ببطاقات اإل

ئتمان غير المغطاة، إذا كانت مشروطة على مشترياته بالبطاقة، وال يجوز التعامل ببطاقة اإل

  .بزيادة فائدة ربوية

   :التعقيب

لشخص ) البنك المصدر(مستند يعطيه مصدره : "ىئتمان ه أو بطاقات اإلالبطاقات التجارية

مكنه من شراء السلع، أو  عقد بينهما ُيبناء على) حامل البطاقة (ىعتبارإ أو ىطبيع

لتزام المصدر بالدفع، إدون دفع الثمن حاالً لتضمنه ) التاجر(الخدمات، ممن يعتمد المستند 

 مواعيد دورية، وبعضها يفرض ىويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها ف

 تاريخ المطالبة، فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من

  .وبعضها ال يفرض فوائد

ئتمان ئتمان غير المغطاة، فبطاقات اإلئتمان المغطاة وبطاقات اإلبطاقات اإل نوعان ىوه

 أو يزيد على مشترياته بالبطاقة، ى البنك يكفى يكون لصاحبها رصيد فى تلك التىالمغطاة ه

 مشترياته بالبطاقة، ىك يكف البنى ال يكون لصاحبها رصيد فى تلك التىوغير المغطاة ه

  : وحكم هذه البطاقات

إذا كان المصدر للبطاقة مؤسسة أو شركة بها هيئة رقابة شرعّية تتابع أعمالها جاز : أوالً

 هذه المؤسسات أال ترتّب على عمالئها زيادةً ربوّيةً، ىالعمل بهذه البطاقات؛ إذ يفترض ف

، بل غاية ما تلجأ إليه إن لم يِف رصيده بَدينه  تسديد ما بذمتهم من ديون لهاىوإن تأخّروا ف

  .هو إيقاف بطاقته لحين السداد

 أو ى البنك يكفى يكون لصاحبها رصيد فىئتمان المغطاة التيجوز العمل ببطاقات اإل: ثانياً

  .يزيد على مشترياته بالبطاقة

                                                 
  . فيزا و ماستر كارد و أميريكان إكسبريس وغيرها:و منها 1
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بزيادة فائدة ئتمان غير المغطاة، إذا كانت مشروطة ال يجوز التعامل ببطاقة اإل: ثالثاً

، ىربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجان

للحاجة الماسة  ستخدام هذه البطاقات للمسلمين المقيمين بالخارجإ 1وأجاز بعض الفقهاء

إليها مع لزوم تسديد الحساب المطلوب قبل نهاية المدة الممنوحة له، حتى ال تترتب عليه 

 إثم مؤكل الربا، وال يظهر كبير فرق بين المقيمين بالخارج أو ىالتأخير، فيدخل ففوائد 

  .بالدول اإلسالمية

يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل : رابعاً

  .الدين
  

  أنس أبوشادي/د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . على اإلنترنتnet.Islamonline.www، موقع الشيخ القرضاوي،  وغيرهالدكتور يوسف القرضاوي 1
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  حكم بطاقة التخفيض -80

  .فيضسئل عن حكم بطاقة التخ: س

  

سـتهالك وإثـارة    أجاب بعدم الجواز لما فيها من الغرر والربا وزيادة اإل          :ملخص الفتوى 

  .العداوة والبغضاء بين أصحاب المحالت

  .16- 14/13فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

 الشراء أنه يستفيد منها بنسبة ى لبطاقات التخفيض يعلم من عادته فىإذا كان المشتر

لعدم المحذور ، جاز التعامل بها  ثمن البطاقة غالباًى أكثر مما دفعه فالتخفيض المذكورة

   .بمثابة التخفيض أو الخصموألنها  ،ىالشرع

   :التعقيب

 إذا كانت تصدر بالمجان من غير يجوز إصدار وقبول بطاقات التخفيض شرعاً: أوالً

  .الوسيطممنوحة من البائع أو باب الوعد بالتبرع أو الهبة المقابل، ألنه من 

شتراك إمقطوع أو   إصدار وقبول بطاقات التخفيض إذا كانت مقابل ثمنيجوز أيضاً :ثانياً

 الشراء أنه يستفيد منها بنسبة ى لهذه البطاقات يعلم من عادته فى، وكان المشترىسنو

ويستفيد البائع ترويج بضاعته عن ( ثمن البطاقة، ىالتخفيض المذكورة أكثر مما دفعه ف

بمثابة التخفيض أو الخصم وال يوجد وألنها  ،ىلعدم المحذور الشرع) ض ثمنهاطريق تخفي

  .شيء من الغررفيها 

مقطوع  ال يجوز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن: ثالثاً

 إن كان سيستفيد منها ى الشراء، وال يدرى ليست له عادة فى؛ والمشترىشتراك سنوإأو 

 البطاقة يدفع ماالً وال يعرف ما سيحصل عليه ىما فيها من الغرر؛ فإن مشترأم ال، ل

مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .واهللا أعلم.  صحيحهى أخرجه مسلم فى الحديث الذىوسلم عن بيع الغرر كما ف
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  :سامي بن إبراهيم السويلم.  دوقال

 حكمهـا،   ىختلف الفقهاء المعاصرون ف   إالبطاقة المشار إليها تسمى بطاقة التخفيض، وقد        

فهناك من يرى منعها؛ ألنها من باب الغرر والميسر؛ إذ يدفع المشترك ثمن البطاقـة، وال                

  . هل ينتفع بها أو ال، فهو متردد بين الغنم والغرمىيدر

اك مقابل وساطة مصدر البطاقـة لـدى   شتروهناك من يرى جوازها نظراً إلى أن ثمن اإل 

 الحوافز التجارية، خالد    :نظرأ. ( أجرة على عمل   ى، فه ىالمحل وإقناعه بالتخفيض للمشتر   

، واألظهر واهللا أعلم التفصيل، وذلك أنه ال حرج شرعاً أن يقول            )192-179المصلح، ص 

م أحمد  ، ولك كذا، وقد نص اإلما     ى على تخفيض من المحل الفالن     ىحصل ل أ: شخص آلخر 

المغنـي، دار   ( من فالن مائة ولك عـشرة        ىقترض ل أ: على جواز أن يقول الرجل آلخر     

فإذا جاز العوض مقابل التوسط للحصول على القرض، فالعوض مقابـل           ). 6/441هجر،  

  .1، واهللا أعلمالتوسط للحصول على التخفيض أولى بالجواز

  

  أنس أبوشادي/د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 من كتاب فتاوى واستشارات اإلسالم اليوم ،باحث في االقتصاد اإلسالمي سامي بن إبراهيم السويلم. د 1

  هـ14/3/1425التاريخ ، 464قم  الصفحة ر8الجزء رقم 
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  )ىالتأجير التمويل(بالتمليك  ىحكم اإليجار المنته -81

  .)ىالتأجير التمويل( بالتمليك ىسئل عن حكم اإليجار المنته: س

  

أجاب بعدم الجواز؛ ألنهما عقدان على عين واحدة، لم يستقر على أحدهما،             :ملخص الفتوى 

  . الحكم متنافيان فيهىوهما مختلفان ف

  .1421 محرم 22 مجلة الدعوة العدد - هيئة كبار العلماء    

   :تعليق

 الوكالة واإلجارة والوعد بالبيع ثم ى معاملة مركبة من عدة معامالت هىالتأجير التمويل

 كذلك إذا البيع أو الشركة، وهذه المعامالت كلها جائزة، فيكون ما تركب منها جائزاً

  . العقدىستوفت هذه المعامالت شرائط صحتها فإ

   :التعقيب

عتبـار  إ إجارة يتلوها بيع، أو من ثالثـة عقـود ب          ؛ن عقد مركب من عقدي    ىالتأجير التمويل 

 يريدها، وهذا جائز    ى السلعة الت  ى بداية التعاقد ليشتر   ىالوكالة من الجهة الممولة للمستأجر ف     

  .1 إيداع ووكالة وشركة وإجارةى العقود الشرعية كالمضاربة؛ فهىف

الوكالة واإلجارة والوعد    ى معاملة مركبة من عدة معامالت ه      ىعتبرنا التأجير التمويل  إوإذا  

 كذلك إذا   بالبيع ثم البيع أو الشركة، فهذه المعامالت كلها جائزة، فيكون ما تركب منها جائزاً             

  :ى هذا العقد، ويتبين ذلك على النحو التالىستوفت هذه المعامالت شرائط صحتها فإ

بنك لها أمـر مقبـول      الوعد من الجهة الممولة بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك ال          : أوالً

  .شرعاً

توكيل الجهة الممولة العميل بشراء ما يحتاجه من معدات وآليات ونحوها ممـا هـو               : ثانياً  

ة الممولة تلك األشـياء      الجه همحدد األوصاف والثمن لحساب الجهة الممولة بغية أن تؤجر        

   0لها هو توكيل مقبول شرعاًته بعد حياز

 للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقـد        ىيجار بعد التملك الحقيق   األفضل أن يتم عقد اإل    : ثالثاً  

منفصل عن عقد الوكالة والوعد، ولكن هذا ال يحدث عادة ألن الجهة الممولة تبـرم عقـد                 

، ، وهذا ليس ممنوعاً   "تؤجر ما ال تملك    "ىاإليجار مع المستأجر قبل شراء السلعة، وبهذا فه       

ـ لى اهللا عليه وسلمصـ  النبي َأنَّ حديث حكيم بن حزام ىألن النهي ف ِإذَا اْبتَْعتَ « قَاَل لَُه  

                                                 
  .5/53تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي بحاشية الشلبي  1
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نتهاء أمد اإليجار جائز بعقد     إإن الوعد ببيع المعدات أو هبتها أو المشاركة عليها عند            : رابعاً  

   .منفصل

مستأجر، وإن   أن ضمان المعدات المستأجرة على المالك وليس على ال          األصل شرعاً   : خامساً  

شرط خالف ذلك ال يعتد بالشرط، ألن يد المستأجر يد أمانة، وبذلك تكـون تبعـة الهـالك                

 ما لم يكن ذلك بتعد أو تقـصير مـن           ،والتعيب على الجهة الممولة بصفتها مالكة للمعدات      

، ى عقود التأجير التمـويل    ى ال يحدث عادة ف    المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه، وهذا أيضاً      

اإلمـام  عـن    مذهب الحنابلة رواية     ىفوتشترط الجهة الممولة الضمان على المستأجر،       بل  

ـ     ،}المؤمنون على شروطهم   {: فقال ،أحمد أنه ذكر له ذلك     إذا  الـضمان    ى وهذا يدل على نف

   .واهللا أعلم ،شترط ذلك عند التعاقدإ

ة شـروط   ستخدامها وصـيانتها ومراعـا    إالحفاظ على المعدات المستأجرة وحسن      : سادساً

التشغيل ونحو ذلك وعدم تغيير وضعها إال بإذن المؤجر كل ذلك مما يتماشى مـع أحكـام                 

  . الفقه اإلسالمي واهللا أعلمىاإلجارة ف

  

  أنس أبوشادي/د

  

  

  

                                                 
  .2859سنن الدارقطني  1
 فَلَا َيِحـلُّ لَـُه َأْن       ، َحاشَ الْقَْمحَ  ،َوَمْن اْبتَاَع شَْيًئا َأيَّ شَْيٍء كَاَن ِممَّا َيِحلُّ َبْيُعهُ        : قال ابن حزم في المحلي     2

 فَِإْن لَْم َيُحْل َبْينَُه َوَبْينَُه ُمـدَّةٌ  ، ُهَو َأْن ُيطِْلقَ َيَدُه َعلَْيِه بَِأْن لَا ُيَحاَل َبْينَُه َوَبْينَهُ    : َوقَْبُضُه لَهُ  ،تَّى َيقْبَِضهُ َيبِيَعُه حَ 

 َوَأْن  ، َولَـُه َأْن َيَهَبـهُ     ،ِلَأنَُّه قَْد قََبَضهُ  ; ُه   َحلَّ لَُه َبْيعُ   :َما قَلَّتْ َأْم كَثَُرتْ ثُمَّ ِحيَل َبْينَُه َوَبْينَُه بِغَْصبٍ َأْو غَْيرِهِ          

 َوقَْبَل َأْن تُطْلَـقَ َيـُدُه       ، َوَأْن َيتََصدَّقَ بِِه قَْبَل َأْن َيقْبَِضهُ      ، َوَأْن ُيَسلَِّمهُ  ، َوَأْن ُيقْرَِضهُ  ، َوَأْن ُيْصِدقَهُ  ،ُيَؤاجَِر بِهِ 
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 -82  هدى له الهدية من الُمىهدحكم شراء الَم

: س  .هدى له الهدية من الُمىهدسئل عن حكم شراء الَم

  

 فـي  َصَدقَِتِه كَالَْعاِئِد    فيالَْعاِئَد   «: الحديث ى عنه ف  ىالجواز للنه أجاب بعدم    :ملخص الفتوى 

   .»قَْيِئِه

  16/172فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

 فله الرجوع عند ،األب ممتلكاته أو بعضها لولد على سبيل الهبة بدون مقابلإذا أعطى 

  .  أقوىجمهور الفقهاء، وليس له الرجوع عند أبى حنيفة، ورأى الجمهور

   :التعقيب

 فإن له أن يرجـع      ؛ الهبة حرام عند جمهور الفقهاء إال إذا كانت من الوالد لولده           ىفالرجوع  

 عن ابن عباس ـ وابن ماجه  النسائي وأبو داود والترمذي ـ فقد روى أصحاب السنن  ،فيها

 َي َعِطيَّةً فََيْرجَِع ِفيَها ِإلَّالَا َيِحلُّ ِلَأَحٍد َأْن ُيْعِط « صلى اهللا عليه وسلم قال النبيوابن عمر أن 

 أو  الولـد أن يكـون كبيـراً   ىف ويستوى ، وحكم الوالد حكم الوالدة»ِفيَما ُيْعِطي َولََدُه الَْواِلَد

  . صغيراً

 الهبة  ىف يجوز الرجوع    : الهبة، لكن مالكا قاال    ىف حرمة الرجوع    ىفهذا هو رأى الجمهور     

ليس له الرجوع فيمـا وهـب       :  وقال أبوحنيفة  ،رجوعإن بقيت على حالها، فإن تغيرت فال        

 ولكن رأيه غير قـوى      ، وله الرجوع فيما وهبه لألجانب     ، ولكل ذى رحم من األرحام     ،بنهإل

  . لمعارضته للحديث

ِفي َعِطيَِّتِه كََمثَـلِ الْكَلْـبِ         َيُعوُد     َمثَُل الَِّذي    « الهبة حديث    ىف النهى عن الرجوع     ىفوجاء  

حـديث حـسن   : وقال.  وغيرهالترمذي رواه »فََأكَلَُه قَْيِئِه ِفي ِإذَا شَبَِع قَاَء ثُمَّ َعاَد تَّىَيْأكُُل َح

   .صحيح

 هبة وإنمـا    ى ف وألنه ليس رجوعاً  أبى حنيفة،   اإلمام   عند   شراء هذه الهدية   وعلى هذا يجوز  

  .1ىشراء لها فال يتناوله النه

  أنس أبوشادي/د
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   البنوك الربويةىات فتحريم وضع حسابات للتبرع -83

   . البنوك الربويةىسئل عن حكم وضع حسابات للتبرعات ف: س

  

  .أجاب بعدم جواز ذلك لحرمة عمل البنوك الربوية وحرمة التعامل معها :ملخص الفتوى

  16/259فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

  .جائزبعد جمعها بأحد المصارف بغير فوائد والتبرعات إيداع الصدقة 

   :تعقيبال

؛ لعدم المحذور   جائز شرعاً بعد جمعها بأحد المصارف بغير فوائد       والتبرعات  إيداع الصدقة   

 واللّه سـبحانه    ، ال يجوز شرعاً   بشرط عدم التصرف فيها تصرفاً     وهو أكل الربا،     ىالشرع

  .1وتعالى أعلم

  

  أنس أبوشادي/د
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  رائد والمجالت والمحالت التجاريةومسابقات الج  المسابقات العلميةىشتراك فاإل -84

