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"قال به أكثر العلماء خالفا أليب حنيفة واملختار عندان جوازه لثبوت األحاديث الصحيحة به صرحيا ال  .1
حتتمل التأويل، وابملطر قال به كثري من العلماء مالك يف املغرب والعشاء وكذلك أمحد وقال به الشافعي 

ال به طوائف من ملرض قفيهما ويف الظهر والعصر واملختار منعه لثبوت حديث صحيح فيه واجلمع اب
الفقهاء؛ وابلوحل والريح وحنومها قال به بعض من قال ابجلمع ابملطر، واجلمع ابلعذر اخلفيف بشرط 
أن ال يتخذ ذلك عادة قال به ابن سريين فيما حكاه ابن املنذر وغريه وحكي قريب منه عن أيب إسحاق 

 أعلم. ، وهللافلم يقل به أحدبغري عذر  املروزي وابن خزمية ومل يصح ال عن هذا وال عن هذا، وأما

 كتب علي السبكي يف الثاين والعشرين من احملرم سنة اثنتني ومخسني وسبعمائة ابلعادلية بدمشق انتهى.

 

 ]ابب صالة اجلمعة[

)مسألة( يف السعي إىل اجلمعة وهو التأهب هلا واالشتغال أبسباهبا واملشي واجب على الفور وجواب 
[ واملعىن فيه تعظيم 9التوسعة كغريها من الصلوات لقوله تعاىل }فاسعوا{ ]اجلمعة: مضيقا وليس على 

اجلمعة على غريها من الصلوات فخصت بوجوب السعي إليها من أول الوقت قصدا، وغريها من 
الصلوات وإن قيل بوجوب اجلماعة وإتيان املسجد فإمنا جتب وجواب موسعا وهو وجوب الوسائل ال 

 خبالف السعي إىل اجلمعة فإنه واجب وجوب املقاصدوجوب املقاصد 

[ أي املفوت للسعي وال نقول املفوت للجمعة، وإمنا قلنا هذا ألان لو 9وقوله }وذروا البيع{ ]اجلمعة: 
قلنا: السعي غري واجب لعينه بل املقصود عدم تفويت اجلمعة لكان هذا استنباط أن النهي عن البيع 

اقرتان الكالم وأيضا فإنه ال يبطل النص ولكن خيصصه وهو أسهل من لتفويت السعي، ويدل عليه 
األول جيوز على أصح القولني، وينبين على هذا أن البيع يف اجلامع ال حيرم وكذا يف الطريق وأن البيع يف 

 بيته حرام بل اجللوس وعدم االشتغال بشيء حرام ملا قلنا إن السعي على الفور وهللا أعلم.

 

 يف املسجونني بسجن الشرع وهم أكثر من أربعني -رضي هللا عنه  -عنها الشيخ اإلمام )مسألة( سئل 
 هل جيوز هلم أن يقيموا من بينهم إماما خيطب هبم ويصلي هبم اجلمعة واألعياد؟

: ال جيوز هلم إقامة اجلمعة يف السجن بل يصلون ظهرا ألنه مل يبلغنا أن -رمحه هللا تعاىل  -)أجاب( 
لف فعل ذلك مع أنه كان يف السجون أقوام من العلماء املتورعني والغالب أنه جيتمع معهم أحدا من الس

 (1)أربعون وأكثر موصوفون." 
"به وهذا حرف البحث بيننا وبينهم يف هذا املقام، والذي يفهم كل أحد ويدل عليه الشرع واللغة ما  .2

من اآلية ملا قال تعاىل }إمنا  قلناه، فإن قلت: هل مع هذا شيء آخر؟ . قلت: نعم معىن معقول
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[ }للسائل واحملروم{ 24[ وقال }يف أمواهلم حق معلوم{ ]املعارج: 60الصدقات للفقراء{ ]التوبة: 
ل الكتاب د« تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم» -صلى هللا عليه وسلم  -[ وقال 25]املعارج: 

يف  العلماء مل خيالف فيه أحد نظران بعد ذلكوالسنة على أن ذلك حق للفقراء، وهذا جممع عليه بني 
ة أن وجوبه هلم على األغنياء بطريق القرابة كما أوجب نفق -رمحه هللا  -وجوبه هلم فرأى الشافعي 

األبوين ابإلمجاع وذوي األرحام عند أيب حنيفة لقرابة النسب عند احلاجة واشرتكت القرابتان يف 
ل عن ول ملك النصاب وغريه ومل يشرتط يف الثانية إال أن يفضاقتضائهما وجوب النفقة فاشرتط يف األ

الكفاية وافرتقا يف أن األوىل مستقر يف الذمة ألهنا لغري معني والثانية ملعني على معني مقدرة ابحلاجة  
كل يوم فال حاجة إىل استقرارها يف الذمة ويف أن األوىل ال توجب حمرمية النكاح وال توجب العني 

االفرتاق ال يقدح يف اقتضاء املشرتك ووجوب النفقة. فإن قلت: فما قول أيب حنيفة وقد  ابمللك وهذا
 نقلتم اإلمجاع على أهنا للفقراء ومن معهم.

قلت: يقول: إهنا للفقراء على هللا بوعده برزقهم وهي هلل تعاىل على صاحب املال وهللا تعاىل أذن له يف 
: ادفع ديين الذي عندك هلذا مما له علي من الدين فال حق دفعها إليهم كمن عليه دين فقال للمديون

للفقري على الغين إال من هذه اجلهة والشافعي يقول: حقه عليه من اجلهة األوىل وهو من مجلة ما قدره 
هللا رزقا ووعده به. فإن قلت: خلص يل ما تقدم إىل هنا ألسفل بدر )؟( حمل اخلالف بني اإلمامني. 

يف إجياب الزكاة يف مال اليتيم اآلايت الكرمية اآلمرة إبيتاء الزكاة واآلايت الكرمية  قلت: مسند الشافعي
املقتضية ألهنا يف عني املال واألحاديث الصحيحة الشهرية الكثرية كذلك وفعل السعاة كذلك وحتقيق 

ة فالقول ابلعموم يف مجيع ذلك ومرسل صحيح وهو عند أيب حنيفة كاملسند أو أقوى وأحاديث ضعي
 وآاثر عظيمة عن أكابر الصحابة ومل يثبت خمالف منهم ومعىن نفقة القرابة.

صلى هللا عليه  -فهذه عشرة أمور متضافرة يثبت الوجوب أبقل منها. فإن قلت: فما جتيبون عن قوله 
أليس معارضا ملا قلتم؟ قلت: ال معارضة بينها وال يقتضي احلديث « رفع القلم عن ثالثة» -وسلم 
 يقل به ملر أكثر من ارتفاع التكليف إن الصيب ليس مكلفا وال خماطبا أبدائها وهذا جممع عليه املذكو 
 من العلماء وإمنا اخلالف يف مقام آخر. أحد

فإن قلت: هل يقول الشافعي: إهنا نفقة حمضة كنفقة األقارب أو عبادة حمضة كالصالة أو فيها شائبة 
 (1)ابه يف ذلك والذي كان." من هذا وشائبة من هذا. قلت: اختلف أصح

 قل به أحدمل ي"الداخل فهو قول ابن بنت الشافعي، أما القول أبن االنفساخ يقتضي حلوهلا فهذا  .3
واعتقاد كون األربعة األايم منسوبة من تسعة وعشرين يوما ال وجه له وال أييت على مذهب أحد وينبغي 
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ثر شهر كلها سواء، فإن اختلفت أبن كان بعضها أكأن يتنبه أيضا لكون املسألة فيما إذا كانت أايم ال
قيمة من بعض فينبغي أن يراعى ذلك يف التقسيط، وقد يقتضي احلال أن األربعة األايم قسطها يزيد 

 على ما قلناه، أو ينقص وهللا أعلم.

 

رتي هبا ش)مسألة( ما تقول السادة العلماء وفقهم هللا تعاىل يف رجل صانع للبسط دفع إليه زيد دراهم لي
ما حيتاج إليه البسط وقرر معه أجرته، والشخص الصانع عمل البسط وجاء ببعضها وادعى تلف البعض 

 ابلسرقة فهل يلزمه غرامة ما ادعى تلفه أفتوان مأجورين.

أبن قال هذه الفتيا حضرت إيل يوم اجلمعة املاضية يف اجلامع الطيلوين  -رضي هللا عنه  -)أجاب( 
غري هذا اللفظ املذكور هنا بل هو على صورة أخرى، وهو يف رجل يصنع البسط  عقيب الصالة بلفظ

دفع إليه زيد دراهم ليعمل له بسطا فجاء ببعض البسط وادعى تلف البعض فهل يلزمه غرم ما تلف، 
أو ال هكذا لفظ تلك الفتوى، أو ما هذا معناه فكتبت عليها أن هذا االستصناع فاسد وأن الدراهم 

افع على األخذ، وما يتلف من البسط يتلف على ملك الصانع، ومن ضمانه، وما أحضره مضمونة للد
إن اتفقا على عقد عليه حاسبه بثمنه من الدراهم على ما يتفقان عليه وإال فريدها، أو ما هذا معناه 

ت بفلما كان بكرة يوم السبت وأان داخل درس املنصورية حضرت إيل فتيا صورة السؤال كصورته اليت كت
عليها وعليها خط شخص أبنه ال يضمن وأن يده يد أمانة، أو ما هذا معناه فدفعتها إىل حمضرها عاملا 
أبهنا ليست أهال ألن أراها فلما حضرت الدرس طلب بعض اجلماعة قراءهتا يف الدرس فامتنعت من 

ن أفىت فيها  مذلك وألنين ال أشتهي على أحد وال أذكره بسوء لكن حبثنا يف املسألة من غري تعيني
وذكرت للجماعة أن هذه مسألة مشهورة كثرية الوقوع يف جتليد الكتب ويف استعمال اخلفاف، والقماش، 
والشراميز وغريها، ومذهب الشافعي فساد العقد املذكور ومذهب مالك وأيب حنيفة صحته، وقد نص 

ة بعمل مالك وأبو حنيفالشافعي على هذه يف األم وذكرها األصحاب املتقدمون يف كتبهم واحتج 
 الناس، واحلاجة واحتج الشافعي أبن هذا سلم فاسد وليس بيع عني وال إجارة على عمل يف عني.

 يقل ملوالقول أبن الدراهم املقبوضة عن ذلك أمانة وأهنا من ضمان الدافع وال يلزم القابض غرمها قول 
 (1)." به أحد

 "من نصيب الفقراء ورأيي أنه جيوز. .4

سابع( أن جيهل احلال، وال يعلم منه غري ما عادة مباشري احلكم به فهاهنا ال يغري شيء من )القسم ال
تلك العادة، وال نتجاوزها، بل نتبع تلك العادة كما كانت من غري تعيني ولو رأينا كتاب وقف يقتضي 

ون حاكم كأنه وقف وسكت عن السبل مثال وحنو ذلك ال نغريه إال إذا اعتقدان بطالنه الحتمال أن ي
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حكم بذلك واليد دليل عليه فيبقى على ما هو عليه لداللة اليد مع االحتمال، وحيتمل أيضا أن يكون 
له كتاب آخر، أو سبب آخر فاليد دالة على االستحقاق واألسباب كثرية ال تنحصر، وأما الفتاوى 

هاء هلا معنيان عرف الفقبكون أقارب الواقف أوىل فال ينبغي للمفيت أن يطلق ذلك؛ ألن األولوية يف 
أن يطلق  فلذلك ال ينبغي للمفيت مل يقل به أحدأحدمها التقدمي على جهة الوجوب وقد قدمنا أن ذلك 

جوابه بذلك فإنه قد يفهم منه ذلك، وقد رأينا كثريا حيصل مثل هذه الفتاوى وتقدم عليها إىل السلطان 
ط رب معتقدين أن حكم الشرع ذلك ويتسلوإىل نواب السلطنة فيكتبون عليها ابلصرف إىل األقا

املكتوب هلم بتلك املراسيم ويقطعون أولئك املرتبني ويتقدمون بذلك على من هو أحق ويصري ذلك  
كأنه حق واجب هلم الزم على غريهم وكل ذلك ال جيوزه والة األمور من السلطان ما يرمسون بذلك إال 

لو بني هلم أن ذلك ليس بواجب، بل وقد ال يكون محال على الفتاوى واعتقادا أن ذلك هو الشرع و 
جائزا مل يكتبوه فإنه ال غرض هلم يف حرمان املستحق واعطاء غري املستحق، وال أن يرمسوا مبا هو 

 مستحب، وليس بواجب ألن مراسيمهم ال خيالفها أحد.

ال يكون مستحبا  ا وقداملعىن الثاين األولوية االستحباب وهذا قد قدمنا الكالم يف حمله قد يكون مستحب
فللمفيت بعض العذر فيه لكن ينبغي أن يبينه حىت ال حيمل والة األمور على ما ال ينبغي، ولقد رأيت 
على بعض التواقيع خبط بعض املوقعني يوقع هلم بذلك قوله: واألقربون أوىل ابملعروف فال أدرى مما 

له ال ه فينبغي للمفيت إن بني ذلك كأتعجب من جهله ابلقرآن أم جهله ابحلكم الشرعي أم من غري 
يقتدي به، وينبغي للقاضي أيضا أن ال يستعجل ابإلذن ابلكتابة يف حمضر يف ذلك، أو يف غريه؛ ألن 

 (1)احملضر إذا كتب يتسارع الشهود غري احملررين إىل الكتابة فيه ويبقى." 
ال ر ذلك يف كالم اإلمام ال هنا و "يف كتاب الصداق عن اإلمام أنه يقدر بقرة ومل ينسب املوضع ومل أ .5

 يف الصداق وابن عبد السالم يف اختصار النهاية قال وأخطأ من قدرمها شاتني وأوجب قيمة الشاتني.

بارة وإمنا هي معيار والواجب من مهر املثل وع ومل يقل به أحدوقوله أوجب يوهم أنه جتب قيمة املقدر 
كبارا وصغارا واعتربان العدد فقيل: يسوى بني الكبري اإلمام أعترب وهي الصواب وإن كانت خنازير  

والصغري، وقيل: جيعل كل صغريين بكبري وإن اختلف اجلنس كخمر وخنازير وكالب فقيل: يعترب اجلنس، 
 وقيل: عدد األفراد ويسوى وقيل: املالية وهو األصح وهو قول ابن شريح.

اخلمر  حه الرافعي وقيل: يقدر وعلى هذا يقدروعلى هذا قيل: نعترب قيمتها عند أهلها وهو األصح ورج
 خال ومل يذكروا هنا اعتبار العصري كما ذكروه يف تفريق الصفقة والصداق.

قال الرافعي والوجه التسوية وأما اخلنزير على قولنا ابلتقدير فقيل: يقدر غنما حكاه القاضي أبو الطيب 
 لصورة والفائدة حكامها الرافعي.وصاحب املهذب وقيل: بقرا، وقيل: حيواان يقاربه يف ا
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والكلب قيل: يقدر به، وقيل فهذا فأما ما رجحه الرافعي فوجهه ما ذكرانه يف تفريق الصفقة وزايدة 
وهي أن املقابلة هنا يف الشرك جارية جمرى الصحيح، والتوزيع حيسبها وميلك ذلك املعني يف الشرك وإن  

ا لف بعض العقود عليه ورجع من مهر املثل بقسطه مكان فاسدا فإذا أسلما بعد قبض بعضه كان كت
ح مل يقبض مما اقتضاه التوزيع وقت العقد كما لو تلف بعض املبيع قبل قبضه وبعد قبض مثنه وهو الصحي

وأما التقدير فيحتمل أن يكون وجهه أنه ملا خرج الصداق ابإلسالم عن االعتبار وقيمته غري معتربة يف 
م اعتربانها بغريها كما فعلنا يف تفريق الصفقة على الوجه الثاين وجيعل احلكاإلسالم مل ينظر إليها و 

 ابلتقسيط اآلن بعد اإلسالم كالتقسيط يف تفريق الصفقة ابتداء.

وهبذا يظهر أن هذا الباب وابب تفريق الصفقة متقارابن وإن افرتقا من جهة أن املقابلة هنا وقعت 
 .يكون اخلالف فيهما ويكون اعتبار القيمة هنا أوىل صحيحة ويف تفريق الصفقة خبالفه فلذلك

وهذا املأخذ للوجهني مستمر وإن قلنا: الصداق مضمون يف يد الزوج ضمان عقد وحيتمل أن يكون 
 (1)الوجهان مبنيني على القولني فيكون القول ابعتبار القيمة على أنه ضمان." 

وده التقرب وقوله يف املعقودة هلل فيما إذا كان مقص"غري هللا خبالف احللف ابلطواغيت وأبيه والكعبة.  .6
ال احللف إىل آخره يقتضي وجوب الكفارة يف كل نذر وليس كذلك فإن نذر التربر ال خالف فيه أنه 

 ال جتب فيه الكفارة وكأن النسخة سقيمة فلينظر يف أخرى.

حللف ابلطالق  يقتضي: أن اوإدراجه احللف ابلطالق والعتاق يف القسم الثاين يف اليمني املعقودة هلل
ميني معقودة هلل وفيه نظر فإن قوله: معقود هلل إن أريد هبا التقرب إىل هللا فاليمني ابلطالق ليست  
كذلك، وإن أريد به أنه التزم هبا شيئا جيب هلل تعاىل عليه كاحلج والصدقة فليس كذلك؛ ألن احلالف 

يه الطالق وال أن ينشئ طالقا بل مقصوده أهنا ابلطالق ليس مقصوده أنه إذا حصل احلنث جيب عل
 تطلق مبجرد وجود الشرط.

قوله: ومن العلماء من فرق بني ما عقده هلل من الوجوب وهو احللف ابلنذر وما عقده هلل من حترمي وهو 
احللف ابلطالق والعتاق فقالوا يف األول: كفارة ويف الثاين ما حلف، هذا وإن كان قول اجلمهور ولكن 

يقولوه هبذه العبارة وليس مأخذهم كون هذا حترميا وإجيااب، ولو كان ذلك مأخذهم لزمهم أن يقولوا مل 
به من كل حترمي كما قال: إن فعلت كذا فامرأيت أو أميت حرام وهذا الطعام علي حرام فيحرم إذا وجد 

 مل يقل به أحد.الشرط، وهذا 

وجد  إىل العبد يصيب بسببه تنجيزا وتعليقا ومىت بل مأخذهم أن هذا وقوع وذاك التزام، واألول مفوض
 سببه ال يتأخر عنه.

)والثاين( ليس مفوضا إليه مطلقا بل على وجه خاص وإذا وجب سببه وترتب يف الذمة ميكن سقوطه 
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خبالف األول. واستدالله ابآلايت واحلديث الدال على تكفري األميان، ودعواه أهنا شاملة هلذه اليمني 
 ممنوعة.

له: إن هذه داخلة يف أميان املسلمني وأميان البيعة، ودعواه أنه ال يعلم فيها نزاعا فاعلم أن قولنا أميان وقو 
املسلمني وأميان البيعة إمنا صارت يدخل فيها الطالق والعتق من زمن احلجاج فإنه زادها يف أميان البيعة 

خل حلالف دخلت وإن مل ينوها ال تدوصار حيلف املسلمني هبا واشتهرت من ذلك الوقت، فإذا نواها ا
ولوال ذلك دخلت اليمني ابلطالق والعتاق فيها نوى أو مل ينو، فاإليهام بكوهنا من أميان املسلمني ال 

 يفيد.

 (1)ومما يبني أن ذلك أن قول القائل: أميان." 
تحالته، وأما س"حيتمل أن يكون قولنا شيء أعظم هللا مبنزلة اإلخبار أنه عظيم ال شيء جعله عظيما ال .7

 قول الشاعر:

 ما أقدر هللا

ه فإنه وإن كان لفظه لفظ التعجب فاملراد به املبالغة يف وصف هللا تعاىل ابلقدرة كقوله تعاىل }فليمدد ل
[ جاء بصيغة األمر وإن مل يكن يف احلقيقة أمرا، وإن شئت قدرته تقدير ما 75الرمحن مدا{ ]مرمي: 

كالم ابن األنباري، وهو نص صريح يف املسألة وانطق ابالتفاق على أعظم هللا على ما بينا. انتهى  
صحة إطالق هذا اللفظ وأنه غري مستنكر ولكنه خمتلف هل يبقى على حقيقته من التعجب، وحتمل 

األصح أنه و  فلم يقل به أحداألوجه الثالثة اليت ذكرها أو جتعل جمازا عن اإلخبار. وأما إنكار اللفظ 
 التعجب وأتويل الشيء على ما ذكر. ابق على معناه من

وقد ذكر أبو الوليد الباجي يف كتاب السنن من تصنيفه قال ابب أدعية من غري القرآن مستحبة فذكر 
 منها ما أحلمك عن من عصاك وأقربك ممن دعاك وأعطفك على من سألك وذكر شعرا لغريه من مجلته

 سبحانك اللهم ما ... أجل عندي مثلك

رضي هللا  -الباجي يف كتاب السنن من تصنيفه، ورأيت يف السرية عن أيب بكر الصديق انتهى ما قاله 
رواه ابن إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه وانهيك هبما يف جوار ابن الدغنة قال  -عنه 

القاسم إن أاب بكر لقيه سفيه من سفهاء قريش وهو عائد إىل الكعبة فحثى على رأسه ترااب فمر أبيب 
بكر الوليد بن املغرية أو العاص بن وائل فقال أبو بكر أال ترى ما يصنع هذا السفيه قال أنت فعلت 
ذلك بنفسك أي وراب ما أحلمك انتهى. فلو مل يكن من هذا إال كالم القاسم بن حممد لكفى فضال 

 عن روايته عن أيب بكر وإن كانت مرسلة.

[ معناه 27قوله تعاىل }ذو اجلالل واإلكرام{ ]الرمحن:  وقال الزخمشري يف الكشاف يف سورة الرمحن يف
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 الذي جيله املوحدون عن التشبه خبلقه أو الذي يقال له: ما أجلك وأكرمك.

[ إنه جاء مبا دل على التعجب من 26وقال الزخمشري يف قوله تعاىل }أبصر به وأمسع{ ]الكهف: 
 (1)إلدراك خارج عن حد ما عليه إدراك." إدراكه للمسموعات واملبصرات للداللة على أن أمره يف ا

"اثلثها إن كان يفضي إىل التنقيص مل يضعف وإال فيضعف وهو للقفال. وحكاه اإلمام وذكر له بياان  .8
ذكره الرافعي؛ ألنه مل يتحرر له على ما قال إما خللل النسخة وإما لغري ذلك، وقد أتملته يف نسخ 

ان ن، فأقول جتب بنت خماض وبنت لبون واألصل يف هذا الباب أفوجدته حمررا وها أان أذكره بزايدة بيا
إمنا و  ومل يقل به أحدال نضعف املال؛ ألان لو ضعفنا هذا املال كان إحدى وستني وواجبها جذعة 

يضعف فكأان نالحظ بقاء املال على حقيقته وأنخذ املال منه مرة، مث مرة. إذا عرفت ذلك فنقول: 
وواجب مخس ونصف على اإلجياب يف الوقص مخسة أجزاء ونصف  واجب مخس وعشرين بنت خماض

من مخسة وعشرين جزءا من بنت خماض وهي مخس بنت خماض وعشر مخس منها ونضعف ذلك 
فيكون بنيت خماض وأحد عشر جزءا من مخسة وعشرين جزءا من بنت خماض هي مخسا بنت خماض 

يها مخس وعشرون جزءا فإذا أضفنا إل ومخس مخس منها وحنن نفر من التشقيص فنقول: بنت املخاض
أحد عشر جزءا منها كانت ستا وثالثني فواجبها بنت لبون فتنقلب األجزاء الستة والثالثون اليت كانت 
أجزاء بنت خماض تصري أجزاء بنت لبون إال أهنا كانت منسوبة من مخسة وعشرين صارت منسوبة من 

املخاض إذا قسمت مخسة وعشرين جزءا كان كل ستة وثالثني والعراب ال ختتلف وذلك؛ ألن بنت 
جزء منها مخس مخسها ونسبته من ستة وثالثني ربع تسعها فكل جزء من بنت املخاض يقابل جزءا 
من بنت اللبون إذا كانت أجزاء بنت املخاض مخسة وعشرين وأجزاء بنت اللبون ستة وثالثني وإن 

 ع بنت اللبون فإذا خرجنا بنيت خماضشئت قلت: كل مخس مخس بنت خماض وهو معادل لربع تس
وأحد عشر جزءا من اتليه من بنات املخاض قوم التشقيص فعدل عنه إىل ما يساويه يف نظر الشرع 
وعدلت بنت املخاض مع أحد عشر جزءا من أخرى من بنات املخاض ببنت لبون كاملة الستوائهما 

 يف نظر الشرع والسالمة من التشقيص وهللا أعلم انتهى.

 

 (2)سؤاال ابتداؤه ثناء طويل على الشيخ اإلمام."  -رمحه هللا  -سئل( الشيخ اإلمام )
"وهو الزم لكل مكلف من املسلمني والكفار، وأما أصوله فباإلمجاع، وأما فروعه فمن قال إن الكفار  .9

ع و مكلفون بفروع الشريعة فكذلك وكل ما هو حرام علينا حرام عليهم، ومن قال ليسوا مكلفني ابلفر 
وإمنا مكلفون ابإلسالم فقد يقول إن حترمي هذا كتحرمي الكفر فهو متعلق هبم وقد يقول: إنه كسائر 
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لم يقل به فالفروع فال يقال فيه يف حقهم ال حالل وال حرام، أما إنه جائز أو حالل أو مأذون فيه هلم 
 وال أييت على مذهب من املذاهب. أحد

، بل: أقول إنه فال يشرع اليوم إال شرعه -صلى هللا عليه وسلم  -ومجيع الشرائع نسخت بشريعة النيب 
مل يكن قط شرع يسوغ فيه ألحد أن يبين مكاان يكفر فيه ابهلل فالشرائع كلها متفقة على حترمي الكفر 
ويلزم من حترمي الكفر حترمي إنشاء املكان املتخذ له والكنيسة اليوم ال تتخذ إال لذلك وكانت حمرمة 

احملرمات يف كل ملة، وإعادة الكنيسة القدمية كذلك؛ ألهنا إنشاء بناء هلا وترميمها أيضا   معدودة من
كذلك؛ ألنه جزء من احلرام وألنه إعانة على احلرام فمن أذن يف حرام ومن أحله فقد أحل حراما، من 

ذن به هللا{ أيتوهم أن ذلك من الشرع رد عليه بقوله تعاىل }أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل 
وإمنا  «إين ال أحل ما حرم هللا وال أحرم ما أحل هللا» -صلى هللا عليه وسلم  -[ وبقوله 21]الشورى: 

اختلف الفقهاء يف كوهنم مينعون من الرتميم واإلعادة أو ال مينعون فالذي يقول ال مينعون ال يقول أبهنم 
الم بعض املصنفني فهو حممول على إطالق مأذون هلم وال أنه حالل هلم جائز، وإن وقع ذلك يف ك

العبارة واإلحالة على فهم الفقيه ملا عرف قواعد الفقه فال يغرت جاهل بذلك، والفقيه املصنف قد 
 يستعمل من األلفاظ ما فيه جماز ملعرفته أن الفقهاء يعرفون مراده وخماطبته للفقهاء.

هم منه غري وعليه أن ال يتكلم ابجملاز وال مبا يفوأما املفيت فغالب خماطبته للعوام فال يعذر يف ذلك 
ظاهره، مث القائلون أبهنم ال مينعون مل يقل أحد منهم أن ذلك أبصل الشرع بل إذا اشرتط هلم ذلك يف 
موضع جيوز اشرتاطه فهذا هو الذي نقول الفقهاء إهنم يقرون عليها وخيتلفون يف ترميمها وإعادهتا وأما 

إهنم يقرون على إبقاء، وال ميكنون من ترميم أو إعادة فليتنبه هلذين األمرين بغري شرط فلم يقل أحد 
 (1)أحدمها أن عدم املنع أعم." 

 مل يقل به أحد."من اإلذن، واإلذن  .10

والثاين أن عدم املنع إمنا هو إذا شرط أما إذا مل يشرط فيمنع وال يبقى وهذا أمر مقطوع به مأخوذ من 
فيه إىل أدلة خاصة فكل ما نذكره بعد ذلك من األحاديث واآلاثر وشرط  قواعد جممع عليها ال حنتاج

عمر وغريه أتكيد لذلك فإن كان يف بعض إسنادها وهن فال يضران؛ ألن احلكم الذي قصدانه اثبت 
بدون ما ذكرانه وهذا كما أان نقرهم على شرب اخلمر وال يقول أحد إن شرب اخلمر حالل هلم وال أان 

 مل يرد يف القرآن لفظ الكنيسة.أنذن هلم فيه و 

[ 40قال هللا تعاىل }ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات{ ]احلج: 
فالصوامع للرهبان والصلوات قيل إهنا لليهود وامسها بلساهنم صلوات، والبيع مجع بيعة بكسر الباء قيل 
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ظاهر أن اسم الكنائس مأخوذ من كناس الظيب لليهود والكنائس للنصارى وقيل البيع للنصارى. وال
 الذي أتوي إليه فالنصارى واليهود أيوون إىل كنائسهم يف خفية من املسلمني لعبادهتم الباطلة.

وقال النووي يف اللغات: الكنيسة املعبد للكفار وقال اجلوهري هي للنصارى. وكل ما أحدث منها بعد 
تح وكذا يف غري األمصار خالفا أليب حنيفة وكل ما كان قبل الفالفتح فهو منهدم ابإلمجاع يف األمصار، 

وبعد النسخ والتبديل هو الذي يتكلم الفقهاء يف تقريره إذا شرط جيوز الشرط وكل ما كان قبل النسخ 
والتبديل مل أر للفقهاء فيه كالما، والذي يظهر أن حكمه حكم املساجد يوحد مسجدا للمسلمني 

عليهما السالم  -ألنه بين لذلك حيث كانوا على إسالم، فشريعة موسى وعيسى يوحد فيه هللا تعاىل؛ 
اإلسالم كشريعتنا فال ميكن النصارى أو اليهود منه. وقد قسم الفقهاء البالد إىل ما فتح عنوة وصلحا  -

وما أنشأه املسلمون وسنذكر ذلك ولكن كله ال شيء منه تبقى فيه كنيسة من غري شرط، سواء فتح 
أم صلحا وإذا حصل الشك فيما فتح عنوة أو صلحا مل يضر ملا نبهنا عليه من أن شرط التبقية عنوة 

الشرط فيهما وإذا حصل الشك يف الشرط فهذا موضع عمره يف الفقه هل يقال: األصل عدم الشرط 
ا نفنهدمها ما مل يثبت شرط إبقائها أو يقال: إهنا اآلن موجودة فال هندمها ابلشك، وهذا إذا حتقق

وجودها عند الفتح وشككنا يف شرط اإلبقاء فقط فإن شككنا يف وجودها عند الفتح انضاف شك." 
(1) 
"جيري جمرى األعالم ينبغي أن حيمل على ما إذا كان معرفا ابأللف والالم ويكون مما مسي مبا  .11

ا وضع هللا له، مفيه األلف والالم، أما إذا نكر فال جيري جمرى العلم يف كونه مشتقا فقط مع شيوعه في
 وهللا أعلم انتهى.

 

 ]مسألة قال وهللا ال كلمت كل واحد من هذين الرجلني فكلم أحدمها[

قال الشيخ أبو حامد اإلسفراييين: إذا قال: وهللا ال كلمت كل واحد من  -رمحه هللا  -)مسألة( قال 
إذا قال  ذلك على أنههذين الرجلني فكلم أحدمها حنث وكانت اليمني ابقية يف حق اآلخر واحتج ب

ألربع نسوة، وهللا ال وطئت كل واحدة منكن فوطئ واحدة حنث فيها وجيب عليه الكفارة ويكون 
موليا يف الباقيات. وسبقه إىل ذلك أبو علي الطربي يف بقاء اإليالء وتاله إمام احلرمني إذا قصد هذا 

احدة أاب حامد على احلنث بوطء و  املعىن ووافق أبو إسحاق وابن أيب هبرية وسائر األصحاب الشيخ
وخالفوه يف بقاء اإليالء، وقالوا إذا وقع احلنث يسقط اإليالء يف الباقيات فهم متفقون على احلنث 

 ابلواحدة.