 المسابقات العلمية ومسابقات الجرائد والمجالت والمحالت       ىشتراك ف سئل عن حكم اإل   : س

  .التجارية

  

 األمور الدينية كالفقه والتوحيـد    ىأجاب بالجواز بشرط أن تكون المسابقة ف       :ملخص الفتوى 

  . وقاتالت وال إضاعة لألجوالتفسير، وأال يكون فيها دعاية للم

  214- 213الشيخ ابن جبرين اللؤلؤ المكين     

   :تعليق

 منفعة ىكتساب الثقافة العامة أو أإتجوز المسابقة فيما قصد به الترويح أو التدريب أو 

مباحة، ما لم يرد نص بتحريمه، وما لم يشغل عن الواجبات الدينية أو الدنيوية، أو يكون 

  .رتب عليه مفسدةفيه أذى لمخلوق، أو يخالطه محرم، أو يت

   :التعقيب

يستخلص من أدلة الشرع الحكيم أنه تجوز المسابقة بال عوض فيما قصد به الترويح أو 

 منفعة مباحة، ما لم يرد نص بتحريمه، وما لم ىكتساب الثقافة العامة أو أإالتدريب أو 

محرم، أو يشغل عن الواجبات الدينية أو الدنيوية، أو يكون فيه أذى لمخلوق، أو يخالطه 

  .يترتب عليه مفسدة

كتساب العلم، أو تنمية إ قوة الجسم، أو ىوتتأكد المشروعية فيما إذا كان يفيد المتسابق ف

  .المواهب والقدرات

، وعلى الخيل واإلبل، والمسابقة بين الحيوانات ى الجرىوعلى هذا تصح المسابقة ف

 الزوارق، والقفز، ىوالمسابقة ف الرماية بالسهم والرصاص، وسائر األسلحة، ىوالطيور، وف

 ومسابقات المعلومات ، بالحجارة بالضوابط الشرعيةىورفع أألثقال، والمصارعة، والرم

  . فقطى جميع مجاالت العلم وليس الدينىالعلمية ف

المالكمة بعض أنواع ك الخصم ى تؤذىأو الرياضة العنيفة التوال تصح المسابقات الخطيرة 

، وال تصح بما يدل على السفه وقسوة القلب وإيذاء الحيوان  فوأو الكونغالمصارعة  وأ

كالتحريش بين البهائم، فال تجوز على تقاتل الكالب، وال مهارشة الديكة، أو مناطحة 

 رضي اهللا  ـاألكباش، ومصارعة الثيران؛ لما فيه من إيالم لها، وقد روى ابن عباس
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 الرماية، فقد مر عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ى فتخاذ الحيوان غرضاًإوال يصح 

 وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من ،، وهم يرمونهبفتيان من قريش، وقد نصبوا طيراً

عن اهللا من فعل هذا؟ لُ:  عنهمانبلهن، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر رضي اهللا

.  فيه الروح غرضاًتخذ شيئاًإمن فعل هذا، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعن من 

  .1واهللا أعلم. أخرجه البخاري ومسلم
   

  أنس أبوشادي/د
 
 
 
  

                                                 
 والدكتور -ية أستاذ الفقه وأصوله بجامعة اإلمارات العرب- الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء 1

 أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، بحث في –محمود أحمد أبو ليل 

  .مجلة مجمع الفقه اإلسالمي
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  الباب الحادي عشر العالقات بين الجنسين والزواج واألسرة

  
    التعليمى فختالطاإلحكم  -85

  . التعليمى فختالطاإلعن حكم سئل : س

  

  . المدارس المختلطةى التعليم ال يجوز، وال تجوز الدراسة فىختالط فاإل :ملخص الفتوى

  3/103 فتاوى إسالمية اللجنة الدائمة

   :تعليق

بينما ،  رتكاب ألعظم الضررين  إختالط هو    اإل ىبسبب التجاوزات ف  العمل  الدراسة أو   ترك  

القيام بواجب النـصح    إذا حدثت تجاوزات يجب     . لضررينرتكاب أخف ا  إ الواجب شرعاً 

  .بالحكمة والموعظة الحسنة

   :التعقيب

ـ        ختالط كان موجوداً  اإل  األسـواق والمـساجد     ى بين الرجال والنساء منذ فجر اإلسالم ف

  . باآلداب الشرعية بقيود، ومحدوداًقيداًوغيرها، ولكنه كان ُم

رتيـاد  إ الطرقات و  ى ف ى رجال ونساء مثل المش    فيهاللعلم أو للعمل     مؤسسة   ى بأ والتواجد

 الشريعة،  ىجتماعات العامة، وعلى كل جنس أن يلتزم باآلداب الموضوعة ف         األسواق واإل 

قُل لِّلُْمْؤِمِنيَن َيغُضُّوا ِمْن َأْبَصارِِهْم َوَيْحفَظُـوا        ﴿ :  قوله تعالى  ىالتى من أهمها ما جاء ف     

 لِّلُْمْؤِمنَاِت َيغُْضـْضَن ِمـْن َأْبـَصارِِهنَّ َوَيْحفَظْـَن          َوقُل﴿:، وقوله )30النور( ﴾فُُروَجُهْم

 ﴾...فُُروَجُهنَّ َولَا ُيْبِديَن زِينَتَُهنَّ ِإلَّا َما ظََهَر ِمنَْها َولَْيْضرِْبَن بِخُُمرِِهنَّ َعلَـى ُجُيـوبِهِنَّ             

ة والكـالم    السنة النبوية من عدم الخلوة المريبة والمالمسة المثير        ى، وما جاء ف   )31النور(

  .الخاضع والعطر النفاذ والتزاحم إلى غير ذلك من اآلداب

  

ومع حفاظ كل جنس على اآلداب المطلوبة عليه أن يوجه من يخالفها، من منطلـق قولـه                 

َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاتُ َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعضٍ َيْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعـنِ          ﴿: تعالى

، أو على األقل تبرأ به ذمته       متثالاإل، وذلك بأسلوب حكيم يرجى منه       )71 التوبة( ﴾لُْمنكَرِا

َوِإذَ قَالَتْ ُأمَّةٌ مِّنُْهْم ِلَم تَِعظُوَن قَْوًما اللُّه ﴿: من وجوب الوعظ على كل حال كما قال تعالى      

. )164األعراف  ( ﴾ةً ِإلَى َربِّكُْم َولََعلَُّهْم َيتَّقُونَ    ُمْهِلكُُهْم َأْو ُمَعذُِّبُهْم َعذَاًبا شَِديًدا قَالُواْ َمْعِذرَ      
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 ، مثل هذا المجـال المخـتلط      ىفالعمل  الدراسة أو    أن يترك اإلنسان     المشقة والحرج ومن  

ـ     ،ختالطالت كلها أو أكثرها فيها هذا اإل      فالمجا  ،ى أو العـالم   ى سواء على المستوى المحل

 أن يلتزم باآلداب مع القيـام بواجـب النـصح بالحكمـة              هذه المواقع  ىيكون ف فعلى من   

 ى؛ ألن الفصل الكامل بين الرجال والنساء ف       ى، وهذا هو الواجب الشرع    والموعظة الحسنة 

بـسبب  العمـل   الدراسة أو   ترك   أغلب األنحاء، و   ىزمان ف  هذا ال  ىجميع األماكن متعذر ف   

 للعلم أو للعمـل     ألن فيه تضييعاً  ،  رتكاب ألعظم الشرين  إختالط أو التجاوزات فيه هو      اإل

الواجب على اإلنسان أو على األمة، والواجب عكسه؛ أن نرتكب أهون الشرين، بتحصيل             

،  النصح بالحكمة والموعظة الحسنة    القيام بواجب ختالط، مع أن    العلم أو العمل ولو مع اإل     

  . ، واهللا أعلم1 يرفع عن اإلنسان اإلثم والحرجى الذىهو الواجب الشرع

  

  ياسر عبد العظيم /د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
فضيلة  ،1997مايو &. فضيلة الشيخ عطية صقر:المفتي) 104(الموضوع فتاوى دار اإلفتاء المصرية  1
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  ختالط أماكن التبرج واإلىحكم العمل ف -86

  .ختالط أماكن التبرج واإلىسئل عن حكم العمل ف: س

  

  . الفتنة لما فيه منأجاب بعدم الجواز :ملخص الفتوى

  15/161فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

 مع المحافظة على اآلداب  مكان فيه مشاركة بين الرجال والنساءىيجوز العمل ف

  .الشرعية

   :التعقيب

 ذاته ليس محرًما بل هو جائز أو مطلوب إذا كان القصـد منه             ىاللقاء بين الرجال والنساء ف    

ع أو عمل صالـح، أو مشـروع خـير، أو جهاد          هدف نبيل، من علـم ناف     ىالمشاركـة ف 

 مشتركًا بينهما   الزم، أو غير ذلك مما يتطلب جهوًدا متضافرة من الجنسين، ويتطلب تعاوناً           

 القيود الشرعية الضابطة لكل لقاء بين       تجاوز ذلك   ىوال يعن  . التخطيط والتوجيه والتنفيذ   ىف

ـ        الخي ىشتراك ف  ذلك هو اإل   ىالطرفين، إنما الواجب ف     ىر، والتعاون على البر والتقـوى، ف

  . رسمها اإلسالمىإطار الحدود الت

  :للعالقة بين الجنسين رسمها اإلسالم، ى الحدود التومن

  :لتزام بغض البصر من الفريقينـ اإل1

قُل لِّلُْمـْؤِمِنيَن َيغُـضُّوا ِمـْن َأْبـَصارِِهْم         ﴿:  قال تعالى  بشهوة،فال ينظر إلى عورة، وال      

  ).30النور  (﴾ فُُروَجُهْم ذَِلَك َأْزكَى لَُهْم ِإنَّ اللََّه خَبِيٌر بَِما َيْصنَُعوَنَوَيْحفَظُوا

  :باللباس المناسب من الفريقينلتزام ـ اإل2

 البدن ماعدا الوجه    ى يغط ىالذ  المحتشم ىاللباس الشرع عليها أن تلتزم ب   من جانب المرأة    ف

ْبِديَن زِينَـتَُهنَّ ِإلَّـا َمـا ظََهـَر ِمنَْهـا           َولَا يُ ﴿: والكفين، وال يشف وال يصف، قال تعالى      

   ).31النور (﴾َولَْيْضرِْبَن بِخُُمرِِهنَّ َعلَى ُجُيوبِهِنَّ

 ال تظهر العورة، وال تحض علـى        ىومن جانب الرجل كذلك؛ عليه أن يلتزم بالمالبس الت        

  .الفتنة
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ـ  ؛ كل شيء  ى ف اإلسالمبأدب  الرجال والنساء   لتزام  إـ  3 ـ و ، الكــالم  ى ف  ىمـش م ال ىف

 أن يكون شيء من ذلك      ىوال ينبغ  الروائح العطرية، وألوان الزينة       وضع ى، وف الحـركةو

  .نتباه الطرف اآلخرإلإلثارة أو لفت 

 الرجل بامرأة وليس معهما محرم، فقد نهت األحاديث الصحيحة ى ـ الحذر من أن يختل 4

ـ      " إن ثالثهما الشيطان  :"عن ذلك، وقالت   ، ي بـين النـار والحطـب      إذ ال يجـوز أن ُيخَلَّ

إياكـم : "رب الـزوج، وفيه جـاء الحـديث     إذا كانت الخلـوة مع أحـد أقا      اًوخصـوص

الحمـو   : "قـال ! اهللا، أرأيت الَحْمــو؟     يا رسـول   : ، قالـوا "والدخـول على النسـاء  

  .هذا خطروأي هو سبب الهالك، ألنه قد يجلس ويطيل الجلوس، " ! الموت 

 حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف ىف ـ أن يكون اللقاء  5

ـ               رعايـة   ىأو توسع يخرج المرأة عن فطرتها األنثوية، أو يعطلها عن واجبها المقدس ف

  .البيت وتربية األجيال

  هذه الحدود المقبولة شرعاً    ىفإذا كان مكان العمل فيه مشاركة بين الرجال والنساء ولكن ف          

  .1واهللا أعلم. جاز العمل مع المحافظة على اآلداب الشرعية السابق ذكرها منها أو قريباً
  

أنه  وعضو مجلس الشورى     ىالمحسن العبيكان المستشار القضائ    عبد  الشيخ الدكتور  وذكر

  . أماكن العملىختالط بين الجنسين ف يحرم اإلى نص شرعال يوجد

وجـود    إن ه بريـد  ى السابع ف  ىولى جلسات الحوار الوطن   أ ىوقال العبيكان خالل كلمته ف    

  مواقع العمل مع عدد من الموظفين ال يعتبـر خلـوة وال  ى فىالموظفة بالحجاب الشرع

  .فقط) فتتاناإل( حال ىيحرم إال ف

خـتالط يعتبـر   إ واألسواق وليس كـل  ىوالسع  الطوافىختالط موجود فوأضاف ان اإل

  .2نة فيه فتىيأت ىختالط الذمحرماً بل يقتصر التحريم على اإل

  

   أنس أبوشادي/د

  

  

                                                 
  في موقعة على شبكة المعلومات،  يوسف القرضاويالدكتور 1
2 com.alwatanyh.www   
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  زواج الصغيرة -87

  .)من سنتين إلى عشر سنوات(سئل عن زواج الصغار دون البلوغ : س

  

  .زواج الصغار دون البلوغ جوازأجاب ب :ملخص الفتوى

  18/123فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

، حتى  صلحةلمل تحدِّده القوانين ُمراعاة     ى هذا العصر هو عمل نظام     ىتحديد سن الزواج ف   

  .يكون كل منهما مؤهَّلًا للمسؤولية الزوجّية

 التحديد كـل    ىف بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير، على أن يراعى            ما تقوم به  

   . تنفيذ القوانين والقرارات مادامت فيها مصلحةىف األمر ىولالظروف، وتجب طاعة ُأ

   :التعقيب

وهو البلوغ إمـا    . نما وضع حدا للتكليف بوجه عام     اِإلسالم لم يضع سنًّا محددة للزواج، وإ      

ـ بالعالمة الطبيعية أو بمرور خمس عشرة سنة قمرية، وللظـروف أثرهـا               العالمـة   ىف

 لصحة العقد، فقد أجازه قبل ذلك عن        الطبيعية، غير أن هذه السن لم يجعلها اِإلسالم أساساً        

ج فيستحسن أن يبكر به بـأن       وعلى الرغم من عدم تحديد سن الزوا       .طريق أولياء األمور  

 أوائل سنوات البلوغ حيث يكون نضج الفتى والفتاة، وذلـك لعـصمتهما مـن               ىفيكون  

 التبكير الشديد إرهاق بالتكاليف التى تحتاج إلى عقـل ورشـد،            ىففنحراف، ومع ذلك    اإل

 أغلب الـبالد    ىفولكن التنظيم القانونى    ،   صحة عقد الزواج   ىف السن القانونى ليس شرطاً   ف

قبل سن معينة، بـسبب      قد منع الموثق من مباشرة عقد الزواج والمصادقة عليه           اإلسالمية

 قبل بلوغ هذه السن، غير أنه        غالباً لهال تتأهل الزوجة أو الزوج       ىالذ عقد الزواج    أهمية

ستحكام بنية الصبى كان من المناسب أن يكـون    إلما كانت بنية األنثى تستحكم وتقوى قبل        

 . سنة16 سنة وللفتاة 18تى سن الزواج للف

  

ختالط الجنسّي المـشروع    من الفتى والفتاة اإل    إنه متى أطاق كلٌّ   :  العلماء جمهورقال  قد  و

 هذه الحال   ىفاألولياء بالتزويج فيما قبل البلوغ، و      جاز تزويج كُلٍّ منهما، وأجازوا أن يقوم      

  .البلوغ بمعرفة وليِّه واجبة تكون مباشرة العقد لَمن دون
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 ىفتعالى   دون البلوغ بَداللة قول اهللا       ىتزويج الصغيرة الت   ستدلَّ الجمهور على جواز   إد  وق

اْرتَْبتُْم فِعّدتُُهنَّ ثَالثَةُ َأشْـُهرٍ      والالِّئي َيِئْسَن ِمَن الَمِحيضِ ِمْن ِنَساِئكُْم ِإنِ      .. ﴿سورة الطالق   