ومنع ابن الصباغ الشيخ أاب حامد فيما احتج يف ال أكلم كل واحد من هذين الرجلني، فقال وهذا غري 
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نث ابآلخر واتفاقهم على احلنث أبحدمها قد يقال إنه خمالف ملا مسلم له بل احنلت اليمني وعدم احل
قررانه يف مسألة كل من أنه إذا تقدم السلب على كل كان سلبا للعموم ال عموما للسلب واتفاق 
مجهورهم على احنالل اليمني وعدم احلنث ابآلخر قد يقال عليه إنه إما أن تكون هذه ميينا واحدة أو 

ينني وجب أن ال تنحل وإن كانت ميينا واحدة وجب أن ال حينث إال ابجملموع وال ميينني، فإن كانت مي
قائل به من األصحاب وألجل ذلك بىن ابن الرفعة على ما يف ذهنه من أهنا ميينان وأهنا مساوية لقوله: 

من  دمل يقل به أحال كلمت زيدا وال عمرا أنه إذا كلم أحدمها تنحل اليمني على أحد الوجهني، وهذا 
األصحاب يف ابب األميان ولكنه هو نقله من كالمهم يف اإليالء إىل األميان لتومهه أهنا مسألة واحدة 

 ولو كانت مسألة واحدة لتناقض كالمهم يف اإليالء واألميان فهذه ثالثة إشكاالت:

 احلنث يف )أحدها( يف اجلمع بني القاعدة يف تقدم النفي على كل وأتخره عنها، وما اتفق عليه الفقهاء
أبحدمها يف األميان يف ال أكلم كال منهما وال أطأ كال منهما فإما أن يصح كالم الفقهاء، وتبطل تلك." 

(1) 
 "أثبتت القاعدة أم ال؟ .12

وقول الشيخ أيب حامد أيضا له وجه وإن كان مرجوحا سواء أثبتت القاعدة أم ال. وإذا عرفت اخلالف 
كفارة يف ال كلمت زيدا وال عمرا ب -رمحه هللا  -بن الرفعة بني الشيخ أيب حامد واألصحاب فقول ا

واحدة خمالف بني الفريقني أما أبو حامد فألنه يرى يف اإليالء بكفارتني ففي ال كلمت زيدا وال عمرا 
 بطريق األوىل.

واحدة  ةوأما األصحاب فألهنم إمنا رأوا كفارة واحدة كقوهلم إهنا ميني واحدة وابن الرفعة يقول: إهنا كفار 
 أعلم. -عز وجل  -، وهللا مل يقل به أحدمع توهم أهنا ميينان، وهذا 

والرافعي ملا ذكر املسألة قال ذلك إن أراد بقوله: وهللا ال أجامعك كل واحدة، ختصيص كل واحدة 
ابإليالء على وجه ال يتعلق بصواحباهتا فالوجه بقاء اإليالء يف الباقيات وإال فينبغي أن يكون حكم 

ه الصورة حكم قوله، وهللا ال أجامعكن على ما سبق يقتضي أنه ال حينث أبحدمها، وهو شيء مل هذ
 يقله أحد من األصحاب فريد عليه ما ورد على ابن الرفعة، وهللا أعلم انتهى.

 

 ]كتاب األقضية[

لك م)كتاب األقضية( )مسألة( قول الشيخ تقي الدين بن الصالح يف فتاويه يف مسألة سئل عنها يف 
احتيج إىل بيعه على يتيم فقامت البينة أن قيمته مائة ومخسون فباعه القيم بذلك وحكم احلاكم بصحة 

 البيع مث قامت بينة أخرى أبن قيمته حينئذ مائتان هل ينقض احلكم وحيكم بفساد البيع؟

                                         
 2/427فتاوى السبكي، السبكي، تقي الدين  (1)



13 

 

اء على البينة نفأجاب ابن الصالح بعد التمهل أايما وبعد االستخارة أنه ينقض، ووجهه أبنه إمنا حكم ب
الساملة عن املعارض ابلبينة اليت هي مثلها أو أرجح وقد ابن خالف ذلك وتبني إسناد ما مينع احلكم 
إىل حالة احلكم، فهو كما قطع به صاحب املهذب من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة 

هذا خبالف ما لو ة املذكورة، و فانتزعت العني منه مث أتى صاحب اليد ببينة فإن احلكم ينقض ملثل العل
رجع الشاهد بعد احلكم فإنه مل يتبني إسناد مانع إىل حالة احلكم ألن قوله الشاهد متعارض وليس أحد 
قوليه أبوىل من اآلخر، ويف مسألة املهذب وجه حكاه صاحب التهذيب وغريه يطرده هاهنا ما رأيكم 

 يف ذلك؟

 (1)ا ذكره الشيخ تقي الدين بن الصالح." م -رضي هللا عنه  -)أجاب( الشيخ اإلمام 
"أم ال فإن تلك املسألة ليست من املسائل االجتهادية وأكثر العلماء على أن حكم احلاكم ال  .13

أثر له فيها يف التعبري أصال وهو احلق فهااتن املسألتان إذا كان أحدمها يعتقد التحرمي دون اآلخر وقد 
 نفس األمر غري مملوك للغاصب فيعطيه املغصوب منه وأيخذهال يعتقده واحد منهما ولكنه يكون يف 

منه ومها يظنان أنه ملكه فهذا ال يوصف ابلتحرمي ألبتة ما دام حاله جمهوال بناء على أن التحرمي والتحليل 
 ملصفتان لألعيان فقد يطلق عليه التحرمي وهو إطالق جمازي؛ ألهنم ال يريدون حصول اإلمث به هذا 

يه وال أصويل وهذا اإلطالق اجملازي ارتكبه كثريون من مجيع املذاهب حىت قال الشيخ فق يقل به أحد
أبو حامد اإلسفراييين من أصحابنا أهنم أمجعوا على أن قتل اخلطأ حرام قلت: وجيب أتويله على ما 
تقدم فجميع هذه املسائل املأخوذ فيها موصوف ابحلل حال حمل األول ظاهرا حىت يعلم اآلخذ مما 

 قتضي التحرمي فحينئذ جيب عليه إزالة يده عنه إن كان ابقيا وغرمه إن كان اتلفا.ي

إذا عرف ذلك جئنا إىل مسألتنا، فإن كان املراد أن ذلك املال كان حراما يف نفس األمر والقابض يظنه 
كال فيه وال شحالال فاحلق أنه ينزل يف احللية منزلة األول إىل أن يتبني حاله كما ذكرانه وال يتجه االست

 القول حبله ابطنا وملك القابض له سواء قلنا: التحرمي والتحليل راجعان لألفعال أو لألعيان.

وقول السائل: إن يف ذلك خالفا وذكره املسألة املذكورة عن مالك ليس منطبقا على ما حنن فيه وهي 
مر أو أى مسلم مسلما يبيع اخلما إذا علم القابض حترمي املقبوض من غري القسمني املذكورين كما إذا ر 

امليتة أو اخلنزير وقبض مثن ذلك أو هنب أموال الناس أو سرق أو قبض ماال من أي جهة كانت مما ال 
شبهة يف حترميه وأحضر ذلك املال بعينه إىل من له عليه دين أو وجده صاحب الدين يف يده فال حيل 

مر فعل ذلك كان غاصبا ظاملا وكان املال مست لصاحب الدين أخذه وال قبضه وال وضع يده عليه ومىت
التحرمي يف يده وجيب عليه رده إىل صاحبه الذي يعلم أنه له وال حيل له رده إىل الذي قبضه منه مع 
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علمه أبنه ليس له وال يبقيه يف يده وهذا يف مجيع األموال غري النقود وال أعتقد أن فيه خالفا بني 
 (1)املسلمني، وأما النقود فإن." 

"حادثة وقعت ابليمن وهي أن رجال طلق زوجته ثالاث مكرها مث بعد انقضاء عدهتا نكح أختها  .14
ء هذه هبذا يف قوله بوقوع طالق املكره فأفتاه بعضهم أبن له وط -رضي هللا عنه  -تقليدا أليب حنيفة 

نده زوجته مل تزل ع؛ ألهنا -رضي هللا عنه  -النكاح تقليدا أليب حنيفة ووطء األوىل تقليدا للشافعي 
عصمتها عن ملكه فاعرتض أبن يف هذا تلفيق التقليد وهو ممتنع فأجاب أبن هذا ليس من التلفيق يف 
شيء؛ ألن شرط التلفيق اللذين قلد فيهما إمامني يف حالة واحدة كلو مسح بعض رأسه وصلى بنجاسة  

عي اإلمامني، وأما ما حنن فيه فإنه حال وطئه األوىل تقليدا للشاف مل يقل به أحدكلبية ألن فعله اآلن 
منفك عن وطء الثانية تقليدا أليب حنيفة وعكسه فلم يقع منه صورة اتفق اإلمامان على بطالهنا أو 
حرمتها، وإمنا وقع منه فعالن متباينان قال حبل كل على حدته إمام فهو كما لو قلد أاب حنيفة يف نكاح 

 ويل والشافعي يف نكاح امرأة أخرى هي بنته من الزان مع أن تلفيق التقليد سائ  كما حرره امرأة بال
الكمال بن اهلمام يف حتريره وغريه، وأقام الربهان الواضح على جوازه وتبعه على ذلك بعض أكابر 

 تالمذته من الشافعية حيث نقله عنه وأقره. اهـ.

طلقا عند من تزوج أربعا مث علق طالقهن التعليق املانع لوقوعه مواعرتض ذلك املفيت أيضا أبنه يلزمه أن 
أكثر الشافعية على ما قيل مث وجد ما يقتضي الوقوع عند غريهم ونكح أربعا أخرى تقليدا ملن قال 

 بوقوع الطالق.

ن ملوهم أكثر العلماء جاز له أن يطأ األوليات تقليدا للقائلني بعدم الطالق، وأن يطأ األخرايت تقليدا 
قال بوقوع الطالق فالتزم ذلك وقال حبله، وإنه مثل ما مر يف األختني ال فارق بينهما وزعم أن جواز 
التقليد يف مجيع ذلك وجواز تلفيقه يدل عليهما فعل الصحابة رضوان هللا عليهم فإهنم كانوا يسألون من 

ري صحيح صحيح معمول به أم غ هذا مث من هذا من غري اعتبار تلفيق أو غريه فهل ما زعمه هذا املفيت
 (2)فما دليله وما الربهان عليه ولو." 

من اْلمَلل  ه  أحدَفلم يقل ب  "يـَُقوُلوَن }َما نعبدهم ِإالا ليقربوان ِإىَل هللا زلفى{ أما اهلان اتمان  .15
َوَلو اتبع احْلق أهواءهم لفسدت  لهَفَما قَاُلوا ِبِه اَل تبطله اآْليَة َوَما تبطله اآْليَة مل يـَُقوُلوا ِبِه وََكَذِلَك قـَوْ 

الساَمَوات َواأْلَْرض قيل احْلق هلل عز َوجل َوقيل اْلُقْرآن وأايما َكاَن فاملالزمة مشكلة انْتهى )فَأَجاب( ختم 
ْساَلِم وأدام َعَلْيِه ُهَو اطل اجْلُود واإلنعام بقوله قد اسرتوح اْلِعّز ببنائه إشكاله على قـَوْ  ه وهم لهللا َلُه اِبإْلِ

 مل يدعوا َذِلك َوَمَع َذِلك فـَُهَو اَل يْنتج َلُه إْشَكاالا أما أَوال فَإانا نُقول لَْيُسوا كلهم يـَُقوُلوَن }َما نعبدهم{
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ُهم من زعم َأن آهِلَته أكمل من  ُهم من شرك َوَهُؤاَلء اْلُمْشرُكوَن ِمنـْ ُهم من أثبت آهِلَته فـََقط َوِمنـْ اآْليَة بل ِمنـْ
ُهم من عكس وهم اْلَقائِلُ هللا تـَعَ  ُهم يف قـَْوله ردا َعَلْيِهم }أََفَمن خيلق كمن اَل خيلق{ َوِمنـْ وَن اىَل ملا مر َعنـْ

ُْم مل َيدُعوُه ِإالا أَنه اَلزم لَقوهلم والزم اْلَمْذَهب َمْذَهب  }َما نعبدهم{ َوأما اَثنِياا فلئن سلمَنا َلُه َذِلك َوَأهنا
َا اخْلالف يف أَنه َهل حيكم أبَِن اْلَقاِئل ابملاِبلنِّْسَبِة إِلقَامَ  لزوم قَاِئل بِِه أَو اَل ة الدالِيل على ِإْبطَاله اتَِّفاقاا َوِإمنا

يع املمكن َا تقدر على مجَِ ات فـََلماا لزم من تسميتهم حَنْو اأْلَْصَنام املنحوتة املتخذة من اأَلْرض آهِلَة َلزَِمُهم َأهنا
َله االقتدار على َذِلك نسب هللا تـََعاىَل إِلَْيِهم َذِلك َوِإن مل يصرحوا بِِه فـََقاَل تـََعاىَل ِإْذ من َلَوازِ  }أم  م اإْلِ

ُذوا آهِلَة من اأَلْرض هم ينشرون{ َأي ينشرون اْلَمْوَتى دون َغريهم َكَما أَفَاَدهُ الضاِمري املوهم الْخِتَصاص  اختا
يع املمكنات َبني هللااالنتشار هبم مثا ملا تقرر َأن تسم َها آهِلَة يْلزمَها االقتدار على مجَِ  تـََعاىَل َأن يتهم ِإايا

زِم ِإن مل يُوجد ِفيَها َفِهَي غري آهِلَة َوِإن وجد ِفيَها لزم التمانع اْلُمْقَتِضي لْلَفَساد فـََقاَل تـَعَ  اىَل }َلو  َهَذا الالا
ة من رجتا َعن نظامهما التاام اْلمَشاهد ملا يكون بَينهَما َعادَ َكاَن فيهَما آهِلَة ِإالا هللا لفسدات{ َأي خل

رر يف ااِلْخِتاَلف والتمانع اْلُمَقّرر يف حَمَله َوفرض اتَِّفاقهَما عقال اَل يعول َعَلْيِه يف اأْلَِدلاة القرآنية َكَما ق
ْبطَاله أَمر َواضح بطلُه َكيَف اَل َوقد علمت َأن إِ حَمَله أَْيضا ِإذا تقرر َذِلك علم اندفاع َقول اْلِعّز َوَهَذا اَل يُ 

َا اَل تقدر على َشْيء فَيْبطل حِ  يَنِئٍذ جلي ملا قـَّررته َأهنم مسوا حَنْو أصنامهم آهِلَة فإماا َأن يـَُقوُلوا َمَع َذِلك َأهنا
َا اَل تقدر ن يعألوهيتها فعلى كل تـَْقِدير يبطل اختاذهم لِتْلك اآْلهلَة ِإماا ِبَغرْي َدلِيل أبَِ  رتفوا اِبأْلوِل أَعيِن أبَِهنا

يع املمكنات َومن َا تقدر على مجَِ لِيِل الاِذي أَقَاَمُه تـََعاىَل َعَلْيِهم ِإن اْعرَتَُفوا أبَِهنا أَتمل  على َشْيء أَو اِبلدا
يع َما يـَُقوله َخصمه وَ  ْعِضَها علم َأن اآْليَة َوارَِدة ِإن مل يقل بِبَـ ِإيرَاد اأْلَِدلاة أبَِن على اْلُمْسَتدّل َأن يبطل مجَِ

هنم َوِإن مل يـَُقوُلوا من أهل اْلمَلل مَمُْنوع ألَ  فَلم يقل ب ه  أحدعلى أكمل االستدالالت وأتقن اْلرَبَاِهني َوَقوله 
َوِحيَنِئٍذ فـََبطل قـَْوله َفَما قَاُلوا بِِه  مبِِه َصرحياا هم قَائُِلوَن بِِه استلزاما فعلى اْلُمْسَتدّل ِإْبطَاله أِلَناُه اَلزم قـَْوهل

 ِإْشَكال اَل تبطله اآْليَة َوَما تبطله اآْليَة مل يـَُقوُلوا ِبِه وََكَذِلَك قـَْوله وأايما َكاَن فاملالزمة مشكلة َوبـََيانه أَنه اَل 
َعامل َكَما تقرر يف أَو َكاَن اهلة َشىتا لفسد الْ ِفيَما ملا قـَراْراَنُه ِإْذ احْلق َلو اتبع أهواءهم أبَِن َكاَن يف اْلَواِقع 

فيهَما آهِلَة اال هللا لفسدات َوفّسر اَبن احْلق َلو اتبع اهواءهم وانقلب اَبِطال لذهب َما قَاَم ِبِه اْلَعامل من 
واءهم وانقلب شركا بع أهَلو ات -صلى هللا عليه وسلم  -نظامه َفاَل يْبقى َواَبن احْلق الاِذي َجاَء بِِه حُمَماد 

جلاء هللا ابلقيامة َوأْهلك اْلَعامل لفرط َغَضبه وَعلى كل من هَذْين َفاَل ِإْشَكال يف اْلُماَلزَمة أَْيضا َهَذا َومن 
َعبدة  طعن يف داَلَلة التمانع فسر اآْليَة أبَِن امُلرَاد َلو َكاَن يف الساَماء َواأْلَْرض آهِلَة َكَما َتقوُلوَن إبهليتها ايَ 
َا مجادات اَل تقدر على َتْدِبري اْلَعامل فَيْلزم َفَساد اْلَعامل قَاُلوا َوَهَذا أوىل النه  اأْلَْواَثن لزم َفَساد اْلَعامل أِلَهنا

ُذوا آهِلَة من اأَلْرض هم ينشرون مثا ذكر االدلة على َفَساد َهَذا فـََوَجَب َأن  ُهم قـَْوله أم اختا تـََعاىَل حكى َعنـْ
ِعّز َعنُه َتص الدالِيل بِِه وَعلى َهَذا التـاْقرِير اَل يتَـَوجاه ُسؤال عز أصال )َوُسِئَل( نفع هللا بِِه َعماا َسَأَل الْ خيْ 

وَُكناا  أَْيضا يف أََمالِيِه َوُهَو قـَْوله تـََعاىَل }َوَداُود َوسليَمان ِإْذ حيكمان يف احْلَْرث ِإْذ نفشت ِفيِه غنم اْلَقْوم
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َدة هم َشاِهدين ففهمناها ُسَلْيَمان{ فـََقاَل ِفيِه سؤاالن َأحدمهَا َأن امُلرَاد اِبلشاَهاَدِة ُهَنا اْلعلم َفَما فَائِ حلكم
َياق ِسَياق هتديد أَو ترغيب  ذكره َولَْيَس حَمل التمدح اِبْلعلِم أِلَن هللا تـََعاىَل اَل يتمدح بِعلم جزئي َولَْيَس السِّ

 علم للمجازاة على اْلِفْعل َكَقْوِلك عرفت صنعك الثااين َأن احْلَْرث َكاَن كرما َفقضىَحىتا يكون ذكر الْ 
َتفع أبصواف ها َداُود أَوال أبَِن اْلغنم لَصاحب اْلَكرم َوحكم ُسَلْيَمان اَثنِياا أبَِن اْلغنم تسلم لَصاحب اْلَكرم ينـْ

َا َواْلَكرم لَربَوأَْلَباهنَا َويسلم اْلَكرم لَصاحب اْلغنم يصلحه فَإِ  ه َفحكم َداُود َلو َوقع ذا صلح َعاَدْت اْلغنم ِلَرهبِّ
يف شريعتنا مل يكن مثا َما يـَْقَتِضي َفَساده أِلَن اإلرش جيوز َأن يكون قدر قيَمة اْلغنم وصاحبها ُمفلس 

 (1)ِهَي."  اَفدفع قيَمة اْلغنم ملستحقها َوحكم ُسَلْيَمان َلو َوقع يف شريعتنا مل َيصح وشريعتن
رتض ال تصوموا يوم السبت إال فيما اف» -صلى هللا عليه وسلم  -"إفراد يوم السبت لقوله  .16

رواه أصحاب السنن األربعة وأمحد وصححه ابن حبان وحسنه الرتمذي قال أعين الرتمذي. « عليكم
ث منسوخ احلدي ومعىن النهي أن خيتصه الرجل ابلصيام؛ ألن اليهود يعظمونه، وأما قول أيب داود إن

إنه كذب فمردود ومن مث قال النووي ليس كما قاال وقد صححه األئمة قال  -رضي هللا عنه  -ومالك 
 احلاكم هو صحيح على شرط البخاري

والصواب على اجلملة كراهة إفراده إذا مل يوافق عادة له اهـ واعرتضه األذرعي وغريه مبا فيه نظر بل ما 
صلى  -أنه »مالك فضال عن أيب داود وال ينايف ذلك احلديث الصحيح صوبه ظاهر، وإن جلت مرتبة 

كان أكثر ما يصوم من األايم يوم السبت واألحد وكان يقول إهنما يوما عيد للمشركني   -هللا عليه وسلم 
 يقل مل؛ ألن صومهما ال إفراد فيه فال مشاهبة فيه لفعل الكفار إذ تعظيمهما معا « فأحب أن أخالفهم

منهم فاندفع استدالل األذرعي بذلك على أنه ال يكره إفراد أحدمها ابلصوم قال احلليمي يف  به أحد
منهاجه وكان املعىن يف كراهة يوم السبت أن الصوم إمساك وختصيصه ابإلمساك عن األشغال من عوائد 

و إلفراده ه اليهود. وتبعه تلميذه اإلمام البيهقي فقال كان هذا النهي إن صح أي وقد صح كما مر إمنا
ابلصوم تعظيما له فيكون فيه تشبيه ابليهود وقضية هذا املعىن كما قاله غري واحد كراهة إفراد األحد 
أيضا ألن النصارى تعظمه ففي إفراده تشبه هبم وبه صرح ابن يونس يف شرح التنبيه وصاحب الشامل 

بقية امللل  اجملموع مل يعظمه أحد من الصغري وجزم به البلقيين وغريه ومر أهنما ال يكره صومهما معا ألن
سبت كان أكثر ما يصوم من األايم يوم ال  -صلى هللا عليه وسلم  -ومحل عليه النووي وغريه خرب أنه 

لى هللا ص -واألحد وكان يقول إهنما يوما عيد للمشركني وأحب أن أخالفهم وكذلك خرب الرتمذي أنه 
يوم مول كما قاله ابن عبد الرب وغريه على أنه كان يصله بقل ما كان يفطر يوم اجلمعة حم -عليه وسلم 
 اخلميس.

وذكر الروايين يف البحر أنه ال يكره إفراد عيد من أعياد أهل امللل ابلصوم كفصح النصارى وفطري اليهود 
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ويوم النريوز واملهرجان اهـ وفيه نظر بل قياس ما مر يف صوم السبت واألحد الكراهة؛ ألن يف صومها 
ما هلا ويؤيده قول ابن العريب املالكي يف شرح الرتمذي وإمنا كره إفراد اجلمعة ابلصوم؛ ألنه عيدان تعظي

أهل اإلسالم وأهل الكتاب يصومون يف عيدهم فكره التشبه هبم وقال األذرعي إن صح ما ذكره عنهم 
البحر  قاله صاحبأي من أهنم يصومون يوم عيدهم فالوجه كراهة إفراد أايم أعيادهم ابلصوم عكس ما 

ملا فيه من موافقتهم اهـ وفيه نظر بل األوجه كراهة صومها، وإن كانوا ال يصوموهنا أال ترى إىل كراهة 
إفراد السبت مع أهنم ال يصومونه وكذا األحد ملا مر عن احلليمي أن الصوم إمساك وختصيصه ابإلمساك 

ذه ابلكراهة؛ ألن الصوم إمساك وختصيص ه عن األشغال من عوائد اليهود وكذا يف بقية أعيادهم فقال
 األايم ابإلمساك عن األشغال من عوائد الكفرة فكره التشبه هبم يف ذلك سواء كانوا يصوموهنا أم ال.

هللا عليه وسلم  صلى -ويكره إدامة قيام كل الليل كما صرح به يف الروضة وغريها تبعا للمهذب لنهيه 
 عن ذلك؛ ألنه يضر ابلعني وسائر البدن كما يف -ي هللا عنهما رض -عبد هللا بن عمرو بن العاص  -

احلديث وفرق يف شرح املهذب بينه وبني عدم كراهة صيام الدهر أبن ذاك مضر دون هذا وأبن من 
صام الدهر ميكنه أن يستويف ابلليل ما فاته من أكل النهار ومصلي الليل ال ميكنه نوم النهار ملا فيه من 

ه ودنياه اهـ وانزعه األذرعي يف هذا الفرق مبا فيه نظر ودعواه أنه ينبغي استواؤمها تفويت مصاحل دين
يردمها تصريح احلديث أبن قيام كل الليل مضر ومل يصرح بنظريه يف صوم الدهر وحكمته ما مر وأن من 

امه كله  ق قام كل الليل ال حيتاج لنوم غالب النهار بل يكفيه ساعة منه يردها أن احلس خبالفها وأن من
كمن هجع منه هجعة فال يكره لألول قيامه كالثاين يردها احلس أيضا إذ نوم بعضه، وإن قل يزيل 

 (1)ضرره خبالف سهر كله والكالم يف القوي القادر الفارغ عن الشواغل املتلذذ مبناجاة." 
لسان وأيضا لمن أهل ا ومل يقل به أحد"والثالث حقيقة لكانت اجلملة الثانية مبنزلة بدل الكل  .17

صحة قوله يقال حلق رأسه وربعه وثالث شعرات منه يدل على أنه ليس من قبيل اإلضمار إذ لو كان  
كذلك لكان التقدير حلقت شعر رأسه وشعر ربعه وشعر ثالث شعرات منه وفساده ظاهر وقوله وأما 

غي بل األمر ما ينبقوهلم ال يسمى حلقا بدون أكثره ابطل ألنه إنكار للحس واللغة والعرف ليس على 
ابلعكس فإن معىن قول القائل ال يسمى حلقا أي حلق الرأس وليس معناه أنه ال يسمى حلقا أصال  

 كما عرفت.

وأما قوله فالواجب يف احللق عندان وعند مالك ثالث شعرات أيىب عنه كتب املالكية وفقهاؤها والذي 
 يتم نسك احللق إال مجميع الرأس مث هو مشهور ومعمول به عندهم حلق الكل قال ابن احلاجب وال

قال فإن اقتصر على البعض فكالعدم ويف املدونة البن القاسم وإذا قصر الرجل فليأخذ من مجيع شعر 
رأسه وكذا يف حق الصبيان وليس على املرأة إال التقصري ولتأخذ من مجيع قروهنا وال جيزيهما أن يقصرا 
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 لصحيح املعمول به عند أصحابه حلق الكل كما صرح به يفبعضا ويبقيا بعضا وكذا عند أمحد فإن ا
بعض كتبهم املعتربة فمن أين يتأتى اإلمجاع على عدم كون حلق الكل مرادا من اآلية على أان لو فرضنا 
اتفاق األئمة األربعة ال حيصل اإلمجاع أيضا وعلى تقدير تسليم كونه إمجاعا عدم احتياج تبيني القرينة 

املعىن من اآلية مع كونه خالف ظاهرها ممنوع إذ على الفقيه حبث معرفة مأخذ مسائلهم يف إرادهتم هذا 
 وطرق استنباطهم من األدلة وإال يكن حمض التقليد وال يسمى فقيها.

وأما قوله أبن يقاس ليس يف اآلية دليل على أن من أراد حلق الكل جيزئه حلق البعض وال يقاس على 
 حيصل له ألن النسك واحد واحملل واحد وال معىن أبن يقول حلق الكل التقصري لوضوح الفرق مما ال

واجب ابلنسبة إىل البعض وحلق البعض واجب ابلنسبة إىل بعض آخر والتقصري واجب ابلنسبة إىل 
بعض آخر بل الواجب يف هذا املقام هو احللق أو التقصري كال أو بعضا على اختالف املذاهب أال 

أن حيلق الكل مث اكتفى ابلبعض جيوز عند من ذهب إىل وجوب البعض وكذا إذا ترى أن من أراد أوال 
أراد أوال احللق مث قصر جيزئه وأما قوله على مسألة املسح فممنوع ففيه أن املنع ال يتوجه على الناقل 
وهو انقل من كالمهم والذي عليه تصحيح النقل وعلى تقدير تسليم توجه املنع هذا املنع ال يضر إذ 

إلشكال ابق ألن نظريه على أن إرادة هذا املعىن من هذه اآلية خالف الظاهر سواء أكان بطريق ا
القياس كما يدل عليه عبارات بعضهم أو بطريق آخر فإن كان بطريق القياس فالقياس ال يصح كما 

 ذكره وإن كان بطريق آخر فال بد من بيانه لعدم ظهوره.

بني يف حمله يف كتب كل من األئمة وال حيتمله املقام وأما جتويز وأما الكالم على مسألة املسح فهو م
النقل واالشرتاك يف اآلية فال معىن له أما االشرتاك فظاهر وأما النقل فألن النقل ال خيلو إما أن يكون 
 ةيف حلق أو الرأس واألول ال يصح ألن املنقول ال يكون إال امسا وحلق هنا مل ينقل من الفعلية إىل االمسي

وكذا الثاين ال يصح ألن النقل وضع اثن والقول أبن الرأس موضوع لثالث شعرات منه مما ال قائل به 
هذا حال أصول مقدماته وفروعها على هذا القياس فاحلق واإلنصاف أن سؤال السائل موجه ال خملص 

ألن امللحظ يف الربع ف منه هلذه املقدمات وليس املخلص منه إال مبا ذكره اجمليب وأما وجه إرادة احلنفية
 البابني عندهم متحد كمالك.

وبيانه أنه يف كل من املوضعني تعلق الفعل املتعدي بنفسه مبحله واحملل واحد وهو الرأس وهلذا يوجبان 
ك يف األول الكل كذل -رمحه هللا  -إمرار املوسى على الرأس عند عدم الشعر كما أن املراد عند مالك 

كذا عند يف األول الربع كذلك يف الثاين و  -رمحه هللا  -ا أن املراد عند أيب حنيفة املراد من الثاين وكم
أمحد فإنه صرح يف بعض كتبهم أنه جيب حلق الكل وهو صحيح واألكثر ألنه يف حكم الكل كما يف 

 (1)املسح فإن عنده يف الصحيح أيضا الصحيح مسح الكل وروي عنه." 
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 مسألة ألن التابع يعطى حكم متبوعه وهبذا علمت الفرق بني"أن حيكم عليه بقضيتها تبعا هلا  .18
الروضة ومسأليت اجلدار ومتاع البيت فإن اليد على كل منهما مستقلة وليست اتبعة لشيء فعمل 
بقضيتها وهي التساوي وأما يف مسألة النهر فهي اتبعة لليد على األرض فأعطى حكمها وهذا فرق 

 البلقيين هذا ومل يتعرض أحد منهم لرده فيما أعلم ومن تلك النظائر واضح جلي وإن نقل املتأخرون كالم
أيضا ما يف األنوار وغريه من أنه لو كان ألرض ساقية من هنر ومل يكن هلا شرب من حمل آخر حكم 
عند التنازع أبن هلا شراب منه عمال ابلظاهر وكذا يكون شريكا ألهل النهر حيث ال شرب هلا من موضع 

كن هلا شرب منه عمال ابلظاهر هنا أيضا ومن تلك النظائر أيضا ما يف األنوار أيضا من آخر وإن مل ي
أنه لو كان النهر ينصب يف أمجة مملوكة أو غدير مملوك وحول النهر أراض مملوكة ونوزع يف املاء جعل 

ناصفة مبني صاحب األمجة وأصحاب األراضي قال شارحه ألن الظاهر اشرتاكهم فيه وظاهر عبارته أهنا 
بني صاحب األمجة وأصحاب األراضي اهـ فتأمل عملهم ابلظاهر يف هذه واليت قبلها يتضح لك ما يف 

 الروضة وما قسنا عليه.

فإن قلت سلمنا مجيع ما ذكر لكن حفر البئر والقناة يف املوات ليس مقتضيا للملك مطلقا بل فيه 
لحافر ني ال جيوز بيعه وال حتجره وال جيوز لتفصيل وهو أنه إن كان للمارة كانت مسبلة لكافة املسلم

طمها لتعلق احلق هبم وإن كان الرتفاقه فهو أوىل مبائها حىت يرحل فإن عاد فهو كغريه وليس له طمها 
هنا أيضا وإن مل يقصد شيئا فهو والناس فيها سواء وإن كان للتملك فهي كاحملفورة مبلكه وحكم ما نبع 

صيل كه على األصح ألنه مناء ملكه وإذا كان يف احملفورة يف املوات هذا التفمبلكه بنفسه أو بعمل أنه ميل
وأنه ال ميلك إال يف صورة ويف ثالث صور ال ميلك كما تقرر فما وجه ترجيح هذه احلالة الرابعة على 
احلاالت الثالث قلت هذا التفصيل إمنا يتأتى حيث علم قصد احلافر أما إذا جهل قصده كما يف 

ا فال يتأتى فيها ذلك التفصيل بل يتعني احلكم فيها ابلقرائن الظاهرة اليت مر الكالم عليها آنفمسألتنا 
وهي قاضية مبلك واضعي اليد عليها وحينئذ فليس هنا تغليب حالة واحدة على حاالت ثالث ملا تقرر 

 أن حمل تلك األحوال حيث علم قصد احلافر.