 لم تَِحضْ ثالثة    ىآلية ِعّدة الت  حيث جعلت ا   . كذلك ىأ،  )4الطالق  ( ﴾..والالِّئي لَْم َيِحْضنَ  

 سبق  ى اآلية إال من طالق أو فسخ، وهذا يقتض        ىف أشهر، والِعّدة ال تكون على هذا الوجه      

  .الزواج

  

 لو لم يبلغ الزوج ثمانية عشر عاماً      إذا تَمَّ بشروطه، و    وبهذا يتضح أن عقد الزواج صحيح     

 عـصرنا هـو     ىّددة، والتحديد ف  مح ذلك ألنه ليس للزواج ِسنٌّ    ،  اًعام والزوجة ستة عشر  

النَّفسية والجسدّية، حتى يكون كـل        تحدِّده القوانين ُمراعاة لمصلحة الزوجين     ىعمل نظام 

  .ُمقوِّماتها وُمكوِّناتها منهما مؤهَّلًا وصالًحا للمسؤولية الزوجّية بكل

  

د كل   التحدي ى بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير، على أن يراعى ف           وما تقوم به  

 تنفيذ القوانين والقرارات مادامت فيهـا مـصلحة،         ىولى األمر ف  الظروف، وتجب طاعة أُ   

 ﴾َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َأِطيُعواْ اللَّه َوَأِطيُعواْ الرَُّسوَل َوُأْوِلـي اَألْمـرِ ِمـنكُمْ             ﴿: فاهللا يقول 

  . )591النساء (
 
  

   أنس أبوشادي/د

  

  

  

  

  

  

                                                 
 فـضيلة الـشيخ جـاد الحـق علـى جـاد             :المفتي) 1161(لموضوع  ا : فتاوى دار اإلفتاء المصرية    1

 فضيلة الشيخ عطية    :المفتي) 140(الموضوع  ،   م 1980 أكتوبر   27 - هجرية   1400ذو الحجة   18.الحق

   1997مايو .صقر
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  حكم لبس الدبلة -88

  . بأنها ليست من الذهبسئل عن حكم لبس الدبلة للخاطب والمتزوج علماً :س

  

من األمور المبتدعة وربمـا تكـون مـن األمـور           أجاب بأن لبس الدبلة      :ملخص الفتوى 

  .المحرمة

  18/100الشيخ ابن عثيمين مجموع فتاوى     

  com.alsalafway.wwwالشيخ ياسر برهامي 

   :تعليق

 بأس بهـا     كانت الدبلة من فضة فال     ذاإو لم يقصد التشبه بالكفار،   ا  إذ ليس محرماً الدبلة  لبس  

  . كانت من ذهب فهى حرام على الرجال حالل للنساءذاللرجال والنساء، أما إ

   :التعقيب

بتـدعها  إ إن أول من     :خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آالف السنين، فقد قيل           

 . العالم كلـه   ىف  مرعياً بحت عادة الخاتم تقليداً   الفراعنة، ثم ظهرت عند اإلغريق، ثم أص      

 هـذا   ىفعتقاد اإلغريق أن عرق القلب يمر       إ بنصر اليسرى مأخوذة عن      ىفوعادة لبسها   

أن خـاتم الخطوبـة تقليـد    :  على ذلك هم اإلنجليـز وقيـل      س حرصاً اإلصبع، وأشد النا  

  .ىنصران

ا، وحرصوا على أن يلبـسها      والمسلمون أخذوا هذه العادة، بصرف النظر عن الدافع إليه        

والمهـم أن    .الطرفان، ويتشاءمون إذا خلعت أو غير وضعها، وهذا كله ال يقـره الـدين             

 التحريم، ولم   ىف حيث لم يرد نص       حد ذاته فليس محرماً    ىفأما اللبس    .نعرف حكم لبسها  

م،  ال يرضاه اإلسـال ى معنى دينىفيقصد التشبه بالكفار، فالتشبه ممنوع وبخاصة إذا كان     

 كانت الدبلة من فضة فال بأس بها للرجال والنساء، أما إن كانت من ذهب فهى حرام                 وإذا

 ذلك، منها حديث رواه الترمذى      ىفعلى الرجال حالل للنساء، وذلك لعدة أحاديث وردت         

 وحـديث مـسلم   »ْمُأمَِّتي َوُأِحلَّ ِلِإنَاِثهِ َوالذََّهبِ َعلَى ذُكُورِ ُحرَِّم ِلَباُس الَْحرِيرِ«بإسناد حسن 

ـ نا عن خواتماونه ـ  أو عن تختم   يعمد أحدكم إلـى جمـرة نـار     بالذهب وحديثه أيضاً 

  .1 يد رجل، فنزعه فطرحهىف من ذهب  يده؟ وذلك عندما رأى خاتماًىففيجعلها 

   أنس أبوشادي/د

                                                 
  .1997مايو . فضيلة الشيخ عطية صقر:المفتي) 72(الموضوع : فتاوى دار اإلفتاء المصرية 1
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   األفراحىحكم الزغاريد والتصفيق ف -89

  . األفراحىسئل عن حكم الزغاريد والتصفيق ف: س

  

، والتصفيق إنما يجوز    ألن صوت المرأة عورة   الزغاريد  جواز  بعدم  أجاب   :ملخص الفتوى 

  .للنساء عند الحاجة إلى تنبيه الرجال

  .فتوى الشيخ ابن جبرين وعليها توقيعه    

   :تعليق

 كانت بنبرات عادية غير فاتنة فال بـأس بهـا،           إنزغاريد  صوت المرأة ليس بعورة، وال    

التصفيق المذكور ليس عبادة، وال يقصد به التقرب إلـى          و. النساء بينوبخاصة إذا كانت    

  .منهاللّه، وليس هناك ما يمنع 

   :التعقيب

وصوت المرأة ليس بعورة     األفراح تعطى حكم صوت المرأة وغنائها،        ىفزغاريد النساء   

 محيط النـساء ال     ىفبخاصة إذا كانت    فالزغاريد جائزة   إذا كان بنبرات عادية غير فاتنة،       

تصل إلى الرجال األجانب، أما إن كانت بنبرات فيها إثارة أو فتنة، فالـشرع ال يوافـق                 

  .لما فيها من الفتنةعليها 

  

َوَما كَاَن َصالَتُُهْم ِعنَد الَْبْيِت ِإالَّ ُمكَـاء        ﴿ عن الكفار يقول   اللّه تعالى    فإن: وأما التصفيق 

كانـت قـريش    ، و صدية هى التـصفيق   ، المكاء هو الصفير، والت    )35األنفال  ( ﴾َوتَْصِدَيةً

   . ظنهمىتطوف بالبيت عراة، يصفقون ويصفرون، فكان ذلك عبادة ف

  

من هذا يعرف أن الذين يتقربون إلى اللّه ويعبدونه بالتـصفير والتـصفيق، مخطئـون،               و

 لـيس   هذه الفتـوى   ىفلكن التصفيق المذكور     .الذين يرقصون ويصفقون   الجهال   كبعض

 ليظهـروا  بعض الناسختاره إلتقرب إلى اللّه، بل هو عرف وسلوك عبادة، وال يقصد به ا    

أال يكـون   كان األفضل   وإن  ،  اإلعجاب بما يثير إعجابهم، وليس هناك ما يمنع ذلك شرعاً         

 الصورة التـى    ىف المساجد، تنزها عن المشاركة للمشركين       ىف األحفال التى تقام     ىفذلك  

  . 1 المسجد للتقربىفكانت تقع منهم 
                                                 

 .1997مايو . فضيلة الشيخ عطية صقر:المفتي) 87(الموضوع : مصريةفتاوى دار اإلفتاء ال 1
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  :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف داوى  فتىوف

 صوت المرأة هل هو عورة أم ىختالفهم فختلف فيها أهل العلم تبعاً إلإوأما الزغاريد فقد 

 تلذذهم فتتان الرجال بها أوإ مباحة إذا لم يخش ىال، والمعتمد أنه ليس بعورة، وعليه فه

  .1واهللا أعلم. من سماعها

  

   أنس أبوشادي/د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .1425 صفر 23 : تاريخ الفتوى47172رقم الفتوى  عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د 1
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  حكم زف العروس -90

 ، مع ضربهن بالدف   ،سئل عن حكم زف النساء للعروس من مدخل القاعة إلى الكوشة          : س

 ، والصالة على النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم          ،وإنشادهن لألناشيد المشتملة على ذكر اهللا     

  الجلوس على الكوشة؟ ما حكم  و،والدعاء للعروسين، فما حكم هذا الزفة

  

أجاب بعدم جواز الزفة ألنها من المحدثات وكل محدثة بدعة، وألن األصل             :ملخص الفتوى 

ستحياء، وبروز العروس أمام الحضور وجلوسها على الكوشة دليل         حتشام واإل  النساء اإل  ىف

  .رعونتها وعدم خفارتها

  .فتوى الشيخ ابن جبرين وعليها توقيعه    

   :تعليق

  .ذا اإلشهار المسنونف العروس من هوزسنة، ه وإشهارالزواج إعالن 

   :التعقيب

 :سنة، ليشيع العلم بهذا الزواج بين الناس، والحـديث الشريف يقول          هوإشهارالزواج  إعالن  

 رواه الترمذى وحـسنه،     »َعلَْيِه بِالدُّفُوفِ  َأْعِلنُوا َهذَا النِّكَاَح َواْجَعلُوُه ِفي الَْمَساجِِد َواْضرُِبوا       «

، وزف   النـاس  جتماعإومنها الضرب بالدفوف و    .ل المتاحة هو يدعو إلى اإلشهار بالوسائ    و

العروس من هذا اإلشهار المسنون، وما تعود عليه النساء من القيام بـزف العـروس مـن                 

، كل هـذا مـن سـنن         مع الضرب بالدف وإنشاد األناشيد     مدخل قاعة األفراح إلى الكوشة    

 ـَرَأةً ِإلَى َرُجلٍ ِمَن اَألنَْصارِ فَقَاَل نَبِىُّ اللَِّه  َعْن َعاِئشَةَ َأنََّها َزفَِّت اْمالزواج؛ أخرج البخاري 

  .1»نَْصاَر ُيْعجُِبُهُم اللَّْهُوَيا َعاِئشَةُ َما كَاَن َمَعكُْم لَْهٌو فَِإنَّ اَأل «ـصلى اهللا عليه وسلم 

، وجلوس العروس على المنصة أو الكوشة ليراها النساء ويهنئونها ليس فيه بـأس شـرعاً              

  .أنه جائز شرعاً هذه المناسبات بين النساء تقدم ىنساء فورقص ال

وأما إذا كان الكوشة يجلس عليها العريس والعروس ويراهمـا المـدعوون مـن النـساء                

والرجال، فهذا هو الحفل المختلط وقد تقدم الكالم فيه، وأنه إن عرف القائمون على الحفـل                

 حدود الضوابط   ى عليه مخالفات جاز ف     مكان واحد ال يترتب    ىشتراك الرجال والنساء ف   إأن  

ـ            2الشرعية السابق بيانها    غالـب   ى، وإن كانت العادة بتجاوز هذه الحدود كما هو الحـال ف

                                                 
 .5162البخاري  1
  .198ص ) 117(راجع فتوى رقم  2

 159



  

   أنس أبوشادي/د
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  حكم عالج الزوجة المريضة -91

  .سئل عن حكم عالج الزوج لزوجته المريضة: س

  

أجاب أن الصواب أن الزوج ال يلزمه عالج زوجته المريضة، وال يجـب              :ملخص الفتوى 

  .عليه ذلك

  .19/260فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

 ،فتـاء بـه    األخذ واإل  ىينبغرأى وجيه   المالكية بوجوب عالج الزوج لزوجته       بعض   ىرأ

  .وذلك من العشرة بالمعروف ،جب على الزوج مصاريف عالج زوجتهيف

   :التعقيب

َولَُهـنَّ َعلَـْيكُْم    « وسـلم    ه وقال صلى اهللا علي    1﴾َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروفِ ﴿قال اللّه تعالى    

كَفَى بِالَْمْرِء « ذلك فقال ىف رواه مسلم، وحذر من التقصير »نَّ بِالَْمْعُروِفَوِكْسَوتُُه رِْزقُُهنَّ

وقـد فـصل العلمـاء هـذه      . وروى مثله مسلم، رواه أبو داود»َمْن َيقُوتُ ِإثًْما َأْن ُيِضيَع

المعاشرة المطلوبة وأنواع النفقة الالزمة، من غذاء وكساء ومسكن ومتعة وخدمـة، ومـا              

   .سم والمناسبات المواىفيعتاد 

يف عالج الزوجة ال تجـب علـى        ن مصار إ فقد قال فريق من الفقهاء    ومن جهة عالجها    

 ، به يفتى وجيه   ىوهو رأ  ،وجوب عالج الزوج لزوجته    إلى المالكية   ، وذهب بعض  الزوج

 من المعاشرة   ألنه ؛جب على الزوج مصاريف عالج زوجته من ماله الخاص ولو غنية          يف

ما تقوم بـه    ، وعلى الزوجة    ض مانع أو منغص على الزوج متعته      المرألن  و ف،وبالمعر

   .من واجبات األسرة

  به ىالمفت قول أبى يوسف     بعد الموت، وهو  مصاريف تجهيزها ودفنها    وعلى الزوج كذلك    

 حسب المعروف بغير إسراف وال تقتير، يكون ذلك كله على زوجهـا،           وذلك عند الحنفية، 

ن نفقة تجهيز من تلزم المرء نفقته واجبة عليـه حـال             أل ؛يؤديه من ماله ولو كانت غنية     

ـ  وإذا مات قبل أن يؤديها بدىء بأدائها من تركته، كما يبدأ بأداء ما يك          ،حياته  لتجهيـز  ىف

  .2 واهللا تعالى أعلم.نفسه

                                                 
  .19 :النساء 1
 .ضيلة الشيخ حسن مأمون ف:المفتي ) 856( الموضوع : فتاوى دار اإلفتاء المصرية 2
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   أنس أبوشادي/د

  

   شرعيونى ال تصلىهل األوالد من الزوجة الت -92

    . هل هم شرعيونىل ال تصىسئل عن األوالد من الزوجة الت: س

  

 شـرعيون لوجـود شـبهة       ى ال تصل  ىأجاب يعتبر األوالد من الزوجة الت      :ملخص الفتوى 

  .النكاح

  .20/340فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

 ترك الصالة من أحد الزوجين أو كالهما ال يؤثر على صحة العالقة بين الزوجين شرعاً              

  .لزوجين ثابتطالما أنه يؤمن بوجوبها، ونسب األوالد ل

   :التعقيب

 عند أحد من األئمة األربعة وجماهير أهـل العلـم،            ال يعتبر كافراً   ى ال يصل  ىالزوج الذ 

ابن قدامة أن التاريخ لم      ، وقد ذكر  ى ال تصل  ىطالما أنه يؤمن بوجوبها، وكذلك الزوجة الت      

 من كثرة بين الرجل وزوجته بسبب ترك الصالة بالرغم    يسجل لقضاة المسلمين أنهم فرقوا    

  .تاركيها على مر الزمان

 ،فَِإنَّا لَا نَْعلَُم ِفي َعْصرٍ ِمْن الَْأْعَصارِ َأَحًدا ِمْن تَارِِكي الصَّلَاِة تُرَِك تَغْـِسيلُهُ             : قال ابن قدامة  

ُمِنـَع ُهـَو ِميـَراثَ       َولَا   ، َولَا ُمِنَع َوَرثَتُُه ِميَراثَهُ    ، َوَدفْنُُه ِفي َمقَابِر الُْمْسِلِمينَ    ،َوالصَّلَاةُ َعلَْيهِ 

 َولَْو كَاَن   ، َمَع كَثَْرِة تَارِِكي الصَّلَاةِ    ، َولَا فُرِّقَ َبْيَن َزْوَجْينِ ِلتَْرِك الصَّلَاِة ِمْن َأَحِدِهَما        ،ُمَورِِّثِه