و ما ذكره الشيخان إال أن حفرها جملرد االرتفاق ال يكاد وما ذكر من أن حكم القنوات حكم اآلابر ه
يتفق قال السبكي والقناة يف بالدان اسم ملا جيري فيه املاء الواصل من غريها قال ويف تعليق القاضي 
حسني لو حفر القناة فنبع فيها ملكها وهو يقتضي أهنا حتفر لينبع املاء فيها وعلى هذا يصح إطالق 

ئر وأما إذا كانت حمل اجلراين فهي كالبئر ففي ملك اجلاري فيها خالف اهـ أي واألصح الرافعي أهنا كالب
أنه ال ميلكه بل ال يستحقه فإن قلت ال دليل فيما تقدم عن الروضة وأصلها يف النهر لقول الزركشي ما 

يه االنتفاع فقااله من امللك مشكل ألن األصل عدم احلفر وكثري من األهنار غري مملوك واحملقق من اليد 
والسقي منه وال يكفي ذلك لداللة اليد على امللك واليد الدالة على امللك هي اليت يكون معها االستيالء 
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 ومنع الغري فإن وجد ذلك دل على امللك وإال فينبغي أن ال حيكم بكونه مملوكا هلم بل يقال خمتص هبم.

هذه الصورة ولكن هنا عارض امللك أن  واليد إمنا تدل على ذلك وإن كانت تدل على امللك يف غري
العرف يقضي بعدم متكنهم من بيعه والتصرف فيه وإمنا تكون أمالكهم اليت يسقوهنا منه له حق سقيها 
منه وذلك اختصاص به ال ملك ويعضد هذا أبن األصل عدم احلفر وال يقال األصل عدم االخنراق ألن 

ج عند ثبتنا امللك يف أرض النهر ألصحاب األمالك الحتياحلفر بفعل فاعل واالخنراق بدونه وأيضا لو أ
شرائها إىل معرفة قدر مائها من أرض النهر واجملرى الواصل منه إليه وملا صح الشراء إال بذلك وإن كان 

ليها نعم ذلك ظاهر يف قناة أو ساقية ظهر اختصاصها واستيالؤهم ع ومل يقل به أحدجيوز إفراده ابلبيع 
 (1)تصرفهم يف ذلك اهـ كالم الزركشي ومع هذا اإلشكال الظاهر كيف." حبيث ال يستنكر 

"جلميع الريع، ومنها قول الواقف إىل أن يبقى من العتقاء مخسون نفرا ال خيتص مبن ابشره  .19
العتق، فإذا انقرض العتقاء الذين ابشرهم العتق أبسرهم وبقي من أوالدهم عدد يزيد على اخلمسني كان 

ة الريع شطرين بينهم وبني جهة احلرم الشريف النبوي، ويستحق أوالد العتقاء مجيع ذلك مانعا من قسم
الريع؛ ألن العتيق الزائد على اخلمسني كأنه موجود بوجود ولده املستحق لنصيبه، فاملوجود بوجود أوالده 

عتيق  لهو العتيق الذي ابشره العتق فهو مل ينقرض، بل هو موجود بوجود نصيبه، واحلاصل أن عصبة ك
يقومون مقام ذلك العتيق فكأن ذلك العتيق بعينه موجود وإذا كان موجودا بوجود عصبته فلم ينقرض 
العتقاء اخلمسون، بل من وجدت ذريته وأوالده، فهو موجود ومنها حيث كان األوالد الذين يستحقون 

وايب كهذا اجلواب فج عدد مجلتهم تزيد على اخلمسني نسلوا عن العتقاء يزيد عدد مجلتهم على مخسني،
من أن األوالد املذكورين يستحقون مجيع الريع دون قسمته بينهم وبني خدمة احلرم الشريف على ساكنه 
أفضل الصالة والسالم ألن الواقف جعل الفرع قائما مقام أصله وحائزا لنصيبه فيكون األصل العتيق 

 موجودا شرعا بوجود فرعه حسا.

وهذه األجوبة الثالثة متفقة على أن أوالد العتقاء قائمون مقامهم وخالف قائليها آخرون فأجابوا أبجوبة 
خمالفة هلا واردة عليها منها ال يشك شاك أن العتقاء حقيقة، فيمن ابشره العتق وال جيوز محله على 

ة إلرادة ليمه عالقة مصححجمازه، وهو من مشله نعمة العتق؛ ألن أقصى ما يتمحل هلذا اجملاز بعد تس
اجملاز بعد اللتيا واليت، وهذا املقدار غري كاف يف صرف اللفظ عن حقيقته إىل جمازه، بل ال بد من قرينة 
متنع إرادة احلقيقة كما صرح به علماء األصول، فإن قلت: إزالة الرق عن األصل تتضمن اإلزالة عن 

زالة عن إليه قلنا: إن أردت أن إزالة الرق عن األصل إ فرعه فكأنه أعتقه ويؤيد ذلك قوله: انتقل نصيبه
من ذوي املذاهب األربعة، وإن أردت به الفرع الذي سيوجد  مل يقل به أحدفرعه املوجود فهو ابطل 

فهو ابطل أيضا؛ ألنه مل ميسه رق حىت يزول عنه، على أن الفرع إذا وجد حرا مل تكن حريته من قبل 
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ملذكور إذا تزوج أبمة الغري فأولدها كان الولد رقيقا للغري، فأي رق أزاله عن أبيه، أال ترى أن العتيق ا
فرعه إبزالته عن أصله؟ وأما قوله: انتقل نصيبه إليه فليس مطلقا بل مغيا إىل غاية خمصوصة ال جيوز 
  إلغاؤها وهي بلوغ عدد العتقاء مخسني فإن قلت: إذا بقي من أوالد العتقاء عدد يزيد على اخلمسني
كان ذلك مانعا من قسمة الريع شطرين؛ ألن العتيق الزائد على اخلمسني إذا مات عن ولد صار كأنه 
موجود بوجود ولده املستحق لنصيبه؛ ألن عصبة كل عتيق يقومون مقام ذلك العتيق، فلم ينقرض 

 العتقاء اخلمسون.

ال تقوم  د، وعصبة العتيققلنا: ال نسلم أن استحقاق الولد لنصيب األب جيعل األب يف حكم املوجو 
مقام العتيق يف وجوده بل تستحق نصيبه الذي كان له ال غري إىل الغاية اليت عينها الواقف على أنه إذا 
قلتم: إن العصبة قائمة مقام العتيق يلزم أن ينظر يف األوالد املوجودين اآلن الزائدين على اخلمسني، هل 

لزم أن يقولوا: بقسمة الريع شطرين؛ ألن العصبة وإن تعددوا هم أوالد مخسني من العتقاء فما دوهنم؟ ي
يقومون مقام أصلهم الواحد فتحققت الغاية، فكيف يكون العدد الزائد على اخلمسني من األوالد 
مطلقا مانعا من قسمة الريع، فإن قلت الواقف جعل الولد قائما مقام أصله وحائزا لنصيبه فيكون األصل 

وجود فرعه حسا قلنا: الواقف مل جيعل الفرع قائما مقام األصل يف الوجود، وإمنا العتيق موجودا شرعا ب
جعله مستحقا لنصيبه بعد موته وال يلزم من ذلك أن يكون موجودا شرعا، بل املوجود شرعا وحسا إمنا 
هو فرعه النتقال نصيب والده الذي قد مات إليه ال يسع أحدا أن ينكر ذلك من ذوي العقول سيما 

 مارس املنقول واملعقول.من 

وإذا تقرر ذلك علمت أن احلق الذي ال يسرتاب والصواب الذي ال يشك فيه أولو األلباب أنه إذا 
انقرض العتقاء الذين ابشرهم العتق، وبقي من أوالدهم عدد يزيد على اخلمسني سواء نشئوا عن مخسني 

 (1)فما." 
 "اجلنة؟ .20

 أنه نقول املعتمد يف النظائر املذكورة يف السؤال وغريها صريح يف)فأجاب( بقوله أما املسألة األوىل فامل
ال يقبل من الزوج دعواه املذكورة وإن صدقته الزوجة على ذلك فال حتل له إال مبحلل وهذا ظاهر ال 
مرية فيه وال توقف وحقوق هللا سبحانه وتعاىل ال سيما املتعلقة ابألبضاع جيب االحتياط هلا هذا كله 

 عدم الوقوع يف املسألة السرجيية.بناء على 

وهو وجه ضعيف ال جيوز اإلفتاء به وال العمل به وال يرتكب ذلك إال بعض اجلهلة من القضاة واملفتني 
ومن مث قال البدر الزركشي أن ما قاله ابن سريج يف هذه املسألة زلة عامل وزالت العلماء ال جيوز ألحد 

يف  نتصار البن سريج ومجاعة يف الرد عليه واحلط على من يقلدهتقليدهم فيها ولقد أطال مجاعة يف اال
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ذلك واملعتمد ما قلناه فليتنبه السائل حفظه هللا تعاىل ووفقه لذلك وليحذر من الوقوع يف ورطة هذه 
املسألة إبفتاء أحد هبا أو تعليمه فإن عاقبة ذلك وخيمة ومعين ما ذكر عن البهجة أنه جيوز أن يبادر 

 مسع اخلطبة إىل عقد اجلمعة قبل اإلمام اخلاطب.أربعون ممن 

ومن مث قال الناظم لو مساعها تبادروا أي ضعف عشرين إخل ومعىن اإلدالء االنتساب فإذا قيل فالن 
يديل إىل فالن فمعناه أنه ينتسب إليه أي أن بينهما رابطة من جهة النسب وإذا رجح الشيخان شيئا  

اإلسنوي وغريه من االعرتاض عليهما ابلنص أو غريه ألهنما أدري  كان املعتمد وال نظر ملا يطيل به
أبقوال الشافعي ونصوصه من مجيع من جاء بعدمها فال يعدالن عن النص إال ملا هو أقوى منه كنص 
آخر أو قاعدة أو غريمها وليس يف املعرتض عليهما من يداين مرتبتهما علما وورعا واجتهادا فوجب 

عراض عما سوامها وقد بينت يف شرح اإلرشاد الرد على من اعرتض عليهما يف ابب املصري ألقواهلما واإل
تفريق الصفقة وما شاكله وبينت كجماعة من مشاخيي وغريهم أن احلق ما قااله فتمسك أيها السائل 
وفقك هللا تعاىل هبذه الطريقة املثلى وال تعدل عنها فتضل وتضل وقد نقل عن اإلسنوي نفسه أنه كان 

 سئل يفيت مبا يف الروضة. إذا

وإن كان اعرتضه يف مهماته وكذلك غريه ممن رأيناه فإنه كان يتبع املعرتض على الشيخني وعند اإلفتاء 
ال يفيت إال مبا قال وهذا هو احلق فال يسع أحدا اآلن خمالفته وأما قول السائل كاملسألة السرجيية فمردود 

 ليه على تقدير وجوده، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.ألن النص فيها غري معمول به وال معول ع

 

)وسئل( عمن قال أنت طالق أو هي طالق على متام الرباءة فقالت أنت أو هو بريء من مجيع حقوق 
 الزوجية ما احلكم؟

)فأجاب( بقوله إذا مل جيز بينهما إال لفظ الرباءة املذكورة من غري نية هلما فال براءة وال طالق وإن نواي 
ا معينا أو قال هلا إن أبرأتين من كذا وعينه فقالت أبرأتك منه فإن كان القدر املربأ منه معلوما هلما شيئ

ومل يتعلق به حق كزكاة صحت الرباءة ووقع الطالق وإن كان جمهوال مل يقع عليه الطالق لعدم صحة 
ا مر وقع الطالق ومل يتعلق به م الرباءة واحلاصل أنه إذا علق ابلرباءة فإن صحت أبن علما القدر املربأ منه

وإن مل يصح أبن جهاله أو أحدمها أو مضى عليه حول وهو زكوي مل يقع وما قيل أهنا إذا علمت 
 وجهل الزوج تصح ويقع الطالق مبهر املثل فهو فاسد.

 من أئمتنا ألان إذا قلنا بعدم صحة الرباءة فال طالق أو بصحتها فالعوض الصداق مل يقل به أحدولذا 
ال مهر املثل مع الصداق وال مهر املثل فقط وال نظر إىل أن العوض إذا كان يف اخللع جمهوال يقع 
الطالق مبهر املثل ألن حمل ذاك يف صي  العقود اليت يغلب فيها جانب املعاوضة وما حنن فيه إمنا هو 

قع يف شرح املنهاج و  يف صي  التعليق فغلب فيها جانبه فال بد فيه من وجود الصفة املعلق عليها وما
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للدمريي أهنما إذا كاان جاهلني يقع الطالق رجعيا ضعيف جدا بل الصواب أنه ال يقع شيء، وهللا 
 سبحانه وتعاىل أعلم.

 

 )وسئل( هل علي الطالق صريح أو كناية؟

 )فأجاب( بقوله األصح أن علي الطالق صريح.

 

ما احلكم وقال أيضا علي الطالق إال  )وسئل( عمن قال عليه الطالق أهنا خرجت فقالت ما خرجت
 (1)مل تنقل متاعك من جانب داري ألشتكيك." 

"ويوجه مساعها واحلكم هبا ابلنسبة إىل حقه مع حضوره أبهنما مل يقعا بطريق القصد وإمنا وقعا  .21
 بطريق التبع ويغتفر يف الشيء اتبعا ما ال يغتفر فيه مقصودا وأييت ذلك يف حيلة النذر السابقة.

 

ئلنا مبا صورته ذكر اإلمام النسفي احلنفي يف املصفى أنه جيب علينا إذا س -رمحه هللا تعاىل  -وسئل( )
عن مذهبنا ومذهب خمالفنا يف الفروع أن جنيب أبن مذهبنا صواب حيتمل اخلطأ ومذهب خمالفنا خطأ 

 حيتمل الصواب أي بناء على أن املصيب يف الفروع واحد وغريه خمطئ مأجور.

رح أصحابنا مبثل ذلك وهل منعهم االقتداء ابملخالف حيث ارتكب مبطال مقتض لذلك وهل فهل ص
يسوغ للمفيت أن يفيت مبذهب خمالفه وذلك أبن يفيت احلنفي بعدم وجوب الزكاة يف مال موليه أو ليس 

و حله ذلك بل وال ابلوجه الضعيف املرجوح عند الشيخني ويقال إن بيان احلكم للمستفيت املخالف بن
ذلك إمنا هو من الرواية وحكاية مذهب الغري ال اإلفتاء املتوقف على االعتقاد تفضلوا ببيان ذلك وبسط 
الكالم ونقل ما هلم فيه تصرحيا وتلوحيا فإن املقام قد خيفى على كثري حىت توهم بعض املتفقهة أن القول 

 وجل. خبطإ املخالف واعتقاد بطالن صالته مناف لكونه على هدى من ربه عز

)فأجاب( نفعنا هللا تعاىل به بقوله: نعم صرح أصحابنا مبا يفهم ذلك ال بقيد الوجوب الذي ذكره ففي 
رضي هللا  -العدة البن الصباغ كان أبو إسحاق املروزي وأبو علي الطربي يقوالن إن مذهب الشافعي 

هـ. وإذا  وإمنا يظن ذلك. ا وأصحابه أن احلق يف واحد إال أن اجملتهد ال يعلم أنه مصيب -تعاىل عنه 
كان اجملتهد ال يعلم اإلصابة وإمنا يظنها فمقلده أوىل ومعلوم أن الظن يقابله الوهم وهو احتمال اخلطإ 

 فنتج أن اجملتهد يظن إصابته وجيوز خطؤه وأن مقلده كذلك وحينئذ يلزم ما ذكر عن النسفي.

مسائل   وأصحابه خالف اخلصوم يف - عنه رضي هللا تعاىل -ومما يصرح بذلك أيضا مراعاة الشافعي 
كثرية فذلك تصريح منهم أبهنم إمنا يظنون إصابة ما ذهب إليه إمامهم وأهنم ال يقطعون خبطإ خمالفيه 
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وإال مل يراعوا خالفهم فلما راعوه علم أهنم جيوزون إصابته احلق وإن كان األغلب على ظنهم أن احلق 
وأصحابه  -رضي هللا تعاىل عنه  -ل الزركشي قد راعى الشافعي هو ما ذهب إليه إمامهم وما أحسن قو 

خالف اخلصم يف مسائل كثرية وهذا إمنا يتمشى على القول أبن مدعي اإلصابة ال يقطع خبطإ خمالفه 
وذلك ألن اجملتهد ملا كان جيوز خالف ما غلب على ظنه ونظر يف متمسك خصمه فرأى له موقعا 

ب على ظنه وأكثره من ابب االحتياط والورع وهذا من دقيق النظر واألخذ راعاه على وجه ال خيل مبا غل
 ابحلزم.

راعي اخلالف قال وتوهم بعض أصحابه أنه ي -رضي هللا تعاىل عنه  -قال القرطيب ولذلك راعى مالك 
صورة اخلالف وهو جهل أو عدم إنصاف وكيف هذا وهو مل يراع كل خالف وإمنا راعى خالفا لشدة 

 قوته

 

 ملقلت: هذا ال حجة فيه ألن ابن األنباري استشكل ندب اخلروج من اخلالف أبنه إحداث قول  فإن
فيما إذا اختلفت األمة على قولني التحرمي واإلابحة قال فالقول أبن الرتك متعلق الثواب  يقل به أحد

 . اهـ.مل يقل به أحدوالفعل جائز قول 

ب ومل جييبوا عنه أبنه إمنا يلزم ما زعمه أن لو كان الندقلت جياب عن إشكاله هذا وإن نقله األصوليون 
الذي قلنا به من اجلهة اليت اختلف بسببها يف إابحته وحرمته وليس كذلك وإمنا الرتك فيه له جهة أخرى 

بهة عن الشبهات وأتكيده يف طلب ما ال ش -صلى هللا عليه وسلم  -خارجة عن ذلك اقتضى حتذيره 
ىل من هذه اجلهة وإن كان واجبا من جهة أخرى كمفسدة أدركها القائل ابحلرمة فيه أنه أعين الرتك أو 

أو جائزا من جهة أخرى لكون القائل به مل يدرك تلك املفسدة ولقد قالوا ردا على من زعم أنه ما من 
 مباح إال ويتحقق به ترك حرام فيكون واجبا: إن كالمنا ليس يف تلك اجلهة اليت نظر إليها ذلك القائل
مث أشاروا إىل أن اخلالف لفظي أي ألن من نظر لتلك اجلهة حكم أبنه واجب ومن مل ينظر إليها حكم 

 أبنه مباح فعلمنا أن الكالم خمتلف ابختالف النظر إىل اجلهات الناشئة هي عنها.

 (1)فكذا يف مسألة اخلروج من اخلالف فال يلزم عليها ما زعمه." 
صلى هللا عليه وسلم: "أمرت الناس أن أقاتل حىت يقولوا: ال "وأما حديث أيب هريرة عن النيب  .22

إله إال هللا، فإذا قالوها عصموا مين دمائهم وأمواهلم إال حبقها" فهذا ال إشكال فيه حبمد هللا، وليس 
 لكم فيه حجة، بل هو حجة عليكم، ولو مل يكن إال قوله "إال حبقها" لكان كافياا يف إبطال قولكم.

ان رمحهم هللا: إذا قال الكافر ال إله إال هللا فقد شرع يف العاصم لدمه، فيجب الكف وقد قال علماؤ 
عنه، فإن متم ذلك حتققت العصمة، وإال بطلت، ويكون النيب صلى هللا عليه وسلم قد قال كل حديث 
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حملارب ا يف وقت فقال: "أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا: "ال إله إال هللا" ليعلم املسلمون أن الكافر
إذا قاهلا كف عنه، وصار دمه وماله معصوماا. مث بني صلى هللا عليه وسلم يف احلديث اآلخر أن القتال 
ممدود إىل الشهادتني والعبادتني فقال "أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن حممداا 

 تقع العصمة وكماهلا إمنا حيصل بذلك، ولئالرسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة" فبني أن متام 
الشبهة أبن جمرد اإلقرار يعصم على الدوام كما وقعت لبعض الصحابة حىت جالها أبو بكر الصديق، 

 مث وافقوه رضي هللا عنه.

ومما يبني فساد قولكم وخطأ فهمكم يف معىن حديث أيب هريرة أن الصحابة رضي هللا عنهم أمجعوا على 
لزكاة بعد مناظرة وقعت بني أيب بكر وعمر، استدل عمر على أيب بكر حبديث أيب هريرة قتال مانعي ا

فبني صديق األمة رضي هللا عنه أن احلديث حجة على قتال من منع الزكاة، فوافقه عمر وسائر الصحابة 
سوق ن على قتال مانعي الزكاة، وهم يشهدون أن ال إله إال هللا وأن حممداا رسول هللا ويصلون، وحنن

من العلماء،  ه أحدمل يقل باحلديث بتمامه، مث نذكر ما قاله العلماء يف شرحه ليتبني أن فهمكم الفاسد 
 وأنه فهم مشئوم مذموم خمالف للكتاب والسنة وإمجاع األمة فنقول:

ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة قال: ملا تويف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكفر من كفر من 
وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أمرت أن -، قال عمر أليب بكر كيف تقاتل الناس العرب

أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا، فإذا قالوها عصموا مين دمائهم وأمواهلم إال حبقها" فقال أبو بكر 
دونه إىل رسول  عقاالا كانوا يؤ ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال، فوهللا لو منعوين

هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر فوهللا ما هو إال أن رأيت هللا قد شرح صدر أيب 
 بكر للقتال فعلمت أنه احلق.

وهذا احلديث خرجه البخاري يف كتاب الزكاة، ومسلم يف كتاب األمان وهو من أعظم األدلة على فساد 
 لصديق رضي هللا عنه جعل املبيح للقتال جمرد املنع ال جحد الوجوب.قولكم، فإن ا

وقد تكلم النووي رمحه هللا على هذا احلديث يف شرح صحيح مسلم فقال )ابب( األمر بقتال الناس 
 (1)حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا." 

على قتال مانعي الزكاة لكان كافياا، وحنن نذكر لكم  "به على أيب بكر، واستدالل أيب بكر  .23
 كالم الشراح عذراا أو نذراا.

قال النووي رمحه هللا: قوله صلى هللا عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا، فمن 
اخلطايب: ومعلوم  لقال ال إله إال هللا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقها وحسابه على هللا عز وجل" قا

أن املراد هبا أهل األواثن دون أهل الكتاب ألهنم يقولون ال إله إال هللا مث يقاتلون وال يرفع عنهم السيف، 
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قال ومعىن حسابه على هللا أي فيما يسرون به وخيفونه دون ما خيلون به يف الظاهر )قال( ففيه أن من 
هر، وهذا قول أكثر العلماء، وذهب مالك إىل أن توبة أظهر اإلسالم وأسر الكفر يقبل إسالمه يف الظا

 الزنديق ال تقبل، وحيكى ذلك أيضاا عن أمحد بن حنبل هذا كالم اخلطايب.

)وذكر القاضي عياض رمحه هللا معىن هذا وزاد عليه وأوضحه فقال: اختصاص عصمة املال والنفس مبن 
حد، ن املراد هبذا مشركو العرب وأهل األواثن ومن ال يو قال ال إله إال هللا تعترب عن اإلجابة إىل اإلميان وأ

وهم كانوا أول من دعى إىل اإلسالم وقوتل عليه، فأما غريهم ممن يقر ابلتوحيد فال يكتفي يف عصمته 
بقوله "ال إله إال هللا" إذا كان يقوهلا يف كفره وهي من اعتقاده ولذلك جاء يف احلديث اآلخر: وأين 

 لصالة ويؤيت الزكاة" هذا كالم القاضي عياض.رسول هللا، ويقيم ا

قال النووي )قلت والبد مع هذا من اإلميان مجميع ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما جاء 
يف الرواية األخرى أليب هريرة " حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا ويؤمنوا يب ومبا جئت به " انتهى كالم 

 النووي.

طايب وذكره القاضي عياض أن املراد بقول ال إله إال هللا التعبري عن اإلجابة إىل اإلميان، فتأمل ما ذكره اخل
 واستدل لذلك ابحلديث اآلخر الذي فيه "واين رسول هللا، ويقيم الصالة، ويؤيت الزكاة".

لتوحيد ابوأتمل قول أن املراد حبديث أيب هريرة مشركوا العرب وغريهم ممن ال يوحد، فأما غريهم ممن يقر 
فال يكتفي يف عصمته بقوله ال إله إال هللا إذا كان يقوهلا يف كفره وهي من اعتقاده وأتمل قول النووي 

 وال بد من اإلميان مجميع ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

علم أحداا نوابجلملة فقوله صلى هللا عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا" ال 
من العلماء أجراه على ظاهره وقال أن من قال ال إله إال هللا يكف عنه وال جيوز قتاله وإن ترك الصالة 

 والزم قولكم أن اليهود ال جيوز قتاهلم ألهنم يقولون ال إله-من العلماء  مل يقل به أحدومنع الزكاة. هذا 
، وأن ب ال جيوز قتاهلم ألهنم يقولون ال إله إال هللاإال هللا، وأن اخلوارج الذين قاتلهم علي بن أيب طال

 (1)الصحابة." 
"ال كراهة فيها خالف اإلمجاع فإن األمة جممعة على أن هذه الصالة ال جتوز وأن أقل أحواهلا  .24

أن تكون مكروهة ألن الذي اختلف العلماء فيه إمنا هو مسجد ليس له إمام راتب أو له إمام راتب 
 مجاعة مث جاء آخرون فأرادوا إقامة تلك الصالة مجاعة. وأقيمت الصالة فيه

فهذا موضع اخلالف فأما حضور مجاعتني أو أكثر يف مسجد واحد مث تقام الصالة فيتقدم اإلمام 
الراتب فيصلي وأولئك عكوف من غري ضرورة تدعوهم إىل ذلك اتركون إلقامة الصالة مع اإلمام الراتب 

حىت تنقضي صالة األوىل مث يقوم الذي يليه وتبقى اجلماعة األخرى متشاغلون ابلنوافل أو احلديث 
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على حنو ما ذكران مث يصلون أو حتضر الصالة الواحدة كاملغرب فيقيم كل إمام الصالة جهرا يسمعها 
الكافة ووجوههم مرتائية واملقتدون هبم خمتلطون يف الصفوف ويسمع كل واحد من األئمة قراءة اآلخرين 

دون فيكون أحدهم يف الركوع واآلخر يف الرفع منه، واآلخر يف السجود فاألمة جممعة ويركعون ويسج
على أن هذه الصالة ال جتوز وأقل أحواهلا أن تكون مكروهة فقول القائل إهنا جائزة ال كراهة فيها خرق 

 .إلمجاع الصحابة والقرن الثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس إىل حني ظهور هذه البدعة
مث قال يف موضع آخر بعد أن تكلم على املسألة وأهنا ممنوعة على مذهب مالك وغريه ورد على من 
أفىت خبالفه فأما اإلمام أمحد فكفاان يف املسألة مهمة فإنه منع من إقامة صالة واحدة مجماعتني يف 

ذهب لك أن موقد حكى  -صلى هللا عليه وسلم  -املسجد احلرام الذي الكالم فيه ومسجد الرسول 
الشافعي ومالك وأصحاب الرأي الذين منهم أبو حنيفة أهنم ال يرون إقامة صالة إبمامني يف مسجد 
واحد فأما إقامة صالة واحدة إبمامني راتبني حيضر كل واحد من اإلمامني فيقدم أحدمها وهو الذي 

م فهذا مما يقيمون صالهترتب ليصلي أوال وجتلس اجلماعة األخرى وإمامهم عكوفا حىت يفرغ األول مث 
وال ميكن أحد أن حيكي مثل هذا القول عن أحد من الفقهاء ال فعال وال قوال فكيف  مل يقل به أحد

إبمامني يقيمان الصالة يف وقت واحد يقول كل منهما حي على الصالة ويكرب كل واحد منهما، وأهل 
الء زادوا على اخلالف الذي لسلف القدوة هبما خمتلطون، ويسمع كل واحد منهما قراءة اآلخر فهؤ 

كم على بعض ال جيهر بعض» -صلى هللا عليه وسلم  -األمة وخلفها، ويف فعلهم خمالفة لقول الرسول 
ل مل يرضه ملقتد ملتنفلني تنفال يف املسجد ب -صلى هللا عليه وسلم  -ومل يرض هذا رسول هللا « ابلقرآن

 ال حديث.منفردين هذا مما مل نعلم له نظريا يف قدمي و  اقتدى به فصلى خلفه فكيف يرضى ذلك إلمامني

مث قال فأما إقامة صالة املغرب وصالة العشاء يف شهر رمضان يف وقت واحد فلم يستحسنها أحد من 
العلماء بل استقبحها كل من يسأل عنها ومنهم من ابدر لإلنكار من غري سؤال مث قال وأما إذن اإلمام 

 (1)يف." 
من أهل العلم، وإمنا جيوز للمسافر أن جيمع بني الظهر  مل يقل به أحدظيم "ج: هذا منكر ع .25

والعصر فقط يف وقت إحدامها قبل أن تصفر الشمس، وبني املغرب والعشاء يف وقت إحدامها قبل 
منتصف الليل، أما الفجر فال جتمع إىل غريها، بل تصلى يف وقتها دائما يف السفر واحلضر قبل طلوع 

 (2)املوفق.."  الشمس. وهللا
"أبدا، ورمبا لو قيل له بعد ذلك: طف. ما استطاع أن يطوف ألنه ال يعرف الطواف، وإمنا   .26

 كان ميشى يردد وراء هذا املطوف، فهذا هو الذي أرى أنه أنفع للمطوفني والطائفني أيضا.
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لعمرة أو اإلحالل ل: ابلنسبة للتقصري واحللق بعد السعي -رمحه هللا تعاىل -: سئل فضيلة الشيخ985س 
 من احلج يف مىن هل هناك أخطاء؟

 فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يف احللق أو التقصري يف العمرة حيصل أخطاء منها:

اخلطأ األول: أن بعض الناس حيلق بعض رأسه حلقا اتما مبوسى ويبقى البقية، وقد شاهدت ذلك 
 ق نصف رأسه متاما، وأبقى بقيةبعيين، فقد شاهدت رجال يسعى بني الصفا واملروة، وقد حل

شعره، وهو شعر كثيف بني، فأمسكت به وقلت له: ملاذا صنعت هذا؟ فقال: صنعت هذا؛ ألين أريد 
 أن أعتمر مرتني، فحلقت نصفه للعمرة األوىل، وأبقيت نصفه لعمريت هذه.

 من أهل العلم. مل يقل به أحدوهذا جهل وضالل 

اد أن يتحلل من العمرة، قصر شعرات قليلة من رأسه، ومن جهة اخلطأ الثاين: أن بعض الناس إذا أر 
 (1واحدة، وهذا خالف ظاهر اآلية الكرمية، فإن هللا تعاىل يقول: )حملقني رءوسكم ومقصرين( )

فالبد أن يكون للتقصري أثر بني على الرأس، ومن املعلوم أن قص شعرة، أو شعرتني، أو ثالث شعرات 
 ال يؤثر، وال يظهر على

__________ 

 (1).." 27( سورة الفتح، اآلية: 1)
 "وكذلك عمران مسي ابسم أيب موسى. .27

، أي: صار جسده عليه السالم ابلكلمة، فنفخت فيه هذه الروح اليت هي من هللا؛ « وروح منه»قوله: 
 أي: خلق من خملوقاته أضيفت إليه تعاىل للتشريف والتكرمي.

روح، قال هللا تعاىل: }ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد  وعيسى عليه السالم ليس روحا، بل جسد ذو
 [75خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كاان أيكالن الطعام{ ]املائدة: 

 فبالنفخ صار جسدا، وابلروح صار جسدا وروحا.