  .1كَاِفًرا لَثََبتَتْ َهِذِه الَْأْحكَاُم كُلَُّها

 بل هو نكاح    ،تبر ذلك نكاح شبهة   وبذلك تكون العالقة بينهما صحيحة ال شائبة فيها، وال يع         

  . صحيح، ونسب األوالد للزوجين ثابتىشرع

ستمرار، وأن يدعى إلى الصالة دون يأس، وأن يخوف         إينصح تارك الصالة ب     أن ىوينبغ

 تأخذ بيده إلى طريق الحق، فللصحبة       ىيحاط بالصحبة الصالحة الت    من عاقبة تركها، وأن   

  . أعلمواهللا هذه الحاالت  مثلىمفعول السحر ف
  

                                                 
  .2/158المغني البن قدامة  1
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   أنس أبوشادي/د

  

  متى يثبت نسب الولد إلى أبيه -93

    .سئل عن حكم ميراث ولد الزنا إن ثبت له النسب ممن ولد منه هل يرث: س

  

 إلى نكاح صحيح أو فاسـد أو  ال يثبت نسب الولد إال إذا كان الوطء مستنداً :ملخص الفتوى 

  .شبهة نكاح، فإن كان من زنا ال يثبت نسبه

  .20/387 اللجنة الدائمة فتاوى    

   :تعليق

وابـن   ذهب إسحاق بن راهويـه    و ، عند جمهور الفقهاء   ى إلى الزان   ولد الزنا  نسبال يثبت   

  . ىمن الزانه تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسب

   :التعقيب

والحكم فيه ثبوت نسبه من     . رتكابها الفاحشة إتيجة   به أمه ن   ى تأت ى وهو الولد الذ   :ولد الزنى 

 فـال   ىزان أما نسبه إلى ال    ،صلته بها حقيقة مادية ال شك فيها       ألن   ،بجهتها فقط يرث  و. أمه

 يترتب علـى     فال ، ألن النسب نعمة   ؛ ولو أقر ببنوته له من الزنى      ،يثبت عند جمهور الفقهاء   

 وتحققـت شـروط     ،لم يصرح بأنه ابنه من الزنى     أقر ببنوته، و  فإذا   ، هو جريمة  ىالزنى الذ 

 وإذا مات أحدهما ورثـه    ،وعمال بالظاهر  ، لحاله على الصالح   حمالً نسبه منه     ثبت ،اإلقرار

    .1اآلخر

 بغير  ى الزان  وابن تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسب ولد الزنى من         ،وذهب إسحاق بن راهويه   

  فكما ثبت نسبه من األم يثبـت نـسبه مـن           ، ألن زناه حقيقة ثابتة    ،صاحبة فراش الزوجية  

ـ  واهللا،ويصيبه الضرر والعار بسبب جريمة لم يرتكبها ، ال يضيع نسب الولدى كى،الزان   

   .)164 األنعام( ﴾َوالَ تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر ُأخَْرى﴿ يقول ـتعالى 

                                                 
الحجة   ذى6.يلة الشيخ عبد الرحمن قراعة فض:المفتي) 294(الموضوع : فتاوى دار اإلفتاء المصرية 1

 شعبان 24. فضيلة الشيخ حسن مأمون:المفتي) 995(الموضوع ،  م1924 يوليو 8 - هجرية 1342

  . م1957 مارس 26 - هجرية 1376

 163



 وهم يثبتونه   ، ألن التوارث فرع ثبوت النسب     ، أن التوارث يثبت بينهما    ىذا الرأ ومقتضى ه 

  .1على الوضع المذكور

   أنس أبوشادي/د

  

  سم زوجهاإ نسبة المرأة إلى -94

  .سم زوجها أو لقبهإسئل عن حكم نسبة المرأة إلى : س

  

  .بعدم الجواز ألنه من نسبة اإلنسان لغير أبيه وهو حرامأجاب  :ملخص الفتوى

  .20/378فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

  .  وعيد شديدوفيه  ال يجوزإلى غير أبيه سم إذا أدى إلى أن ينسب المرءتغيير اإل

ـ  ، غالبـاً للعائلة وأإنكار لألبوة يوجد فيه سم زوجها ال م المرأة إلسإإضافة و إضـافة   ىوه

   .ةيزوجية ال نسب

   :التعقيب

سم إلى أن   سم حسن أو أحسن، ولكن إذا أدى تغيير اإل         إل األصل أن تغيير األسماء جائز طلباً     

ـ ىف البخاري  فقد روى؛ذلك  لم يجزإلى غير أبيه ينسب المرء لى اهللا  صحيحه عن النبي ص

  .أبيه  الرجل إلى غيرىدعإن من أعظم الفرى أن ُي  :عليه وسلم أنه قال

ليس من العـادات    سم أبيها   إستغناء بذلك عن    سم زوجها أو عائلته واإل    سم المرأة إل  إإضافة  و

، قـال اهللا   أتت لبعض بالدنا من مخالطتهمىغير المسلمين التمن عادات  هوبل ، اإلسالمية

الـدِّينِ   َأقَْسطُ ِعنَْد اللَِّه فَِإْن لَْم تَْعلَُمـوا آَبـاَءُهْم فَـِإخَْوانُكُْم ِفـي     ْم ِلآَباِئهِْم ُهَواْدُعوُه﴿ :تعالى

   ﴾َوَمْرَيَم اْبنَتَ ِعْمـَراَن الَِّتـي َأْحـَصنَتْ فَْرَجَهـا    ﴿ :وقال تعالى )5 األحزاب(﴾ َوَمَواِليكُْم

  ).12 التحريم(

منزلته عند اهللا وعند الناس، فكان  يه وسلم إليه مع عظمولم تنسب أزواج النبي صلى اهللا عل

  .وهكذا وحفصة بنت عمر وزينب بنت جحش عائشة بنت أبي بكر :يقال

                                                 
  .3/70وسوعة الفقهية الم 1
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وإضـافة   ،للعائلـة  وأ ال إنكار فيه لألبوة      هإنفنتساب المرأة لزوجها    إمن   :وأما الشائع اليوم  

ـ      إضافة زوج  يمكن فهمها على أنها     خطاب الناس  ى ف  لزوجها المرأة  ىية ال نسبية، كمـا ف

  ).10 التحريم(﴾  ِللَِّذيَن كَفَُروا اْمَرَأتَ نُوحٍ َواْمَرَأتَ لُوٍط َضَرَب اللَُّه َمثَالً﴿ :اآلية

دعاء وال نسبة لغيـر األب،      إوال يكون هذا     فالنة امرأة فالن أو زوجة فالن،        ويكون معناه 

ـ  الفالثبوتية   نسب واألوراق  ال ىوأما ف  إذا تعارف الناس عليه،      وال يكون بهذا حراماً     ى ينبغ

والتـشبه  فيه تشبه بغير المسلمين، وقد يقال  .، ألبيها دون غيره بنت فالنةإال فالن: يقالأن 

  .أعلمتعالى واهللا . ال يحرم إال بنيته؛ فمن نوى التشبه بغير المسلمين حرم وإال ال

   أنس أبوشادي/د
  
   الهبةىوجوب العدل بين األوالد ف -95

: س  . الهبةى عن حكم العدل بين األوالد فسئل

  

حديث النعمان بـن  أجاب بوجوب ذلك وحرمة تفضيل بعضهم على بعض ل         :ملخص الفتوى 

  ).إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم.  على جورىال تشهدن (: قال فيهى الذبشير

  194-16/192فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

وإذا  جمهور العلماء، وإنما يكره، عندأو كله ال يحرم تفضيل بعض األوالد ببعض المال 

  . لم يكرهتخصيصالهذا  هناك سبب يدعو إلى كان

   :التعقيب

تفق فقهاء المذاهب األربعة على كراهية التفاضل أو التفضيل أو إفراد بعض األوالد ببعض              إ

ـ           إثم  . المال أو كله   و حنيفـة   ختلفوا هل يحرم ذلك التخصيص أو التفضيل بينهم فيـرى أب

 وقال اإلمام مالك إنه يجوز إعطاء الرجل بعض مالـه لـبعض             ، أن ذلك ال يحرم    يوالشافع

وقال اإلمام أحمد بن حنبل إن التفاضل بين األوالد أو تفضيل بعضهم على             . ولده دون بعض  

  . بعض أو تخصيصه ال يجوز، ومن فعل ذلك فقد أساء

ط أن يكون هناك سبب يدعو إلى تخصيص         بشر جمهور العلماء،  للفتوى ما قال به      والمختار

ـ ، كما جاء    الحنابلة فقهاء   وقد قال بهذا أيضاً   . ء من المال دون بعض    يبعض األوالد بش    ىف

 تخصيصه  ىقتضي فإن خص بعضهم لمعنى      : إذا قال  ، باب الهبة  ىفكتاب المغنى البن قدامة     
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  أنس أبوشادي/د

  

   إخوتهىحكم تفضيل أحد األبناء على باق -96

  . العطيةىفضيل بعض األبناء فسئل عن ت: س

  

ـ    أجاب   :ملخص الفتوى   عـن   عـاجزاً ىبعدم الجواز إال برضاء الباقين، أو إن كان المعط

  .الكسب

  205الشيخ ابن باز فتاوى المرأة ص   

  com.alsalafway.wwwالشيخ ياسر برهامي 

   :تعليق

  .دعو إليه يما هناك إذا كان ويجوز ، دون بعض مكروهبالعطاياتفضيل بعض األوالد 

   :التعقيب

 المـاً غبنـى   إنحل  إ : لزوجها قالت امرأة بشير   :ن جابر قال  روى مسلم وأبو داود وأحمد ع     

فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه       . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      ىوأشهد ل ) عطه عبدا أأى  (

 صلى اهللا   فقال .ى أن أنحل ابنها غالم    ىسألتن) أى زوجته وسماها  (بنة فالن   إ إن   :وسلم فقال 

قال فليس يصلح   .  قال ال  ؟ قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته      . قال نعم  ؟ له إخوة  :عليه وسلم 

   .هذا، وإنى ال أشهد إال على حق

تفق فقهاء المذاهب األربعة على كراهية التفاضل أو التفضيل أو إفـراد بعـض              إ وقد   ،هذا

 فيـرى  ؛صيص أو التفضيل بينهمختلفوا هل يحرم ذلك التخ   إثم   .األوالد ببعض المال أو كله    

 وقال اإلمام مالك إنه يجوز إعطاء الرجل بعض ماله          ، أن ذلك ال يحرم    يأبو حنيفة والشافع  

                                                 
 القعـدة   14.  فضيلة الشيخ حـسن مـأمون      :المفتى ) 1063( الموضوع   :فتاوى دار اإلفتاء المصرية    1

.  فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق       :المفتى) 1285(الموضوع  ،   م 1958 يونية   2 - هجرية   1377

   م1980 فبراير 18 - هجرية 1400 ربيع اآلخر 2

 166



 أن يكون هناك سبب يـدعو إلـى         على ي،األئمة أبو حنيفة ومالك والشافع     ه ما قال  والراجح

   .ء من المال دون بعضيتخصيص بعض األوالد بش

 إذا  ؛ باب الهبـة   ىف البن قدامة    ي كتاب المغن  ىفلة، كما جاء    با فقهاء الحن  وقد قال بهذا أيضاً   

) ل مزمن أى مرض طوي  (قتضى تخصيصه لحاجة أو زمانة      ي فإن خص بعضهم لمعنى      :قال

 وكذا لو صرف    ،تغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل فذلك جائز       شإأو عمى أو كثرة عائلته أو       

 اهللا  ةطيته ومنعها عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معـصي               ع

    .1واهللا سبحانه وتعالى أعلم. فله ذلك

  

  :عبداهللا الفقيه. مركز الفتوى بإشراف د فتاوىىوف

على وجوب التسوية بين    ) حديث النعمان بن بشير   (ستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث       إوقد  

 وقعت على خالف ذلك، وممن قال بهذا إسـحاق          ى العطية، وعلى بطالنها إذا ه     ىاألوالد ف 

وذهب الجمهور إلى أن التـسوية      . والثوري وصرح به البخاري، وهو قول عن اإلمام أحمد        

ـ        ىوحملوا األمر الوارد بها ف    بين األوالد مندوبة،      ى األحاديث على الندب، كما حملـوا النه

. فال إذن : قال. بلى:  قال ؟ البر سواء  ى أيسرك أن يكونوا لك ف     : رواية مسلم بلفظ   ىالثابت ف 

  . على التنزيهىحملوا هذا النه

ـ       ىوعلى ما ذهب إليه الجمهور فمن فاضل بين أوالده ف           ى العطية أو خص بعضهم بشيء ف

وهـذا  . وليس لبقية الورثة الرجوع فيه    . حته ورشده وطوعه فإن تصرفه ذلك ماض      حال ص 

 وهو قول اإلمـام     .. رواية محمد بن الحكم، والميموني     ىهو المنصوص عن اإلمام أحمد ف     

  .2واهللا تعالى أعلم.  وأكثر أهل العلمىعي وأصحاب الرأمالك والشاف
  

   أنس أبوشادي/د

  

                                                 
، ن مـأمون   فضيلة الشيخ حـس    :المفتي)  1285( ، )1063( الموضوع  :  المصرية فتاوى دار اإلفتاء   1

  .فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق
  .1422 شعبان 26 : تاريخ الفتوى5348رقم الفتوى  عبداهللا الفقيه. مركز الفتوى بإشراف د2
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  ةبالنسبة للمرأ عورة المرأة -97

  . ما بين السرة والركبةىعورة المرأة بالنسبة للمرأة وهل هسئل عن  :س

  

 ما بين السرة والركبة، وذكـر أن        ىنفى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ه       :ملخص الفتوى 

حتاجت؛ تـشمر  إالمشروع للمرأة مع المرأة أن تستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل، ولو       

  .ر الحاجة فقطإلى الركبة أو إلى العضد بقد

  .20/11/1414الشيخ ابن عثيمين فتوى عليها توقيعه في     

   :تعليق

ما بين السرة   المسلمة  عورة المرأة بالنسبة للمرأة     تفق الفقهاء من المذاهب المختلفة على أن        إ

  .تفاقهم وإجماعهمإ هذه الفتوى خارج عن ى، وذلك بال خالف بينهم، فما ذكر فوالركبة

   :التعقيب

 مـا بـين الـسرة       ىأ ، الرجـل  من كعورة الرجل    ىهالمسلمة  لمرأة بالنسبة للمرأة    عورة ا 

 وذلـك لوجـود     ،ع بدنها عدا ما بين هذين العضوين       ولذا يجوز لها النظر إلى جمي      ،والركبة

  . يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة ولكن،هوة غالباًنعدام الشإالمجانسة و

  .تفاقهم وإجماعهمإ هذه الفتوى خارج عن ىا ذكر فتفق الفقهاء على ذلك بال خالف، فمإوقد 

تَنْظُُر الَْمْرَأةُ ِمْن الَْمْرَأِة إلَى َساِئرِ َجَسِدَها إلَّا َما َبْيَن السُّرَِّة           : )حنفي (5/124 بدائع الصنائع  ىف

  . َوالرُّكَْبِة

َأْو َأَمـٍة َولَـْو   َوَعْوَرةُ الُْحرَِّة َمَع ُحـرٍَّة     : )مالكي (1/247 شرح مختصر خليل للخرشي    ىوف

  .كَاِفَرةً بِالنِّْسَبِة ِللرُّْؤَيِة َما َبْيَن السُّرَِّة َوالرُّكَْبِة

ُيَباُح ِلَبْعِضهِنَّ َأْن َينْظُْرَن ِمْن َبْعِضهِنَّ َما فَـْوقَ الـسُّرَِّة           : )شافعي (3/11 أسنى المطالب  ىوف

  . نَِّلَأنَُّه لَْيَس بَِعْوَرٍة ِمنُْه; َوتَْحتَ الرُّكَْبِة 

ِلاْمَرَأٍة َمَع اْمَرَأٍة َولَـْو كَـاِفَرةً َمـَع         (ُيَباُح  ) َو(: )حنبلي (2/626 شرح منتهى اإلرادات   ىوف

ِمْن اْمَرَأٍة َما َبْيَن    (َأْي الَْعْوَرةُ ُهنَا    ) َوِلَرُجلٍ َمَع َرُجلٍ َولَْو َأْمَرَد نَظَُر غَْيرِ َعْوَرٍة َوِهيَ        , ُمْسِلَمٍة

  . )ُسرٍَّة َوُركَْبٍة

 النصوص السابقة، ومعلوم أن ذلك مقيـد        ىوواضح أن الفقهاء قد نصوا على جواز النظر ف        

  . وإال منع، واهللا أعلم الفتنةأو الشهوة بعدم

   ياسر عبد العظيم/د
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  مصافحة المرأة األجنبية -98

  .مصافحة المرأة األجنبيةسئل عن  :س

  

  .عجوز بحائل أم بغير حائلبعدم الجواز سواء كانت شابة أم أجاب  :ملخص الفتوى

  .885 مجلة الدعوة العدد -الشيخ ابن باز    

   :تعليق

نتفت الشهوة وأمنت الفتنة    إفإذا  ختلف فيها العلماء بين المحرم والمجيز،       إمصافحة األجنبية   

  .بالمصافحة فله أن يوسع على نفسه بتقليد المجيز

   :التعقيب

 ال اًلمرأة األجنبية إذا كانت عجوزل ل مصافحة الرج العلماء إلى جواز جمهورذهب

 أمن الفتنة،  بشرطالمصافحة الشافعية وأجازإذا كانا شابين، جواز العدم إلى و، تُشتهى

 رواية إلى الكراهة فقط دون ىفاإلمام أحمد وذهب . ووجود حائل إذا دعت الحاجة

ل واحد من  عند أمن الشهوة، ولك العلماء المعاصرين الجواز مطلقاًويرى بعض .الحرمة

  . ىأصحاب هذه اآلراء مستنده الشرع

  :ىستدل المجيز للمصافحة بما يأتإ

 المقرر أن ترك النبي صلى اهللا عليه وسلم ألمر من األمور ال يدل بالضرورة  ـأوالً

فقد يتركه ألنه حرام، وقد يتركه ألنه مكروه، وقد يتركه ألنه خالف .. على تحريمه

، وقد يتركه ليه، كتركه أكل الضب مع أنه مباح ال يميل إاألولى، وقد يتركه لمجرد أنه

 لكنه قبلها من ". ال أقبل هدية مشركىإن":  قوله صلى اهللا عليه وسلمىلظرف خاص كما ف

  ". ال أصافح النساءىإن: " فكذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم، آخرظرف ىمشرك ف

تفاق، إ المبايعة ليست موضع ى إن ترك مصافحته صلى اهللا عليه وسلم للنساء ف ـثانياً

 اًى البيعة، خالففقد جاء عن أم عطية األنصارية رضي اهللا عنها ما يدل على المصافحة ف

  .1لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي اهللا عنها، حيث أنكرت ذلك وأقسمت على نفيه

  

  

                                                 
 اإلفتاء المصريةمركز األبحاث الشرعية بدار انظر تفصيل ذلك في بحث الشيخ القرضاوي، وبحث  1

 .في موقعهما على اإلنترنت
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رأة ال  رأس أحدكم بِمخَْيط من حديد خير من أن يمس امىألن يطعن ف: " حديثـ ثالثاً

  .1 وال متناستدالل به ال سنداًال يسلم اإل". تحل له

 لمس اليد لليد بين الرجل والمرأة بال  السنة الصحيحة ما يدل على أنى ورد ف ـرابعاً

 نفسه، بل يحتمل أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد ىشهوة وال خشية فتنة، غير ممنوع ف

 ﴾لَقَْد كَاَن لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه ُأْسَوةٌ َحَسنَةٌ﴿: اءقتدفعله، واألصل في فعله أنه للتشريع واإل

  .)21 األحزاب(

إن كانت األمة من : " صحيحه عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قالىفقد روى البخاري ف

   ى وف".إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتنطلق به حيث شاءت

فتأخذ بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فما ينزع يده من يدها حتى ": رواية لإلمام أحمد

  ". تذهب به حيث شاءت

 )من القيلولة(أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال : " الصحيحين والسنن عن أنس أيًضاىفو

دة بن الصامت، ونام عندها، عند خالته خالة أنس أم حرام بنت ملحـان زوج عبـا

   "الحديث..."  رأسهىرها وجعلت تفل حجى رأسه فاًواضع

أو أن ذلك من  ،ىالحافظ الدمياطدعى البعض أنها كانت من محارمه، وقد رد ذلك أو

   . عياضىوَردَّ ذلك القاضخصائصه صلى اهللا عليه وسلم، 

فإذا وجدت أسباب .. اًأن مجرد المالمسة ليس حرامتدل بوضوح على هذه الروايات و

ي صلى اهللا عليه وسلم وأم حرام وأم سليم، وأمنت الفتنة من الخلطة كما كان بين النب

   .والزيارة ونحو ذلكالجانبين، فال بأس بالمصافحة عند الحاجة كمثل القادم من سفر، 

على ، وأن يقتصر منها حرمت بال شك المصافحة ه إن خيف الفتنة مننأ  أن يعلمىوينبغ

  .حة، ولكن إذا صوفح صافحفضل للمسلم أال يبدأ بالمصافاألموضع الحاجة، و

 دينه، وال ينكر ىوإنما قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إليه دون أن يشعر أنه فرَّط ف

  .2مجتهاد، واهللا أعلعليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمًرا قابالً لإل

   ياسر عبد العظيم/د

                                                 
ما ُيخَاطُ به : والِمخَْيط. أخرجه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 1

  .المراجع السابقةفي االستدالل بهذا الحديث  مناقشةانظر تفصيل و .اكاإلبرة ونحوه
 في موقعهما بحاث الشرعية بدار اإلفتاء المصريةمركز األوبحث ، خالصة بحث الشيخ القرضاوي 2

  . اإلنترنتعلى
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  حكم لبس البنطلون للنساء -99

  .حكم لبس البنطلون للنساءسئل عن  :س

  

  . فضفاضاًال يجوز لبس البنطلون للنساء حتى وإن كان واسعاً : الفتوىملخص

  .1/1476 الدعوة العدد - الشيخ ابن عثيمين    

   :تعليق

ولتحقـق   لباس الرجل أو المرأة من األمور العادية التى تخضع للعرف والزمان والمكـان            

   . بالنصةوعكن ممنتفهى على أصل اإلباحة ما لم . ستعمالهاإ ىفالمصلحة أو الضرر 

   :التعقيب

إن لباس الرجل أو المرأة من األمور العادية التى تخضع لمتعـارف كـل أمـة أو أسـرة                   

ستعمالها، وليست مما يتعبد بـه حتـى        إ ىفولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر       

 يتقيد البسها بنوع أو زى منها، فهى على أصل اإلباحة، وال مانع منهما لم يكـن ممنوعـاً                 

فـإذا   . عنه، أو يقترن به محرم شرعاً      ىبالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخل        

قترن باللبس ما   إ وإذا   ب للرجال،  كلبس الحرير والذه   نص الشرع على التحريم كان محرماً     

 يظهر عورتها   أو تلبس المرأة لباساً   ،   وخيالء  من اللباس إعجاباً    كأن يلبس نوعاً   يحرم شرعاً 

ـ   زى الكفار كان ذلك غير جائز شرعاً       يقصد بلبسه التشبه ب    ياًأو يلبس ز   ات الملـبس   ذ، ال ل

يقدر ذلك  ،  ، وقد يكون مكروهاً   وقد يكون ذلك محرماً    .ولكن لما قارنه من المعانى الممنوعة     

  :بقدر ما قارنه من تلك المعانى وعلى ذلك

هما سوى مجاراة العـادة     فلبس البرنيطة أو البيريه للرجال أو النساء لمن ال يقصد بلبس           -1

من المقاصد المحمودة ال    ها  تقاء وهج الشمس أو غير    إة لبدنه ك   قومه، أو يقصد به مصلح     ىف

  .بأس به، بل عند قصده الحسن لتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يكون ذلك حسنا

أما المعطف والبنطلون والبيجامة والسترة والطربوش، فقد أصبحت مالبس قومية وليس            -2

 على األساس السابق    على الرجال أو النساء من حرج، مالم يقارنها ما يحرم شرعاً           لبسها   ىف

  .واهللا أعلم .1بيانه

  ياسر عبد العظيم/د

                                                 
 ذو القعدة 5 . فضيلة الشيخ عالم نصار:المفتي ) 1057( الموضوع فتاوى دار اإلفتاء المصرية  1

  . م1950 أغسطس 19 - هجرية 1369

 171



  الحالل والحرام الباب الثاني عشر

  
   ولعب األطفالالتماثيلالصور الفوتوغرافية و حكم -100

  . ولعب األطفالالتماثيلالصور الفوتوغرافية وسئل عن حكم : س

  

ـ  تصوير ذوات األرواح حرام، سواء كانت مجسمة أم رسوماً         :لخص الفتوى م  ورق  ى، ف

حرام، وتعليقها علـى الحيطـان حـرام،        الكسب من التصوير    و أو غيره، باليد أو باآللة،    

ـ       ى المكان الذ  ىحتفاظ بها للذكرى، والصالة ف    وكذلك اإل   ى فيه تلك الصور أو بالمالبس الت

ورة، وعرائس األطفال حرام، ويرخص فيما دعت إليـه         فيها صور غير جائزة إال للضر     

  .الضرورة من التصوير كجوازات السفر ونحوها

  457-1/455 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

  :تعليق

 متى كان ذلك ألغراض مفيدة      نسان والحيوان والرسم ال بأس به      لإل ىالفوتوغرافالتصوير  

رتكاب الفـواحش   إثارة الغرائز إل   وأ ، التعظيم  مظاهر  عن للناس، وخلت الصور والرسوم   

  .لذوات األرواح كاملال تمثال وال يجوز ال.والمحرمات

  . جائزتماثيل لتعليم األطفال وتسليتهمستعمال لعب الصغار ولو على هيئة إ

  :التعقيب

 أمة وثنية تـصنع أصـنامها       ىف القرآن الكريم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           نزل

 ولقد ذم الرسول عليه الـصالة       ،ول الكعبة المشرفة فكانوا يصورون ويعبدون     وتضعها ح 

   لعلة التشبيه بخلق اهللا ولعبادتها من دونه، ؛ كثير من أحاديثهىوالسالم الصور وصنعها ف

اها البخارى وغيره من أصحاب السنن      ور ىة الت ف األحاديث النبوية الشري   الذى تدل عليه  و

 والرسم  ،ن والحيوان المعروف اآلن   ن التصوير الضوئى لإلنسا    أ ، كتب الفقهاء  ىفوترددت  

 ال بأس به متى كان ألغراض مفيدة للناس، إذا خلت الصور والرسوم من مظـاهر                ،كذلك

التعظيم والعبادة، وخلت كذلك من دوافع تحـريم غريـزة الجـنس وإشـاعة الفحـشاء                

  .رتكاب المحرماتإوالتحريض على 

لمـا رواه    .ون منه تمثال كامل إلنسان أو حيوان فإنه محرم         النحت والحفر الذى يتك    وأما

 فقال لتمثال منها تمثال     ،البخارى ومسلم عن مسروق قال دخلنا مع عبد اهللا بيتا فيه تماثيل           
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وَن لَُه َما َيشَاء ِمن     َيْعَملُ﴿ تعالى   قوله كتابه الجامع ألحكام القرآن عند       ىالقرطبى ف وقد نقل   

   . المجسمة من تحريم صنع التماثيـل      األطفالستثناء لعب   إ،  )13سبأ  ( ﴾مََّحارِيَب َوتََماِثيلَ 

 ، وكانت لنبى صلى اهللا عليه وسلم ولعبها معها      ل زفت عاشئة رضى اهللا عنها      أن(لما ثبت   

فكان رسول  ) ها مع  صواحب يلعبن  ومعها عند النبى صلى اهللا عليه وسلم        تلعب بهذه اللعب  

  .1 مسلمأخرجه ، أى يتخفين حياء منه؛معن منهق صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل يناهللا

  

  : عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د ىوف

 بين مـانع ومجيـز،      ،أو الفيديو، وهو مختلف فيه بين أهل العلم كذلك         التصوير بالكاميرا 

  .2 نميل إليه الجوازىوالذ

  

  لعظيمياسر عبد ا/ د
                                                 

.  الحـق   فضيلة الشيخ جاد الحق علـى جـاد        :المفتي) 1279(الموضوع  فتاوى دار اإلفتاء المصرية      1

 . م1980 مايو 11 - هجرية 1400جمادى اآلخرة 

عبداهللا الفقيه. مركز الفتوى بإشراف د2  . 1420 صفر 16 : تاريخ الفتوى680 رقم الفتوى ،

 الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها؛ أن هذه اآللة           ):318 / 2 " ( فتاوى الشيخ العثيمين   مجموعوفي  

 نسان في الصورة أي عمل، نرى أن هذا ليس من بـاب التـصوير،             الصورة فوراً، وليس لإل    التي تخرج 

فعل للعبد فيه من     بواسطة هذه اآللة، فهي انطباع ال       عز وجل  هللاوإنما هو من باب نقل صورة صورها ا       

بفعل العبد ويضاهي به خلـق اهللا،        حيث التصوير، واألحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون         

فصورتها في اآللة الفوتوغرافية، فإن هـذه الـصورة     بما لو كتب لك شخص رسالة      ويتبين لك ذلك جيداً   

أدار اآللة وحركها، فإن هذا الذي حرك اآللة ربما يكون ال يعـرف              التي تخرج ليست هي من فعل الذي      

 والناس يعرفون أن هذا كتابة األول، والثاني ليس له أي فعل فيها، ولكن إذا صـور هـذا                  الكتابة أصالً، 

 والصُّور بـالطُُّرقِ  :  وقال أيضا  .التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم، فإنه يكون حراماً تحريم الوسائل        

وال مظهر، كما ذُِكَر ِلي عـن التـصوير بَِأشـرطة            ال َيكُوُن له َمنْظٌَر وال َمشَْهد     : األول :الحديثة قسمان 

التّصوير  طلقاً، ولهذا أجازه العلماء الذين َيْمنَعونَ     إطالقاً، وال َيْدخُل في التحريم م      الفيديو، فهذا ال ُحكَْم له    

  .199-2/197الشرح الممتع . إن هذا ال بأس به: على اآللة الفوتوغرافية على الورق وقالوا
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   حكم مشاهدة التلفزيون -101

  .حكم مشاهدة التلفزيونسئل عن : س

  

، لضرره على العقيدة واألخالق، ولما فيه من         مشاهدة التلفزيون  ال يجوز  :ملخص الفتوى 

  .غناء وموسيقى وتصوير وعرض صور ونحوه من المنكرات

  .3/227الشيخ ابن باز مجموع فتاوى 

   :تعليق

  .ومشاهدة ما فيه من برامج نافعة، إذا أمن مما فيه من مفاسدقتناء التلفزيون إيجوز 

  :التعقيب

 قد يصعب على الكثيرين الحصول عليها لو لم تكن هـذه            ، متعددة التلفزيون يعرض أموراً  

 علـى    سـيئاً   ولم يؤثر تـأثيراً    ، أصله ىف األجهزة فما كان من هذه األمور والمواد حالالً       

  والمـشاهدة أيـضاً    ،ليه ضياع واجب كان السماع حالالً      ولم يترتب ع   ،العقيدة أو األخالق  

  .  يتحمل تبعته المذيعون والمستقبلون، وما خالف ذلك كان ممنوعاًحالالً

  

وأكثر ما يسأل عنه هو النظر إلى النساء الراقصات أو الممثالت أو غيرهن ممن يبـدين                

 ولكن ينظـر    إلى النساء  إن الناظر ال ينظر    : فقد يقال  ؛زينتهن ويكشفن ما أمر اهللا بستره     

ـ           إلى صورهن  ر إلـى صـورة     ، وقد تحدَّث الفقهاء قبل أن يظهر التلفزيون عن حكم النظ

 ختلفوا فيه، والراجح أنه إن كـان      إو هل يعطى حكم النظر إليها أو ال؟         ، المرآة ىف المرأة