هذه هي اليت أضلت النصارى، فظنوا أنه جزء من هللا فضلوا وأضلوا كثريا، ولكننا نقول: « منه»قوله: 
 قد أعمى بصائركم؛ فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور؛ فمن املعلوم إن هللا

أن عيسى عليه السالم كان أيكل الطعام، وهذا شيء معروف، ومن املعلوم أيضا أن اليهود يقولون: 
تل ق إهنم صلبوه، وهل ميكن ملن كان جزءا من الرب أن ينفصل عن الرب وأيكل ويشرب ويدعى أنه

 وصلب؟

وعلى هذا تكون "من" لالبتداء، وليست للتبعيض؛ فهي كقوله تعاىل: }وسخر لكم ما يف السماوات 
[ ؛ فال ميكن أن نقول: إن الشمس والقمر واألهنار جزءا من 13وما يف األرض مجيعا منه{ ]اجلاثية: 
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 مل يقل به أحد.هللا، وهذا 

 ، وليست جزء من هللا كما تزعم النصارى.-عز وجل  -فقوله: "منه"؛ أي: صادرة من هللا 

 واعلم أن ما أضافه هللا إىل نفسه ينقسم إىل ثالثة أقسام:

 (1)األول: العني القائمة بنفسها، وإضافتها إليه من ابب إضافة املخلوق إىل." 
 ال شيء على من منع من احلج - 24" .28

ن السفر ج ولكنه أعيد عن اجلسر ومنع ميقول السائل: إنه سافر إىل األردن يف طريقه ألداء فريضة احل
فأفتاه أحدهم أبنه جيب عليه أن يذبح شاة ألنه حمصر فما قولكم يف ذلك؟ اجلواب: يقول هللا تعاىل: 
)وأمتوا احلج والعمرة هلل فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي وال حتلقوا رءوسكم حىت يبل  اهلدي حمله( 

الكرمية أصل يف بيان حكم احملصر ولكن ال بد أوال من بيان معىن  . وهذه اآلية196سورة البقرة اآلية 
اإلحصار عند العلماء فقد قال فقهاء احلنفية: ]اإلحصار هو املنع من الوقوف بعرفة والطواف مجيعا 

. ومبثل هذا التعريف 118بعد اإلحرام ابحلج الفرض والنقل ويف العمرة عن الطواف[ طلبة الطلبة ص 
املذاهب وكل الفقهاء فيما أعلم متفقون على أن احلاج ال يكون حمصرا إال إذا تلبس  قال بقية فقهاء

. فإذا أحرم احلاج مث عرض له 2/199ابإلحرام أي أنه ال إحصار قبل اإلحرام. انظر املوسوعة الفقهية 
هلدي( ا عدو منعه من إمتام النسك فإنه يتحلل من إحرامه وعليه ذبح قال هللا تعاىل: )فما استيسر من

. وثبت يف احلديث عن ابن عباس 2/378واملقصود به عند مجهور أهل العلم ذبح شاة. تفسري القرطيب 
رضي هللا عنهما قال: )قد أحصر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه وحنر هديه 

وأعيد  لذي منع من السفرحىت اعتمر عاما قابال( رواه البخاري. وبناء على ما تقدم فإن هذا الشخص ا
عن اجلسر ال يعترب حمصرا حيث إنه مل حيرم فال شيء عليه ومن أفتاه أبن عليه شاة فقد أفتاه بغري علم 

 من أهل العلم وإهنا جلرأة كبرية على العلم الشرعي أن يفىت بدون علم مل يقل به أحدوجاء بشيء منكر 
عاىل: يم، قال تعاىل: )وال تقف ما ليس لك به علم( وقال توال فقه وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظ

)قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا ابهلل ما مل ينزل 
 (2)به سلطاان وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون( .." 

 صيام يوم عاشوراء - 43" .29

يخ مينع من صيام يوم عاشوراء هذا العام ألنه صادف يوم السبت ملا يقول السائل: إنه مسع أحد املشا
ورد يف احلديث أنه عليه الصالة والسالم قال: )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افرتض عليكم( فما 

 قولكم؟

                                         
 9/62جمموع فتاوى ورسائل العثيمني، ابن عثيمني  (1)
 10/24فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة  (2)
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اجلواب: قد أخطأ هذا الشيخ يف منعه صيام يوم عاشوراء ألنه صادف يوم السبت اعتمادا على احلديث 
له صلى هللا عليه وسلم: )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افرتض عليكم فإن مل جيد أحدكم إال وهو قو 

 حلاء عنبة أو عود شجر فليمضغه( رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجة وغريهم.

وهذا احلديث اختلف فيه أهل احلديث اختالفا كبريا فصححه بعضهم وأعله آخرون ابالضطراب وقد 
وحكم بصحته. وقال أبو داود  125-4/118م عليه الشيخ األلباين يف إرواء الغليل فصل الكال

 صاحب السنن إنه منسوخ ومل يسلم له ذلك.

وعلى كل حال فإن احلديث اثبت إال أنه ال يؤخذ منه منع صوم يوم عاشوراء إن صادف يوم سبت 
فهذا الفهم غريب عجيب وإذا قلنا به فمعىن ذلك أنه ال ينبغي لنا أن نصوم يوم عرفة أيضا إن وافق 

 من العلماء فيما أعلم. مل يقل به أحديوم سبت وهذا 

اشوراء بغض النظر صادف اجلمعة أو السبت أو األحد، وكذلك فنحن نصوم يوم عاشوراء ألنه يوم ع
نصوم يوم عرفة بغض النظر صادف اجلمعة أو السبت أو األحد اقتداء هبدي املصطفىصلى هللا عليه 
وسلم وقد قال العلماء إن املقصود ابلنهي يف احلديث هو إفراد يوم السبت ابلصيام، قال اإلمام الرتمذي 

]ومعىن كراهته يف هذا أن خيص الرجل يوم السبت بصيام ألن اليهود تعظم بعد أن ذكر احلديث: 
 .2/220السبت[ سنن الرتمذي مع شرحه عارضة األحوذي 

وقال العالمة ابن القيم: ]وقال مجاعة من أهل العلم: ال تعارض بينه وبني حديث أم سلمة فإن النهي 
وم قال: ابب النهي أن خيص يوم السبت ابلصعن صومه إمنا هو عن إفراده وعلى ذلك ترجم أبو داود ف

 وحديث صيامه إمنا هو مع يوم األحد.

قال: ونظري هذا أنه هنى عن إفراد يوم اجلمعة ابلصوم إال أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده وهبذا يزول 
 اإلشكال الذي ظنه من قال: إن صومه نوع تعظيم له فهو موافقة ألهل الكتاب يف تعظيمه وإن تضمن
خمالفتهم يف صومه فإن التعظيم إمنا يكون إذا أفرد ابلصوم وال ريب أن احلديث مل جيىء إبفراده وأما إذا 

 .80-2/79صامه مع غريه مل يكن فيه تعظيم. وهللا أعلم[ زاد املعاد 
ود هوقال العالمة علي القاري: ]قال الطييب: قالوا النهي عن اإلفراد كما يف اجلمعة واملقصود خمالفة الي

فيهما والنهي فيهما للتنزيه عند اجلمهور وما افرتض يتناول املكتوب واملنذور وقضاء الفوائت وصوم 
الكفارة ويف معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء، أو وافق وردا[ مرقاة املفاتيح شرح مشكاة 

 .4/599املصابيح 
أصحابنا أنه يكره إفراد السبت ابلصيام إذا وقال اإلمام النووي: ]والصواب على اجلملة ما قدمناه عن 

 .6/440مل يوافق عادة له[ اجملموع 
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وقال الشيخ ابن قدامة املقدسي بعد أن ذكر احلديث: ]واملكروه إفراده فإن صام معه غريه مل يكره 
 .3/171حلديث أيب هريرة وجويرية وإن وافق صوما إلنسان مل يكره..[ املغين 

مد صلى هللا عليه وسلم فنصومه وال نسمع لقول من منع صومه جلموده ويوم السبت وافق صوما حمل
 على ظاهر النص.

 

 (1)؟؟؟؟؟." 
 "اإلفتاء .30

F جاد احلق على جاد احلق 

An تاىن املعىن اللغوى: ىف لسان العرب أفتاه ىف األمر أابنه له وأفىت الرجل ىف املسألة واستفتيته فيها فأف
، أى 176كما وقوله تعاىل }يستفتونك قل هللا يفتيكم{ النساء افتاء وأفىت املفىت إذا أحدث ح

 يسألونك سؤال تعلم.

 والفتيا ابلياء وضم الفاء والفتوى ابلواو وضم الفاء والفتوى ابلواو وفتح الفاء ما أفىت به الفقيه.

 احلكم، واستفتيه نيوىف املصباح املنري والفتوى ابلواو، بفتح الفاء، وابلياء فتضم، اسم من أفىت العامل إذا ب
سألته أن يفىت، ويقال أصله من الفىت وهو الشاب القوى، واجلمع الفتاوى بكسر الواو على األصل، 

 وقيل جيوز الفتح للتخفيف.

، وقوله 127ومن قبيل هذا قول هللا تعاىل }ويستفتونك ىف النساء قل هللا يفتيكم فيهن{ النساء 
حانه }فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا{ الصافات ، وقوله سب43}أفتوىن ىف رؤايى{ يوسف 

 ، وىف احلديث الشريف )إن أربعة تفاتوا إليه عليه السالم( أى طلبوا منه الفتوى.11

ومن هذا جاء احلديث الشريف أيضا )اإلمث ما حاك ىف صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك( أى وإن جعلوا 
ح مسلم بلفظ )واإلمث ما حاك ىف نفسك وكرهت أن لك فيه رخصة وأجازوه، وقد جاء هذا ىف صحي

 يطلع عليه الناس( .

 وىف مسند أمحد بلفظ )واإلمث ما حاك ىف القلب وتردد ىف الصدر وإن أفتاك الناس أفتوك( .

معىن اإلفتاء شرعا يؤخذ مما قال به علماء الفقه وأصوله أن اإلفتاء بيان حكم هللا تعاىل مبقتضى األدلة 
 جهة العموم والشمول.الشرعية على 

وما بعدها ىف فتوى اجملتهد بتصرف( املفىت قائم ىف األمة  244ص  4وىف كتاب املوافقات للشاطىب )ج 
مقام النىب صلى هللا عليه وسلم ألن العلماء ورثة األنبياء كما يدل عليه احلديث الشريف )إن العلماء 

منذرى بروايته رمها وإمنا ورثوا العلم( )ىف الرتغيب والرتهيب للورثة األنبياء وإن األنبياء مل يورثوا دينارا وال د

                                         
 9/43فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة  (1)
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 وزايدات أخرى( .

وألن املفىت انئب ىف تبلي  األحكام ففى األحاديث الشريفة )أال ليبل  الشاهد منكم الغائب( )البخارى 
ىن اسرائيل بىف خطبته صلى هللا عليه وسلم مبىن( و )بلغوا عىن ولو آية( )املرجع السابق فيما يذكر عن 

ورواه أيضا أمحد والرتمذى( و )تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم( )رواه أمحد وأبو داود 
 واحلاكم عن ابن عباس وهو حديث صحيح )وإذا كان كذلك فهو معىن كونه قائما مقام النىب.

طر كبري فتاء عظيم اخلمكانة اإلفتاء جاء ىف اجملموع لإلمام النووى شرح املهذب للشريازى اعلم أن اإل
املوقع كثري الفضل، ألن املفىت وارث األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه 

 هجرية( وهلذا قالوا املفىت موقع عن هللا تعاىل. 1344طبع ادارة الطباعة املنريية  40معرض للخطأ )ص 

ىف كتاب  418ص  4عابدين الفاسق )ج  وىف الدر املختار للحصكفى وحاشيته رد املختار البن
القضاء( ال يصلح مفتيا ألن الفتوى من أمور الدين والفاسق ال يقبل قوله ىف الدايانت، ابن ملك، زاد 
العيىن واختاره كثري من املتأخرين وجزم به صاحب اجملمع ىف متنه وهو قول األئمة الثالثة أيضا وظاهر 

 إتفاقا.ما ىف التحرر أنه ال حيل استفتاؤه 

 وىف كتاب الفروق للقراىف قال مالك ال ينبغى للعامل أن يفىت حىت يراه الناس أهال للفتوى ويرى هو نفسه
مع هامشه هتذيب الفروق بتصرف( ، يريد ظهور أهليته عند العلماء  110ص  2أهال لذلك )ج 

 وثبوهتا.

بن القيم ىف الفتوى وىف هذا قال اوهذه املعاىن مرددة ىف عامة كتب فقهاء املذاهب حترجا من التسرع 
ىف أعالم املوقعني كان السلف من الصحابة والتابعني يكر هو التسرع ىف الفتوى ويود كل واحد منهم 
أن يكفيه إايها غريه، فإذا رأى أهنا قد تعينت عليه بذل اجتهاده ىف معرفة حكمها من الكتاب والسنة 

طبع إدارة الطباعة املنريية وانظر كشاف القناع على فن  27ص  1أو قول اخللفاء الراشدين مث أفىت )ج 
 وما بعدها ىف أحكام تتعلق ابلفتيا( . 240ص  6االقناع للبهوتى احلنبلى ج 

والبحر الرائق البن جنيم احلنفى ج  45، ص 27ص  1حكم اإلفتاء تكاد نصوص )اجملموع للنووى ج 
هبامش   257ص  4دات للبهوتى احلنبلى ج ، ومنتهى االرا89ص  4والفروق للقراىن ج  290ص  6

كشاف القناع( الفقهاء تتفق على أن تعليم الطالبني وإفتاء املستفتني فرض كفاية، فإن مل يكن وقت 
حدوث الواقعة املسئول عنها إال واحد، تعني عليه، فإذا استفىت وليس ىف الناحية غريه تعني عليه 

هما ىف حقهما فرض كفاية، وإن مل حيضر غريه وجهان أصحاجلواب، فإن كان فيها غريه وحضر فاجلواب 
 ال يتعني والثاىن يتعني.

أول من قام ابإلفتاء كان هذا مقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقد كان يفىت بوحى من هللا 
 سبحانه، كما تشري إليه آايت القرآن الكرمي، وقد كانت الفتوى ينزل هبا القرآن أو خيرب هبا صلوات هللا
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عليه وسالمه مجوامع كلمه مشتملة على فصل اخلطاب، وهذه األخرية من السنة الشريفة ىف املرتبة الثانية 
من كتاب هللا تعاىل، ما مل تنقل متواترة ليس ألحد من املسلمني العدول عن العمل هبا أو القعود عن 

خذوه وما وما آاتكم الرسول فاتباعها، بل على كل مسلم األخذ هبا مىت صحت امتثاال لقوله تعاىل }
، وقوله }فإن تنازعتم ىف شىء فردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل 7هناكم عنه فانتهوا{ احلشر 

ى قام ابلفتو  -صلى هللا عليه وسلم  -، ومن بعده 59واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن أتويال{ النساء 
وما  89ص  5ن حزم )األحكام ىف أصول األحكام ج الفقهاء من الصحابة والتابعني، وقد أورد اب

بعدها ىف الباب الثامن والعشرين( رمحه هللا تعاىل، أمساء عدد كثري من الصحابة والتابعني الذين تصدوا 
 لإلفتاء، منسوبني إىل البالد الىت أفتوا فيها.

ن القيم ىف كتابه عالمة ابوأفاض ىف تعداد املفتني من الصحابة والتابعني رضوان هللا عليهم أمجعني ال
الطبعة السابقة( املوقعني مبينا أصول فتاوى اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا  31إىل  8ص  1أعالم )ج 

 تعاىل مقارنة مبا لدى األئمة اآلخرين من أصول ىف هذا املوضع.

يه بغري ل فمن يتصدى لإلفتاء ىف اإلسالم إن أمر الدين خطري وعظيم، من أجل هذا حرمي هللا القو 
حرم رىب  قوله سبحانه }قل إمنا -وهللا أعلم  -علم، بل وجعله ىف املرتبة العليا من التحرمي، ذلك 

الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغى بغري احلق وأن تشركوا ابهلل ما مل ينزل به سلطاان وأن تقولوا 
قوله تعاىل }وال تقولوا ملا تصف  -أعلم  وهللا -، وذلك أيضا 33على هللا ما ال تعلمون{ األعراف 

ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا على هللا الكذب إن الذين يفرتون على هللا الكذب ال 
، ففى اآلية األوىل رتب هللا احلكيم ىف تشريعه احملرمات ابدائ أبخفها الفواحش 116يفلحون{ النحل 

ل  بكبريها }وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون{ وهذا عام ىف القو مث -مث مبينا ما هو أشد اإلمث والظلم 
 ىف ذات هللا وصفاته ودينه وتشريعه.

وىف اآلية األخرى أابن هللا سبحانه أنه ال جيوز للمسلم أن يقول أن هذا حرام وهذا حالل، إال إذا علم 
 أن هللا سبحانه وتعاىل حرمه أو أحله.