ا  المعصية الكبرى، وكل م    ى وهو الوقوع ف   ، ألنه ذريعة إلى محرَّم    ال يجوز بقصد الشهوة   

  .  سواء أكان ذلك مباشرة أو بواسطة المرآة،كان كذلك فهو حرام

   .وإذا كان المقياس هو الفتنة فالناس مختلفون فيما يفتن وما ال يفتن وكل أدرى بنفسه

  

ومما يشهد لجواز مشاهدة المسرحيات واأللعاب البريئة ما رواه البخـارى ومـسلم عـن               

 بردائه وأنـا    ى صلى اهللا عليه وسلم يسترن      رأيت رسول اهللا   : اهللا عنها قالت   يعائشة رض 

 الحديثـة   ،قدروا قدر الجارية المحبة للعـب     أ، ف أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية      

  . السن
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 :؟ فقلـت "تشتهين تنظرين"وإما قال  رواية فإما سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ىوف

حتى إذا مللـت قـال      " م يا بنى أرفدة   دونك" وهو يقول    ،نعم فأقامنى وراءه خدِّى على خده     

يفيـد اإلغـراء    " دونكم"وبنو أرفدة لقب للحبشة، ولفظ      " ذهبىأف" قال   ، نعم :قلت" حسبك  "

   . وكان لعب الحبشة بإلقاء الحراب وتلقيها،ستزادةواإل

  

وهى ضرب  " الدركلة" أن عائشة كانت تتفرج على       1المطالب العالية البن حجر    ىفوجاء  

التمتع البرىء أن ى ـ  ف تأكيد سماحة اإلسالم ىفو. هو الرقص:  وقيل،من لعب الصبيان

 عن الغناء لعائشة يوم العيـد  ىالنبى صلى اهللا عليه وسلم قال ألبى بكر وهو ينهى الجوار      

 وإنى أرسلت بالحنيفيـة     ، ديننا فسحة  ىف لتعلم اليهود أن     ،دعهن يا أبا بكر فإنها أيام عيد      "

   .ةرواه أحمد عن عائش" السمحة

  

وال داعى للقول بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أجاز لها مشاهدة لعب الحبشة وسـماع                

 أو أن ذلك كان قبل أن يفرض الحجاب وُيحـرم           ، ألنها كانت صغيرة غير بالغة     ،ياألغان

   .2 هذه األحكامىف وإال ما كان هناك خالف للفقهاء ،حتمال ال يفيد القطعإاللهو، فإن ذلك 

  

  :عبداهللا الفقيه.لفتوى بإشراف دمركز ا ىوف

 وقد قررنا هنـاك     1886 : جواب سابق برقم   ىقتناء التلفزيون ومشاهدته ف   إسبق بيان حكم    

قتناء التلفزيون ومشاهدة ما فيه من برامج نافعة، إذا أمن مما فيه من مفاسـد،               إأنه يجوز   

  .3قتناؤه وال مشاهدتهإوأما إذا لم تؤمن هذه المفاسد فال يجوز 

  

  ياسر عبد العظيم /د

  

  

  

                                                 
 . "128 ص 4ج "المطالب العالية البن حجر  1
 .1997مايو  . فضيلة الشيخ عطية صقر:المفتي) 72(الموضوع : فتاوى دار اإلفتاء المصرية 2
  .1423 صفر 09 : تاريخ الفتوى15702رقم الفتوى  عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د 3
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 -102    األنبياء والصحابةحكم تمثيل

  . األنبياء والصحابةحكم تمثيلسئل عن : س

  

تمثيل ما جرى بين المسلمين والكفار شره يطغى على خيره، ومفـسدته             :ملخص الفتوى 

  .تربو على مصلحته، وما كان كذلك يجب منعه والقضاء على التفكير فيه

  198-3/197لمية واإلفتاء  للبحوث العاللجنة الدائمة

  :تعليق

ذهان أ ونقربه إلى    ، بطرق العصر ولغته ومواده    ى القرآن ى القصص الدين  من الجيد عرض  

  .أوالدنا

  .األنبياء والرسل أعز وأكرم من أن يمثلهم إنسان أو يتمثل بهم شيطان

  :التعقيب

نزلة أعز مـن أن     ن األخيار من بنى اإلنسان، وهم بهذه الم       وهم المصطف أنبياء اهللا ورسله    

 عن الخطايا الكبار والصغار     اًديقد عصمهم اهللا بع   وم أو يتمثل بهم إنسان أو شيطان،        يمثله

    .قبل الرسالة وبعدها

 صلى اهللا عليـه  ـَعْن َأبِى ُهَرْيَرةَ َعنِ النَّبِىِّ  البخاري  رواه ىالذ : الحديثهذا على يدل

ـ وسلم وهذا . 1»ي ُصوَرِتفي فَِإنَّ الشَّْيطَاَن الَ َيتََمثَُّل ،يْد َرآِن الَْمنَامِ فَقَفيَمْن َرآِنى « قَاَل  

 أو   صورة النبى صلى اهللا عليه وسـلم عيانـاً         ىف أن الشيطان ال يظهر      ىفواضح الداللة   

    . من اهللا لرسله وعصمة لسيرتهم، بعد أن عصم ذواتهم ونفوسهم صوناًمناماً

أن اهللا قد عصم خاتم الرسـل عليـه والـصالة           وإذا كان هذا الحديث الشريف يقودنا إلى        

والسالم من أن يتقمص صورته شيطان، فإن فقه هذا المعنى أنه يحرم على أى إنسان أن                

    .يتقمص شخصيته ويقوم بدوره

  

 الحكم بالنسبة لمن سبق      جانب الرسول الخاتم، فإنه أيضاً     ىفوإذا كان هذا هو الحكم والفقه       

 مرتبة واحدة من حيث التكريم والعصمة، فـإذا         ىفم جعلهم   من الرسل، ألن القرآن الكري    

متدت هذه العصمة إلى بنى اإلنـسان، فـال         إ ،متنعوا بعصمة من اهللا أن يتمثلهم الشيطان      إ

   .يجوز لهم أن يمثلوا شخصيات الرسل

                                                 
 .110البخاري  1
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ذهـان  أومواده ونقربه إلى     بطرق العصر ولغته     ى القصص الدينى القرآن   من الجيد عرض  

ولنصور الوقائع كمـا     ،لتزام بآداب اإلسالم ونصوص القرآن    بد فيه من اإل   ، لكن ال  أوالدنا

 الذى نعرض قصصه مع قومه، فال يتمثلـه أحـد،           يولنحجب شخص النب  ،  حكاها القرآن 

 وإبانته لمعجزته كما أوردها     ، ومحاجته لقومه  ،وإنما نسمع صوت من يردد إبالغه الرسالة      

  .1 التوفيقى وهو ول،السبيل إلى سواء ىواهللا الهاد  ،القرآن الكريم

    

  ياسر عبد العظيم /د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 7  . فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق:يالمفت) 1292(الموضوع : فتاوى دار اإلفتاء المصرية 1

 . م1980 أغسطس 17 - هجرية 1400شوال 
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    حكم التصفيق والقيام للمعلم-103

   .حكم التصفيق والقيام للمعلمسئل عن : س

  

  .التصفيق مكروه كراهة شديدة، وكذلك القيام للمعلم :ملخص الفتوى

  1325الشيخ ابن باز مجلة الدعوة عدد 

   :تعليق

ليس عبادة، وال يقصد به التقرب إلى اللّه، بل هو عرف وسلوك            وف اآلن   المعرالتصفيق  

القيام للقـادم مـن أجـل التعظـيم         و. ، وليس هناك ما يمنع ذلك شرعاً       اإلعجاب إلظهار

  . كاإلمام العادل والوالدين والعلماء،ال بأس بهفحترام إذا كان يستحقه واإل

   :التعقيب

 ولـم   . ظـنهم  ىف ويصفرون، فكان ذلك عبادة      كانت قريش تطوف بالبيت عراة، يصفقون     

َوَما كَاَن َصالَتُُهْم ِعنَد الَْبْيِت ِإالَّ ُمكَـاء        ﴿: هماللّه تعالى عن  يوافقهم اإلسالم على ذلك؛ فقال      

من هذا يعرف أن    ، و  هو الصفير، والتصدية هى التصفيق     ، المكاء )35األنفال  ( ﴾َوتَْصِدَيةً

 بالتصفير والتصفيق، مخطئون، وقد أشـار إلـى ذلـك           الذين يتقربون إلى اللّه ويعبدونه    

وفية الذين يرقـصون ويـصفقون،      ى على الجهال من الص    ع تفسيره، حيث ن   ىف يالقرطب

إنه منكر يتنزه عن مثله العقالء، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عنـد              : وقال

   .نتهىإ. البيت

  

يقصد به التقرب إلى اللّه، بل هـو عـرف          ليس عبادة، وال    المعروف اآلن   لكن التصفيق   

 ليظهروا اإلعجاب بما يثير إعجابهم، وليس هناك ما يمنع ذلك           بعض الناس ختاره  إوسلوك  

 المساجد، تنزها عن المـشاركة      ىف األحفال التى تقام     ىفأال يكون ذلك     واألفضل،  شرعاً

  .  المسجد للتقربىف الصورة التى كانت تقع منهم ىفللمشركين 

  

 كاإلمام العـادل    ، إذا كان يستحقه ال بأس به      ؛حترام القيام للقادم من أجل التعظيم واإل      وأما

 وكذلك للقادم من السفر ولكبير السن والمدرس وغيرهم ممن ينبغى أن            ،والوالدين والعلماء 

 البخارى ومسلم أن النبى صلى اهللا عليه وسلم قال لألنـصار            فيجاء    .حترامنوفر لهم اإل  

ولم يكن القيام ألجـل  "قوموا لسيدكم "  على حمار وكان جريحاً بن معاذ راكباً  لما جاء سعد  
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  : القيام يقع على أربعة أوجهوقد ذكر بعض العلماء أن

  . على القائمين إليه وتعاظماً محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام له تكبراً:األول

ال يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يـدخل         ر و  مكروه وهو أن يقع لمن ال يتكب       :نىالثا

  .نفسه بسبب ذلك ما يحذر، ولما فيه من التشبه بالجبابرة

 جائز، وهو أن يقع على سبيل اإلكرام لمن ال يريد ذلـك ويـؤمن معـه التـشبه                   :الثالث

  .بالجبابرة

 ليسلم عليـه أو إلـى مـن         ، بقدومه فرحاً مندوب وهو أن يقوم لمن قدم من سفر          :الرابع

  .1 أو مصيبة فيعزيه،تجددت له نعمة فيهنيه

من أحـب   "حديث حسن ألبى داود والترمذى       تنهى عن القيام ك    ىوبهذا تفسر األحاديث الت   

وحديث أبى داود وابن ماجه بإسناد حسن       "  فليتبوأ مقعده من النار    أن يتمثل له الرجِال قياماً    

سـلم  لينا رسول اهللا صلى اهللا عليـه و        خرج ع  : اهللا عنه قال   يهلى رض  أمامة البا  يعن أب 

 2"عظم بعضهم بعضاي ـ  ال تقوموا كما تقوم األعاجم": فقمنا إليه فقال،ى على عصمتوكئاً

    .واهللا أعلم

  ياسر عبد العظيم /د

  

  

                                                 
  . وما بعدها275ص  1غذاء األلباب للسفارينى ج " 1
.  سنده أبو العديس وهو مجهول     في : تخريج أحاديث اإلحياء   فيقال العراقى   ،  5232أبوداود في األدب     2

  . الفتح عن الطبرى بأنه ضعيففيوذكر ابن حجر 
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  وغيره  التعليمىستخدام الموسيقى والمعازف فإ  حكم-104

  . وغيره التعليمى والمعازف فيقىستخدام الموسإ حكمسئل عن : س

  

ـ         إال يجوز    :ملخص الفتوى   األناشـيد   ىستخدام الموسيقى وال غيرها من آالت اللهو ال ف

  . التعليم وال غيرهىاإلسالمية وال ف

  186-12/184 للبحوث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة

   :تعليق

  .التحريم واإلباحة حكم الموسيقى بين ىختلف الفقهاء فإ

يحسن بشرط أن  ـ من أباح ى على رأـ  وغيره التعليمى فستخدام الموسيقىإوز يج

  . ويسلم من الرفث،الكالم

   :التعقيب

فحرمها األكثـر،    بين محرم ومبيح؛     بهاالغناء المقترن   الموسيقى و  حكم   ىختلف الفقهاء ف  إ

ـ        المحققين   من العلماء    طائفةذهب  و  نـاء  الغ ىإلى عدم صحة جميع األحاديث الـواردة ف

  :تحريمال آية من القرآن على ىستدالل بما صح منها، أو بأ، أو عدم صحة اإلوالمعازف

 لعدم ثقة   ، أوردناها ال يصح منها شيء بحال      ىهذه األحاديث الت  : قال ابن العربي المالكي   

 وكـذلك آالت اللهـو      .وأما طبل اللهو فهو كالدف    . ..ناقليها إلى من ذكر من األعيان فيها      

ولـم يجـز     ..ستعمالها فيه لما يحسن من الكالم ويسلم من الرفث        إ يجوز   ؛كاحالمشهرة للن 

 وقـد بينـا جـواز       . فكل ما أشهره جاز    ،ألنه يشهره ;  وإنما جاز    ،عرس لعينه  ال ىالدف ف 

 بيت رسول اهللا صـلى    ىأمزمار الشيطان ف   {: العرس بما تقدم من قول أبي بكر       ىالزمر ف 

نكـشاف النـساء   إ ولكن ال يجـوز  ،} بكر فإنه يوم عيد  دعهما يا أبا   :اهللا عليه وسلم؟ فقال   

 ، فإذا خرج ذلك إلى ما ال يجوز منع من أوله          ، وال سماع الرفث   ،للرجال وال هتك األستار   

   .1جتنب من أصله إو

  أن  البخـاري معلقـاً    ىف مالك األشعري    يأبحتج بحديث   إ إجابته عمن    ىوقال ابن حزم ف   

ـ النَّبِىَّ ـ  صلى اهللا عليه وسلم  لََيكُونَنَّ ِمْن ُأمَِّتى َأقَْواٌم َيْستَِحلُّوَن الِْحـَر َوالَْحرِيـَر    «قال  

                                                 
  .3/527أحكام القرآن البن العربي   1
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  .  2 األخذ به ىن طريق الثقات إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما ترددنا ففأكثر م

  

أن العلمـاء   وبهذا يتبين أن حكم الموسيقى من األمور المختلف فيها بين العلماء، وقد تقدم              

  . األمر سعةىورجل بقول هذا كان فختلفوا فأخذ رجل بقول هذا إإذا 

  

أو والغنـاء    سماع الموسـيقى   فإذا كان    ؛ نفسه ا مفت  فيه إنساناك أشياء يكون كل     تبقى هن 

 علـى   ى يستثير غريزته، ويغريه بالفتنة، ويطغى فيه الجانـب الحيـوان          الون خاص منه  

 تهب منه رياح الفتنة على قلبه       ى، فعليه أن يتجنبه حينئذ، ويسد الباب الذ       ىالجانب الروحان 

  . ودينه وخلقه، فيستريح ويريح

  

مجلـس  ال ى بمحرمات أخرى كأن يكون ف     تقترنإحرم إذا   موسيقى ت الومن المتفق عليه أن     

  .شرب أو تخالطه خالعة أو فجور، واهللا أعلم

  

  ياسر عبد العظيم /د
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .5590البخاري معلقا  1
  .7/565المحلى البن حزم  2
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  حكم مشاهدة المباريات الرياضية -105

  .سئل عن حكم مشاهدة المباريات الرياضية: س

  

جوائز، وبحل ذك إذا كانـت      أجاب بعدم الجواز إذا كانت على عوض أو          :ملخص الفتوى 

  .على غير عوض وليس فيها كشف للعورات أو إلهاء عن واجب

  239-15/238فتاوى اللجنة الدائمة     

  com.alsalafway.wwwالشيخ سعيد عبد العظيم 

  

                                                

   :تعليق

حتفاظ باآلداب المطلوبة ويجب اإلومشاهدتها كذلك،  أصلها حالل، ى فالمباريات الرياضية

  . ، مع مراعاة عدم طغيان اللعب والمشاهدة على الواجبات الرياضة كلهاىف

   :التعقيب

من المعلوم أن األشياء التى ال ضرر فيها ولم يرد نص من الشرع يمنعهـا تبقـى علـى                   

ُهَو الَِّذي خَلَقَ لَكُم مَّـا ِفـي اَألْرضِ         ﴿األصل وهو الحل الذى يدل عليه عموم قوله تعالى          

 ﴾َوَسخََّر لَكُم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَْأْرضِ َجِميًعـا مِّنْـهُ           ﴿ وقوله   )29البقرة  ( ﴾َجِميعاً

 وال تحرم اإلنـسان مـن   ، حدود الوسع والطاقةىفوالتكاليف الشرعية هى    . )13الجاثية  (

 ومـن التـرويح األلعـاب       ،الترويح عن النفس  و ، الحد المعقول  ىفالتمتع بطيبات الحياة    

 وكرة القدم من الرياضـات القديمـة،        ، ما يناسبها  منها جماعة   كلتختار  التى  والرياضية  

 اليونان أيام اِإلغريق،    ىنتشرت ف إ و  الصين قبل نحو ثالثة آالف سنة،      ىفنها بدأت   ويقال إ 

.  ثم غطت جميع أرجاء الكرة األرضية تقريباً       نتقلت إلى بريطانيا،  إثم ورثها الرومان، ثم     

ـ    ويجب اإل تها كذلك،   ومشاهد أصلها حالل،    ى ف ىوبالجملة فه   ىحتفاظ باآلداب المطلوبة ف

  .1 مع مراعاة عدم طغيان اللعب والمشاهدة على الواجبات،الرياضة كلها

  

   :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د فتاوى ىوف

ال مانع شرعاً من مشاهدة مباريات كرة القدم وغيرها إذا خال ذلك من المحاذير الشرعية،               

نشغال بالمباريات عن فروض األعيـان      لنساء أو النساء للرجال، أو اإل     كمشاهدة الرجال ل  
 

  .1997مايو .  فضيلة الشيخ عطية صقر:المفتي) 227(الموضوع  :مصريةفتاوى دار اإلفتاء ال 1
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   أنس أبوشادي/د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .1423 ربيع الثاني 28 : تاريخ الفتوى18809رقم الفتوى  عبداهللا الفقيه. مركز الفتوى بإشراف د1

 183



   جريدةىعمل فحكم ال -106

  . جريدةىسئل عن حكم العمل ف: س

  

 لنشرهم  ؛نحراف عن الجادة على الجرائد    أجاب بعدم الجواز لغلبة الشر واإل      :ملخص الفتوى 

  .أخبار الممثلين والممثالت وإشاعة الفتن والمغريات

  53- 15/52فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

عد الشرعية أو بنسبة غالبة منها جاز العمل  جريدة تلتزم بالقواىإذا كان اإلنسان يعمل ف

  .بها، وإن كان الغالب عليها المواد الفاسدة المحرمة لم يجز العمل بها

   :التعقيب

 ،يعد اإلعالم وسيلة أساسية لنقل المعارف واألفكار والسلوكيات بين األجيـال المتعاقبـة            

 ى توجيه الرأ  ىما يسهم ف   ك ، صياغة فكر المجتمع وتكوين ثقافته وحماية أخالقه       ىويسهم ف 

وهو أحد وسائل الدعوة اإلسالمية األساسية       . الحياة ىاحو جميع ن  ىتخاذ القرارات ف  إالعام و 

   . كل زمان ومكانى يجب على المسلمين عامة والدعاة خاصة القيام بها فىالت

،  واإلباحة ، والندب ، الوجوب : األصل اإلباحة، وتعتريه األحكام الخمسة     ىوحكم اإلعالم ف  

والكراهة، والتحريم، وذلك بحسب المعلومة المقدمـة، والوسـيلة المـستخدمة، واآلثـار             

  .المترتبة عليها، ومآالت األفعال محل الممارسة

  

غير و، وعلى نشر األفكار ومناقشتها       نشر األخبار وعلى التعليق عليها     قوم على واإلعالم ي 

آلداب والقوانين التى تضمن لهـا      لتزام بالقيم وا   والواجب عليها اإل   ،ذلك من الموضوعات  

   : ومن ذلك، رسالتهاىف وتضمن نجاحها ،نحرافعدم اإل

ـ  وعدم التعجل    ، والتثبت ى نقل األخبار، بالتحر   ىفلتزام الصدق    إ -1  النـشر للفـوز     ىف

  .ىفبالسبق الصح

 والبعـد عـن     ، نشر المعلومات المفيدة التى تحكمها القيم الدينية والقوانين الـصحيحة          -2

  . األفكار الشاذة والمنحرفةترويج 

 التعليق ونقد اآلراء وعدم التحيز والتعصب والخروج بـذلك عـن حـدود              ىفالحيدة   -3

  .اآلداب
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 إلى رفضها وبلبلـة األفكـار       ى البعد عن نقد الثوابت من قواعد الدين، ألن ذلك يؤد          -4

  .حولها

 شـعائر الـدين      مقيدة بقيود الثوابت مـن     ها حرية مطلقة، ولكن   ليست حرية الصحافة    -5

  . واألخالق واألعراف الصحيحة

 تصحيح  ىف، فللدين أثره الذى ال ينافس        ونشراً  العناية الشديدة بالناحية الدينية تحريراً     -6

  . الفكر وتقويم السلوك

 المؤسسات المعروفة بعدائها لإلسالم إذا تضمن عمله مظاهرة         ىمتناع عن العمل ف   اإل -7

 المؤسسات القائمة على ما هو محظور       ىمتناع عن العمل ف   لها على بغيها وعدوانها، واإل    

  . إشاعة الفحش والرذيلةى كالمجالت أو القنوات المتخصصة فشرعاً

  

 جريدة تلتزم بهذه المبادئ أو بنسبة غالبة منها جاز العمل بها، ىفإذا كان اإلنسان يعمل ف

  .1ها، واهللا تعالى أعلموإن كان الغالب عليها المواد الفاسدة المحرمة لم يجز العمل ب

  

   أنس أبوشادي/د
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  ىحكم عمل المحاسب القانون -107

  .ىسئل عن حكم عمل المحاسب القانون: س

  

  .أجاب بعدم الجواز لما فيه من التعاون على اإلثم والعدوان :ملخص الفتوى

  15/20فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

 حسابات ىطت باألنشطة المباحة، وال يجوز العمل فرتبإ ذاتها مشروعة متى ىالمحاسبة ف

  . تبيح المحظوراتى حاالت الضرورات التىاألنشطة المحرمة إال ف

   :التعقيب

 حسابات ىرتبطت باألنشطة المباحة، وال يجوز العمل فإ ذاتها مشروعة متى ىالمحاسبة ف

 مجال ىعمل فالف.  تبيح المحظوراتى حاالت الضرورات التىاألنشطة المحرمة إال ف

 على أدوات عمل مشروعة، ى، بنىألن المحاسب يقوم بعمل فن ؛المحاسبة مشروع

 مؤسسات تباشر ىإال إذا كان ف. ى األشياء اإلباحة، وال حظر إال لدليل شرعىواألصل ف

 الخمر أو الخنزير، فإنه ال يجوز إال إذا وجدت ضرورة ىتجار فاألعمال المحرمة كاإل

 إزالتها، ى، على أن تقدر هذه الضرورة بقدرها ويسعى فرعاًبضوابطها المقررة ش

  .وتستصحب نية التحول عن هذا العمل عند القدرة على ذلك

  

 يتولى المحاسب تدقيقها فإن غلب الحالل ى األعمال التىختلط الحالل بالحرام فإأما إذا 

حرمٍ، مع  ذلك للحاجة، ويتخلص من أجره بنسبة ما قام به من عملٍ مىساغ الترخص ف

  . من العامل البحث عن عمل آخر ال شبهة فيهى تستدعىبقاء الشبهة الت

 المحرمات أو اإلعانة ى للمشاركة فستصحب أصل المنع تجنباًإوأما إن غلب الحرام 

  . إزالتهاى الضرورات، على أن تقدر بقدرها ويسعى فعتبارإعليها، مع 

  

 يقتصر دوره على تدقيق القرارات ىوهو الذ) كأجير مشترك(وال بأس بعمل المحاسب 

 مباشرتها؛ ألنه مجرد ناقل لصورة واقعية، ال يستثنى من ذلك إال ىالمالية وال يشارك ف

  .1واهللا أعلم.  فلك المحرماتى فى يدور نشاطها األساسىالمؤسسات الت

                                                 
  .ة بأمريكا في دورته الخامسةمجمع فقهاء الشريع 1
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   :عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د فتاوى ىوف

ور الناس الدينية والدنيوية، أما الدنيوية فواضح جـداً،          أم ىعلم المحاسبة علم نافع ومهم ف     

  .وأما الدينية فأقرب مثال هو حاجة فقه المواريث إلى هـذا النـوع مـن علـوم اآللـة                  

فإذا تقرر هذا، فإن المسلمين مطالبون بأن يتقنوا هذا العلم وينـالوا فيـه الـدرجات                ... 

بيحه الشريعة، وما تبيحه الـشريعة      ستعماله على ما ت   إ ىقتصروا ف إالرفيعة، فإذا حصلوه    

    : مجال واسع، أما حساب الربا فيحرم عمله لما صح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه

  .1واهللا أعلم .رواه مسلم.  »َوُمْؤِكلَُه َوشَاِهِديِه َوكَاِتَبُه لََعَن آِكَل الرَِّبا«

  

   أنس أبوشادي/د
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  صحفحكم الحلف على الم -108

   فهل عليه كفارة؟سئل عن شخص حلف على المصحف كذباً: س

  

 ألن هذه الصيغة  ليس لها       بأن الحلف على المصحف ليس مشروعاً     أجاب   :ملخص الفتوى 

  .أصل من السنة

  .43الشيخ ابن عثيمين نور على الدرب ص     

   :تعليق

  . شرعاً يمينفهوالحلف بالمصحف أو عليه أو بالقرآن يمين عرفا، ومن ثم 

  . اليمين واجب، إال إذا كان على معصية فيجب على الحالف الحنث والكفارةىفالبر 

   :التعقيب

 ، شرعاً عتبر الحلف بذلك يميناً   إثم  ومن   ، الشريف بالحلف بالقرآن وبالمصحف  جرى العرف   

إال أن يكون الحلف على معصية، فحينئذ يجب علـى الحـالف أن             ؛   اليمين واجب  ىفوالبر  

ِإذَا َحلَفْتَ َعلَى َيِمينٍ فََرَأْيتَ غَْيَرَها       «لقوله عليه الصالة والسالم     ؛  ه ويكفر عنها   يمين ىفيحنث  

  .»َيِميِنَك َوكَفِّْر َعْن خَْيًرا ِمنَْها فَْأِت الَِّذي ُهَو خَْيٌر ِمنَْها

والكفارة هى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر على اإلطعام وال على الكـسوة                

  .ثة أيام متتابعاتصام ثال

 .واإلطعام يكون بإطعام العشرة المساكين مرتين، يغديهم ويعشيهم غذاء وعـشاء مـشبعين            

 لطعامه مرتين علـى     ىفويجزئ عند الحنفية القيمة، بأن يعطى كل مسكين من النقود ما يك           

  . واهللا أعلم. 1الوجه المذكور

  

  

   أنس أبوشادي/د
 
  
  

                                                 
 - ذو القعدة 17. فضيلة الشيخ حسن مأمون:المفتي ) 924( الموضوع : فتاوى دار اإلفتاء المصرية 1

 فضيلة :المفتي.بالمصحف يمين شرعاالحلف  ) 925( الموضوع ، م1957 يونية 15 - هجرية 1376

  . م1963 يولية 1.الشيخ أحمد هريدى
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  قصيرحكم ممارسة الرياضة بسروال  -109

  .حكم ممارسة الرياضة بسروال قصيرسئل عن : س

  

  . الرياضةىبعدم جواز إبداء الفخذ فأجاب  :ملخص الفتوى

  .4/431الشيخ ابن عثيمين فتاوى إسالمية     

   :تعليق

، وبناء عليه تجوز ممارسـة الرياضـة         اهللا عنه  يمالك رض الفخذ ليس بعورة عند اإلمام      

   .ى لهذا الرأبسروال قصير تبعاً

   :التعقيب

وعند النظر إلى ما ال يحل منها،        عند كل صالة،     واجب على الرجال والنساء   ستر العورة   

 أما المرأة فعورتها جميع بدنها ماعدا وجهها        ؛وتحديد العورة يختلف فيه الرجل عن المرأة      

 وأما عورة الرجل    ،)31النور( ﴾َولَا ُيْبِديَن زِينَتَُهنَّ ِإلَّا َما ظََهَر ِمنَْها      ﴿ لقوله تعالى    ،وكفيها

تبطل الصالة بعدم   من العورة، ال يجوز النظر إليهما، و      ن  يالسوأتتفق العلماء على أن     إفقد  

 فجمهور الفقهـاء  ؛ختلفت فيه اآلراءإسترهما، وأما عداهما من الفخذ والسرة والركبة، فقد       

ـ  البخاريعلى أنه عورة يجب ستره لحديث رواه أحمد والحاكم و      لنبـي ا تاريخـه أن  ىف

غطِّ فخذيك فإن الفخـذين     "صلى اهللا عليه وسلم مرَّ على معمرٍ وفخذاه مكشوفتان فقال له            

ومن هنا يرى جمهور     .ي كما رواه مالك وحسنه الترمذ     ،وقال مثل ذلك لرجل آخر    " عورة

 ومعنـى هـذا أن الـذين        ،الفقهاء أن الصالة بالشورت الذى يكشف عن الفخذين باطلـة         

وال تجـوز ممارسـة      ،اضية بالمالبس القصيرة ال تصح صـالتهم      يمارسون األلعاب الري  

 ومن أجل الحاجة أو الضرورة يمكـن أن         ،إال بمالبس ساترة عند الجمهور    لهم   الرياضة

 عن أنس أن    البخاري إلى حديث رواه     ستناداًإ إن الفخذ ليس بعورة      : من يقول  ىيتبعوا رأ 

 ألنظر إلى   ى فخذه أى كشفها حتى إن      صلى اهللا عليه وسلم حسر اإلزار يوم خيبر عن         النبي

   .1، واهللا أعلم اهللا عنهي وبهذا أخذ اإلمام مالك رض،بياض فخذه

  

   أنس أبوشادي/د
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  التصفيق من مظاهر الجاهلية -110

  .سئل عن حكم التصفيق بالمناسبات والحفالت: س

  

  .، وأقل ما فيه الكراهةالتصفيق من مظاهر الجاهليةبأن أجاب  :ملخص الفتوى

  .67الشيخ ابن باز فتاوى معاصرة ص     

   :تعليق

 وال يقصد به التقرب إلى اللّه، بل هو عرف وسلوك ، ليس عبادة المناسباتىفالتصفيق 

  . ليظهروا اإلعجاب بما يثير إعجابهم، وليس هناك ما يمنع ذلك شرعاًبعض الناسختاره إ

   :التعقيب

 وقد أشار إلى ذلك القرطبى      ، مخطئون ،تصفيقالذين يتقربون إلى اللّه ويعبدونه بالتصفير وال      

 إنه منكر   : وقال ،ى على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون       ع حيث ن  ، تفسيره ىف

  .  ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت،يتنزه عن مثله العقالء

   .نتهىإ

  

د به التقرب إلى اللّه، بـل هـو          وال يقص  ، ليس عبادة  هذه الفتوى  ىفلكن التصفيق المذكور    

 ليظهروا اإلعجاب بما يثير إعجابهم، وليس هناك ما يمنع        بعض الناس ختاره  إعرف وسلوك   

 عـن    تنزهاً ، المساجد ىف التى تقام    الحفالت ىفأال يكون ذلك     األفضل كانوإن  ،  ذلك شرعاً 

    . المسجد للتقربىف الصورة التى كانت تقع منهم ىفلمشركين با التشبه

  

 غير الصالة والخطبة جـائز إذا كـان لحاجـة معتبـرة             ىالتصفيق ف لفقهاء أن   اوقد ذكر   

، ولغير حاجـة     أو مالعبة النساء ألطفالهن    ، أو تحسين صناعة اإلنشاد    ،ستئذان والتنبيه كاإل

  .واهللا تعالى أعلم .1مكروه

  

   أنس أبوشادي/د
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  الشطرنجبحكم اللعب  -111

  .الشطرنجبحكم اللعب سئل عن : س

  

  .الشطرنجباللعب بعدم جواز أجاب  :ملخص الفتوى

  .18الشيخ ابن عثيمين أسئلة مهمة ص    

   :تعليق

بشروط ثالثة، عدم القمار، وعدم اإللهاء عـن وقـت          غير محرم عند الشافعية،     الشطرنج  

  . صالة، وحفظ اللسان حال اللعب عن الفحش

   :التعقيب

 صاحبه محرم كشرب خمر أو سـفور أو          إن كان فيه قمار، أو     ال يجوز اللعب بالشطرنج   

  .  أو ضرر أيا كان هذا الضرر، أو ترتب عليه ضياع واجب،خلوة أو سباب

: ، قال الشافعي  وقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الشطرنج غير محرم ومنهم الشافعية            

نا قال النووى وأما الشطرنج فمـذهب     و،   تحريمه ى أكرهه وال يتبين ل    ،إنه لهو يشبه الباطل   

وال يوجد حديث يحتج به      من العلماء إلى تحريمه،      ةأنه مكروه وليس بحرام وذهب جماع     

، وكل ما ال نص من الشارع على تحريمه فهو مباح لذاته؛ إذا لـم يكـن                 1ناطق بتحريمه 

ستعمل فيما يضر، فـإن ترتب على فعل مباحٍ حراٌم ُحرِّم لهـذا العـارض ال               إضارا أو   

  .2 واهللا أعلم .عب بالشطرنج ما يجب عليه هللا أو لعياله مثالًمطلقًا، كأن يترك الال

  فالجواب أن ما فيه من أحجار ليـست أجـساداً          ؛وأما أن الشطرنج فيه تماثيل فيحرم لذلك      

  كاملة بل ناقصة، وال يتبين الناظر إليها مالمح الحيوانات وال شخوصها وال أجسامها ألنها 

  .3 ال يحرمممحوة أو ليست كاملة، وما كان كذلك

                                                 
 .4 / 4الترغيب والترهيب  1
 فضيلة الـشيخ    :المفتي) 71(الموضوع  : فتاوى دار اإلفتاء المصرية   ،  خ محمد رشيد رضا   فضيلة الشي  2

  .1997مايو  .عطية صقر
 َبَعثَ ُمَعاوَِيةُ رضي اهللا     :َوذَكََر َعْن َمْسُروٍق رحمه اهللا قَالَ     : 24/47، المبسوط   1/416شرح فتح القدير     3

 فََأَمَر ُمَعاوَِيةُ رضي ، َوِقيَل َهِذِه تََماِثيُل كَانَتْ ُأِصيَبتْ ِفي الْغَِنيَمةِ    ..نِْدعنه بِتََماِثيَل ِمْن ُصفْرٍ تَُباُع بَِأْرضِ الْهِ      

 ِفي تَْأوِيلِ الَْحِديِث َأْيًضا َأنَّ ِتلَْك       :َوقَْد ِقيلَ . . َوالْكَُراَع ِللْغَُزاةِ  ،اهللا عنه بَِبْيِعَها بَِأْرضِ الْهِنِْد ِلَيتَِّخذَ بَِها الَْأْسِلَحةَ       

 َولَا َبْأَس بِِاتِّخَاِذ ِمثْلِ ذَِلَك َعلَى َما ُروَِي َأنَُّه ُوجَِد خَاتَُم َدانَْياَل             ،لتََّماِثيَل كَانَتْ ِصغَاًرا لَا تَْبُدو ِللنَّاِظرِ ِمْن ُبْعدٍ       ا

 َوكَاَن َعلَى خَاتَمِ َأبِي     ،اِنِهعليه السالم ِفي َزَمنِ ُعَمَر رضي اهللا عنه كَاَن َعلَْيِه نَقْشُ َرُجلٍ َبْيَن َأَسَدْينِ َيلَْحسَ              
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 عن ذكر اهللا، فمن ى عن ذكر اهللا فكذلك كل متاع الدنيا مما جاز أو حرم يلهىوأما أنه يله

 فإنها تصد ؛الخمرك وليس ذلك،  بشيء من ذلك حتى أضاع الواجبات كان حراماًىلتهإ

 الصالة ىبعبد الرحمن بن عوف ف: ى وروى،كما فعل بعلعن ذكر اهللا إلذهابها العقل؛ 

 والشطرنج .1 أنا عابد ما عبدتم ،قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون: فقرأ, ناسحين أم ال

  .ذهب العقل، وال يمنع من ذكر اهللا من أرادال ُي

 إلى ذلك عند ى فغير مسلم، بل الغالب أنه ال يفضوأما إفضاؤه إلى العداوة والبغضاء غالباً

 العداوة والبغضاء بكل ىن يقعون ف لألشرار الذيأكثر من يلعب به من األسوياء، خالفاً

 الشجاعة والمسرة وقوة النفس ىزيد ف العداوة والبغضاء ألنها تىحال، والخمر توقع ف

  :كما قال حسان بن ثابت يصف الخمرنتقام من األعداء والميل إلى البطش واإل

  

  ُينَْهِنُهنَا اللِّقَاُءَوُأْسًدا َما          َونَشَْرُبَها فَتَتُْركُنَا ُملُوكًا                

  .واهللا أعلم

  

   أنس أبوشادي/د
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،  لعبـة المونوبـولي    -حكم لعبة األونو  ،  حكم اللعب بالورق ومنضدة كرة القدم      -112

  البوكيمونلعبة 

ـ حكـم لعبـة األونـو   ، وعن حكم اللعب بالورق ومنضدة كرة القدم سئل عن: س  لعبـة   

  .ىالمونوبول

  

  غالبـاً  ىم الجواز؛ ألنها تشغل عن ذكر اهللا وعن الصالة، وتفض         بعدأجاب   :ملخص الفتوى 

  .إلى العداوة والبغضاء على مدى األيام

  .15/238فتاوى اللجنة الدائمة     

   :تعليق

فهو مباح   تحريم هذه األلعاب، وكل ما ال نص من الشارع على تحريمه             ىال يوجد نص ف   

  . ستعمل فيما يضرإ أو اًلذاته؛ إذا لم يكن ضاّر

   :التعقيب

 وهو ما ال يخلو الالعب فيه مـن غـرم أو          إن كان فيه قمار    ال يجوز اللعب بشيء من ذلك     

 أو ،، أو ترتب عليه ضـياع واجـب  أو فحش ، أو صاحبه محرم كشرب خمر أو سباب         غنم

  . ضرر أيا كان هذا الضرر

 وتفكر يشحذ   أنه يحل منها ما فيه حساب     :  ال نص فيها   ى األلعاب الت  ىالقاعدة عند الشافعية ف   

 بالقيـاس   ى، وهـذه القاعـدة تـأت      1الذهن كالشطرنج دون ما كان كالنرد أو كان من العبث         

عتماده على الحـظ    إ ى بالنرد ف  والتخريج على النرد والشطرنج؛ فما كان من األلعاب شبيهاً        

 علـى المهـارة      به النرد، يمنع وهو أشبه بأزالم الجاهلية، وما كان منها معتمداً           ى يأت ىالذ

  .الذكاء من الالعب يباح كالشطرنجو

 ،قواعد الظاهرية تختلف عن هذا، واألصل عندهم أن ما ليس فيه نص بالتحريم يكون حالالً              

َوقَْد فَـصََّل   ﴿:  تعالى وقوله ،)29البقرة  ( ﴾خَلَقَ لَكُم مَّا ِفي اَألْرضِ َجِميعاً     ﴿:  تعالى لقول اهللا 

،  يكون حـالالً    يأت نص بتحريم شيء من ذلك      وإذا لم  ،)119األنعام  (﴾  لَكُم مَّا َحرََّم َعلَْيكُمْ   

 ،اً من هذه األلعاب إال ما كان ضارّ        أنه ال يحرم   ؛وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمد رشيد رضا       

 الدين أو   ى المضرة ف  ى تحريم كل حرام منها ه     ى إن العلة ف   ى حكم الماله  ىوالقاعدة عنده ف  

ذهـب  وال ضرر فيه مما ليس فيه نص ال يحرم،           فما   ،النفس أو العقل أو الِعْرض أو المال      
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  .يه

                                                

ـ                 واإلج  العـداوة   ىابة عن أن هذه األلعاب فيها تماثيل، أو تصد عن ذكـر اهللا، أو توقـع ف

  . الفتوى السابقة عن الشطرنج، فليراجع واهللا أعلمىوالبغضاء، قد تقدم ف

 علـى   األوالد تنبيـه    مع لزوم ،  منهافال مانع    األلعاب من مثل هذه المنهيات،    هذه  فإن خلت   

  : األلعاببعض ى قد توجد فىر التومن األخطا.  وقتهاىأداء الصالة ف

 ى بين أهل األرض األخيار وأهل السماء األشرار ومـا تنطـو            تصور حروباً  ىاأللعاب الت 

   . المالئكة الكرامىتّهام اهللا تعالى أو الطعن فإعليه مثل هذه األفكار من 

  . وشعائر الكفر تقوم على تقديس الّصليب ىاأللعاب الت

   .أو تمّجد الّسحرة تقّر الّسحر ىاأللعاب الت

   .غيرهمتمجيد تحقير المسلمين وأو  ،األلعاب القائمة على الحقد على اإلسالم والمسلمين

   .األلعاب القائمة على فكرة القمار والميسر

   .اإلضرار بالجسد كاإلضرار بالعينين أو األعصاب

  . التربية على العنف واإلجرام وتسهيل القتل وإزهاق األرواح

ية الطّفل بتربيته على عالم األوهام والخياالت واألشياء المستحيلة كـالعودة بعـد             إفساد واقع 

  .  الواقع وتصوير الكائنات الفضائية ونحو ذلكى ال وجود لها فىالموت والقّوة الخارقة الت

 إال أن يتم التعامل معها إن وجدت بالطريقـة          وهذه األخطار تمنع جواز هذه األلعاب شرعاً      

ستلزم األمر  إلطفل كتعليمه الصواب وإرشاده إلى الحق، أو منع هذه اللعبة إذا            المالئمة مع ا  

ألنه ال يجوز    على هذه األلعاب بالعوض   المسابقة   جميع األحوال ب   ىذلك، مع عدم السماح ف    

   .2واهللا أعلم. ولو كانت مباحة
  

   أنس أبوشادي/د

  

 
  .4/343أسنى المطالب  1
 3008 الصفحة رقم    1 الجزء رقم    ، الشيخ محمد صالح المنجد،    م سؤال وجواب  من كتاب فتاوى اإلسال    2

  .سعد الشثري. المسابقات وأحكامها في الشريعة اإلسالمية لـ د :عن -2898سؤال رقم 
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  حكم كتابة القصص الكاذبة للتربية -113

  .ة القصص الكاذبة للتربيةحكم كتابسئل عن : س

  

  .كتابة القصص الكاذبة للتربيةبعدم جواز أجاب  :ملخص الفتوى

  .12/187فتاوى اللجنة الدائمة     

  com.alsalafway.wwwالشيخ سعيد عبد العظيم 

   :تعليق

، كل مقصود محمود ال يمكن التوصل إليه إال بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحاً

  .فهو واجب وإن كان واجباً

   :التعقيب

الكالم وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليـه بالـصدق وبالكـذب               

 فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن               جميعاً

  .  وواجب إن كان المقصود واجباًكان تحصيل ذلك القصد مباحاً

جواز الكذب لتحقيق مـصلحة دون مـضرة للغيـر         من  حديث   ال ىصح ف والدليل عليه ما    

 سمعت  : ومسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت          البخاريتذكر، وذلك فيما رواه     

الَِّذي ُيْصِلُح َبْيَن النَّاسِ فََينِْمي خَْيًرا َأْو  لَْيَس الْكَذَّاُب«رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم يقول 

ء مما يقول النـاس     ي ش ى ولم أسمعه يرخص ف    : قالت : رواية زيادة هى   ىفو ،»َيقُوُل خَْيًرا 

 وحديث الرجل امرأته وحديث المـرأة       ، واإلصالح بين الناس   ، تعنى الحرب  ، ثالث ىفإال  

 ، يساعد علـى دوام العـشرة      ىوالمراد بالحديث بين الزوجين هو عن الحب الذ       . زوجها

  .بالحياة الزوجية أمور أخرى تضر ىوالشواهد عليه كثيرة وليس ف

  

 ولكن  ، الحديث ى جواز الكذب على ما ورد به النص ف        ىقتصار ف ورأى بعض العلماء اإل   

ومنه كذب عبد اللّه بن عمـرو   ؛ كل ما فيه مصلحة دون مضرة للغير     ىجوزه المحققون ف  

 فالزمـه   ، أخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه من أهل الجنة          ىبن العاص على الرجل الذ    

  .1دعى أنه مغاضب ألبيهأ و،يعرف حاله لأياماً
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 ال يترتب عليـه ضـرر وتتحقـق بـه مـصلحة             ىهو الذ أن الكذب الجائز    : والخالصة

لما فيه من ضـرر للغيـر       .  أضيق الحدود  ى أن يكون ف   ىمشروعة، وهو جائز ولكن ينبغ    

  .  نظر المكذوب عليهى ف نظر الكاذب فقد يكون كبيراًى فولو كان بسيطاً

  

ـ  أو أحـداث متخيلـة       ، لشخصيات ذات أحداث وقعت    ات حكاي ىه لوقصص األطفا   ىف

  شـكالً  وهو أسلوب للتثقيف والترفيه، فإن كان صـادقاً       .  أو الحاضر أو المستقبل    ىالماض

   .طى حكم الخبر الصادق، وهو الجواز أع شريفاً، ويستهدف غرضاًوموضوعاً

،  معيناً ال يعنى شخصاً   القصص الذى    ىف، كما هو الشأن     ةختراعيإوإن كانت الشخصيات    

فـإن كـان الهـدف      " كليلة ودمنـة  " كتاب   ىفوقد يكون على لسان بعض الحيوانات كما        

 واجب أو ضرر    ىف، ولم يؤد تعلمه إلى تقصير        محظوراً  والمادة ال تحوى أمراً    ،صحيحاً

هذه قيود دقيقـة    و،  1 أو غير ذلك من األضرار كان حالالً       ى أو خلق  ى أو مال  ى أو عقل  ىبدن

 بقدر مـا     والخروج على أى واحد منها يجعله ممنوعاً       ، المقبول من غيره   القصص لضبط

ستهزاء بشخصية محترمة،   إفلو كان الهدف منه      .يكون عليه الخروج من حرمة أو كراهة      

ختالق حـديث   إ أو كانت المادة محرمة ككذب أو        ،أو دعوة إلى مبدأ مخالف للدين والخلق      

  .2واهللا أعلم .ضرر ال يحتمل كان ممنوعاً، أو أدى إلى فتنة أو  مثالًىنبو
 

   أنس أبوشادي/د
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 َبْل َوَما ُيتََيقَُّن كَِذُبُه لَِكْن بِقَْصِد َضْربِ الَْأْمثَالِ َوالَْمَواِعِظ َوتَْعِليمِ نَْحوِ            ،لَا ُيتََيقَُّن كَِذُبُه بِقَْصِد الْفُْرَجِة لَا الُْحجَّةِ      

َوذَِلـَك  ) قَْولُُه لَِكْن بِقَْصِد َضْربِ الَْأْمثَالِ إلَـخْ        (  .َعلَى َألِْسنَِة آَدِميِّيَن َأْو َحَيَوانَاٍت ذَكََرُه اْبُن َحَجرٍ       الشََّجاَعِة  

 ،جِيِّ لَا َأْصـَل لََهـا      فَِإنَّ الظَّاِهَر َأنَّ الِْحكَاَياِت الَِّتي ِفيَها َعْن الَْحارِِث ْبنِ َهمَّامٍ َوالسَُّرو           ،كََمقَاَماِت الَْحرِيرِيِّ 
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