وقد هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ىف احلديث الصحيح أمريه )بريدة( أن ينزل عدوه إذا حاصرهم 
على حكم هللا وقال )فإنك ال تدرى أتصيب حكم هللا فيهم أم ال ولكن أنزهلم على حكمك وحكم 

 - أصحابك( وىف سنن أىب داود من حديث مسلم بن يسار قال مسعت أاب هريرة يقول قال رسول هللا
لى )من قال على ما مل أقل فليتبوأ بيتا ىف جهنم ومن أفىت بغري علم كان إمثه ع -صلى هللا عليه وسلم 

من أفتاه ومن أشار على أخيه أبمر يعلم الرشد ىف غريه فقد خانه( ومن هذا نعلم خطر الفتوى بدون 
جب اإللتزام ابإلفتاء ه، فو علم، ألن الفتوى تعترب شريعة عامة تشيع بني الناس فتعم املستفىت وغري 

 بنصوص الشريعة والتوقف إذا عز البيان.
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ولقد كان من ورع األئمة اجملتهدين إطالق لفظ الكراهة على ما يرونه حمرما حترزا من القول ابلتحرمي 
الظاهر ىف أمر مل يقطع به نص شرعى وخروجا من مظنة الدخول ىف نطاق قول هللا سبحانه }قل أرأيتم 

، 59هللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قل آهلل أذن لكم أم على هللا تفرتون{ يونس ما أنزل 
 31ص  1احلالل ما أحله هللا ورسله، واحلرام ما حرمه هللا ورسوله )من اعالم املوقعني البن القيم ج 

لفت كلمة تبتصرف )ومن مث كان حتما أن تتوافر فيمن يتصدى لالفتاء األهلية التامة، وقد اخ 36
م فقهاء املذاهب ىف مدى األهلية لالفتاء ففى الفقه احلنفى أنه ال يفىت إال اجملتهد )البحر الرائق البن جني

وما بعدها( ، فقد استقر رأى األصوليني على أن املفىت هو  289ص  6املصرى شرح كنز الدقائق ج 
سب القول فالواجب عليه إذا سئل أن يناجملتهد فأما غري اجملتهد ممن حفظ أو حيفظ أقوال اجملتهدين 

 الذى يفىت به لقائله على جهة احلكاية عنه، وطريق نقل أقوال اجملتهدين أحد أمرين.

األول أن ينقله من أحد الكتب املعروفة املتداولة حنو كتب حممد بن احلسن وأمثاهلا من التصانيف 
 املشهورة، ألنه وقتئذ مبنزلة اخلرب املتواتر واملشهور.

 الثاىن أن يكون له سند فيه أبن تلقاه رواية عن شيوخه.

وىف الفقه املالكى: قال ابن رشد ىف صفة املفىت إن اجلماعة الىت تنسب إىل العلوم وتتميز عن مجلة العوام 
ابحلفظ والفهم ثالث طوائف )مواهب اجلليل مع التاج واالكليل كالمها شرح خمتصر سيدى خليل ج 

 ( .95، 94ص  6

 طائفة تبعت مذهب مالك تقليدا بغري دليل، فحفظت جمرد أقواله وأقوال أصحابه ىف مسائل األوىل
 الفقه دون التفقه فيها للتعرف على صحيحها والبعد عن سقيمها.

الثانية طائفة تبعت املذهب ملا ابن هلا من صحة األصول الىت انبىن عليها وحفظ أقوال إمامه وأقوال 
 فقهت معانيها وعلمت صحيحها وسقيمها ولكنها مل تبل  درجة معرفة قياسأصحابه ىف مسائل الفقه و 

 الفروع على األصول.

الثالثة طائفة تبعت املذهب ملا انكشف هلا صحة اصوله لكوهنا عاملة أبحكام القرآن والسنة عارفة 
ء من الصحابة اابلناسخ واملنسوخ واملفصل واجململ والعام واخلاص واملطلق واملقيد، جامعة ألقوال العلم

 والتابعني وفقهاء األمصار، حافظة ملا كان موضع وفاق وما جرى فيه اخلالف.

وال جتوز الفتوى للطائفة األوىل وإن كان هلا العمل مبا علمت، وللطائفة الثانية أن تفىت مبا علمته صحيحا 
 عموما. من قول إمام املذهب وغريه من فقهائه، أما الطائفة الثالثة فهى األهل للفتوى

وىف الفقه الشافعى أن املفتني قسمان مستقل وغري مستقل )اجملموع للنووى شرح املذهب للشريازى ج 
 وما بعدها( . 42ص  1

القسم األول املفىت املستقل، وشرطه معرفة أدلة األحكام الشرعية من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، 
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نباط األحكام منها على ما هو مفصل ىف علم أصول وما يشرتط ىف هذه األدلة ووجوه داللتها واست
الفقه، واشرتاط حفظ مسائل الفقه إمنا هو ىف املفىت الذى يتأدى به فرض الكفاية وال يشرتط هذا ىف 

 املستقل اجملتهد.

القسم الثاىن املفىت غري املستقل، وهو املنتسب ألحد املذاهب تكون فتواه نقال لقول إمام املذهب أو 
به اجملتهدين، ويتأدى به فرض الكفاية، وله أن يفىت مبا ال نص فيه إلمامه خترجيا على أصوله أحد أصحا

إذا توافرت فيه شروط التخريج، ومجلتها علمه بفقه املذهب واصوله وأدلته تفصيال ووجوه القياس، أما 
مبا جيده منقوال  من حيفظ مسائل فقه املذهب دون بصر ابألدلة واألقيسة، فهذا ال جتوز له الفتوى إال

عن إمام وتفريعات اجملتهدين ىف املذهب، وما ال يوجد منقوال ويتدرج حتت قاعدة عامة من قواعد 
 املذهب، أو يلتحق بفرع من فروعه ظاهر املأخذ جازت له الفتوى وإال أمسك عنها.

( 441ص  2ج وىف فقه مذهب اإلمام أمحد بن حنبل )روضة الناظر وأصول الفقه البن قدامة املقدى 
أن اجملتهد الظان ابحلكم ال يقلد غريه، وأن العامى احملض يقلد غريه وأن من توافرت لديه أهلية االجتهاد 
ولكنه مل جيتهد خمتلف فيه، واألظهر أنه ال يقلد، ويلحق به من اجتهد ابلفعل ومل يظن احلكم، لتعارض 

تمل فاألشبه أنه يقلد ألنه عامى من وجه وحي األدلة أو غريه، أما املتمكن ىف بعض األحكام دون البعض
 أن ال يقلد ألنه جمتهد من وجه.

وما بعدها( وملا كان التبلي  عن هللا سبحانه يعتمد العلم مبا  8ص  1وىف أعالم املوقعني البن القيم )ج 
ن عاملا مبا و يبل  والصدق فيه مل تصلح مرتبة التبلي  ابلرواية والفتيا إال ملن اتصف ابلعلم والصدق، فيك

يبل  صادقا فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضى السرية عدال ىف أقواله وأعماله متشابه السر 
والعالنية ىف مدخله وخمرجه وأحواله وأن يعلم قدر املقام الذى أقيم فيه، وال يكون ىف صدره حرج من 

 قول احلق والصدع به فإن هللا انصره وهاديه.

ص  6والبحر الرائق البن جنيم ج  310، 309ص  3احلنفى )الفتاوى اهلندية ج آداب املفىت ىف الفقه 
( أن اإلفتاء فيما مل يقع غري واجب وأنه حيرم التساهل ىف الفتوى واتباع امليل وال ينبغى 292، 291

 باإلفتاء إال ملن عرف أقاويل العلماء وعرف من أين قالوا فإن كان ىف املسألة خالف ال خيتار قوال جيي
به حىت يعرف حجته، والفتوى جائزة من كل مسلم ابل  عاقل حافظ للرواايت واقف على الدراايت 
حمافظ على الطاعات جمانب للشهوات والشبهات سواء كان من توافر فيه كل هذا رجال أو امرأة، 

 شيخا أو شااب.

وما بعدها(  91ص  6وقد أفصح فقهاء املالكية )التاج واالكليل للحطاب مع مواهب اجلليل ج 
وما بعدها( واحلنابلة )كشاف القناع للبهوتى  45ص  1والشافعية )اجملموع للنووى شرح املهذب ج 

 وما بعدها( عن آداب املفىت مبا يقرب من هذه املعاىن. 242ص  6احلنبلى ج 
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د ئوما بعدها( ىف بيان آداب الفتوى فأورد فوا 136ص  4ولقد أفاض ابن القيم )أعالم املوقعني ج 
 مجة للمفىت واملستفىت حيسن بكل من يتصدى لإلفتاء ىف دين هللا وشرعه أن حيصلها.

( قوله ال ينبغى أن جييب 240وقد روى عن اإلمام أمحد بن حنبل )كشاف القناع سالف الذكر ص 
 املفىت ىف كل ما يستفىت فيه، وال ينبغى للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حىت يكون فيه مخس خصال.

 أن يكون له نية أى أن خيلص ىف ذلك هلل تعاىل وال يقصد رايسة أو حنوها. احداها

 والثانية أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة وإال مل يتمكن من بيان األحكام الشرعية.

 الثالثة أن يكون قواي على ما هو فيه وعلى معرفته.

أيديهم  ة احتاج إىل الناس وإىل األخذ مما ىفالرابعة الكفاية وإال أبغضه الناس، فإنه إذا مل يكن له كفاي
 فيتضررون منه.

اخلامسة معرفة الناس، أى أنه جيب عليه أن يعرف نفسية املستفىت وأن يكون ذا بصرية انفذة يدرك هبا 
 أثر فتواه وانتشارها بني الناس.

ة حتقيق املرحوم وما بعدها طبع املكتبة التجاري 258ص  4ولقد أبرز اإلمام الشاطىب )املوافقات ج 
الشيخ عبد هللا دراز( ما ينبغى أن يكون عليه املفىت ابعتباره هاداي ومرشدا وأن فتواه مدار إلصالح 
الناس فقال املفىت البال  ذروة الدرجة هو الذى حيمل الناس على املعهود الوسط فيما يليق ابجلمهور، 

 ل.فال يذهب هبم مذهب الشدة وال مييل هبم إىل طرق االحنال

والدليل على صحة هذا أنه الصراط املستقيم الذى جاءت به الشريعة ألن مقصد الشارع من املكلف 
احلمل على التوسط من غري إفراط وال تفريط مث أورد األدلة على هذا املذهب من سنة رسول هللا صلى 

ى التوسط كما لهللا عليه وسلم وأضاف أن امليل إىل الرخص ىف الفتوى إبطالق يكون مضادا للمشى ع
 أن امليل إىل التشديد مضاد له أيضا.

ومن مث كان على املفىت أن يعاجل حال الناس ابلرخص الىت سهل هللا هبا لعباده كإابحة احملظورات عند 
الضرورات، فإذا أدت العزمية إىل الضيق كانت الرخصة أحب إىل هللا من العزمية }يريد هللا بكم اليسر 

، والذى حيذره 78، }وما جعل عليكم ىف الدين من حرج{ احلج 185البقرة  وال يريد بكم العسر{
املفىت أن يتحرى الفتوى ابلقول الذى يوافق هوى املستفىت، ألن اتباع اهلوى ليس من املشقات الىت 
يرتخص بسببها، واخلالف بني اجملتهدين رمحة، والشريعة محل على الوسط ال على مطلق التخفيف وال 

لتشديد، مث قال الشاطىب إذا ثبت أن احلمل على التوسط هو املوافق لقصد الشارع وهو على مطلق ا
الذى كان عليه السلف الصاحل، فلينظر املقلد أى مذهب كان أجرى على هذا الطريق، فهو أخلق 

بعد أابالتباع وأوىل ابالعتبار، وإن كانت املذاهب كلها طرقا إىل هللا ولكن الرتجيح فيها البد منه ألنه 
 من اتباع اهلوى.
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هذا فإذا كان املفىت مل تتوافر لديه أدوات االجتهاد وشروطه فهل له أن يتخري من أقوال فقهاء املذاهب 
ما يكون أيسر للناس ال نزاع ىف أن املفىت إذا استطاع أن مييز بني األدلة وخيتار من فقه املذاهب املنقولة 

ىف  ن يتخري ىف فتواه ما يراه مناسبا، ولكن عليه أن يلتزمنقال صحيحا على أساس االستدالل كان له أ
 وما بعدها( . 139ص  4هذا أبربعة قيود )املوافقات للشاطىب ج 

 األول أال خيتار قوال ضعف سنده.

 الثاىن أن خيتار ما فيه صالح أمور الناس والسري هبم ىف الطريق الوسط دون إفراط أو تفريط.

اء يما خيتار مبتغيا به رضا هللا سبحانه متقيا غضبه، وغري مبت  إرضالثالث أن يكون حسن القصد ف
 حاكم أو هوى مستفت.

 مل يقل به أحد.الرابع أال يفىت بقولني معا على التخيري خمافة أن حيدث قوال اثلثا 

( الفتوى ىف علم الكالم، بل ينهى عنها وال 242ص  6وال جتوز )كشاف القناع للبهوتى احلنبلى ج 
لمفىت أن يفىت فيما يتعلق ابللفظ كالطالق واألميان واألقارير مبا اعتاده هو من فهم تلك األلفاظ جيوز ل

أو مبعناها لغة وإمنا عليه أن يتعرف عرف أهلها واملتكلمني هبا وحيملها على ما اعتادوه وعرفوه، وإن  
عىن أن ما هلا مبناها العرف، مبكان الذى اعتادوه خمالفا حلقائق هذه األلفاظ اللغوية، ألن األميان وأمثا

 تعارف عليه الناس من معىن اللفظ مقدم على حقيقته املهجورة.

وحقيق ابملفىت أن يكثر الدعاء ابحلديث الصحيح )اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات 
 واألرض، عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون.

ملا اختلفت فيه من احلق إبذنك إنك هتدى من تشاء إىل صراط مستقيم( ويقول إذا أشكل عليه اهدىن 
 شىء اي معلم إبراهيم علمىن.

 للخرب الوارد ىف ذلك.

البحر  -وراجع ىف هذا املعىن أيضا  262ص  4آداب املستفىت قال اإلمام الشاطىب ىف املوافقات )ج 
واحلطاب وهبامشة التاج واألكليل ىف فقه مالك  291، 290ص  6الرائق البن جنيم املصرى احلنفى ج 

 وما بعدها. 92ص  6وج  32ص  1ج 

وكشاف القناع للبهوتى  58إىل ص  54من ص  1واجملموع للنوى شرح املهذب للشريازى الشافعى ج 
مر أ( إن السائل ال يصح له أن يسأل من ال يعترب ىف الشريعة جوابه ألنه إسناد 246ص  6احلنبلى ج 

إىل غري أهله واإلمجاع على عدم صحة مثل هذا ألن السائل إذا سأل من ليس أهال ملا سئل عنه فكأمنا 
 يقول له أخربىن عما ال تدرى وأان أسند أمرى لك فيما حنن ابجلهل فيه سواء.

ويؤخذ من هذا أن املسلم إذا جهل أمرا من أمور دينه وجب عليه أن يسأل من هو أهل إلفادته وأن 
تحرى ذلك كاملريض الذى يبحث عن الطبيب املتخصص فيما أمل به، وحنن نرى ىف واقعنا كيف جيهد ي
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اإلنسان نفسه وغريه من احمليطني به ىف السؤال والتقصى عن طبيب اشتهر ىف عالج داء من األدواء 
لدين إال ألهل ا اجلسدية أو النفسية فأوىل تصحيحا اللتزاماتنا الدينية أال نلجأ ىف االستفتاء ىف أمور

، 7الذكر فيها إمتثاال لقول هللا تعاىل تعليما وتوجيها }فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{ األنبياء 
وجيب على السائل أن يتجه بسؤاله عن املفيد ىف أمر التكليف ىف دينه يرشدان إىل هذا قول هللا تعاىل 

، فالسؤال ىف هذه اآلية كان مقصودا 189لبقرة }يسألونك عن األهلة قل هى مواقيت للناس واحلج{ ا
به بيان حاالت اهلالل كيف يولد ومل يبد ىف أول الشهر دقيقا كاخليط مث يتسع ويكرب مبضى األايم حىت 
يصري بدرا مث يعود إىل حالته األوىل ولكن اجلواب ىف اآلية كان صارفا للسائلني عن هذا القصد موجها 

نه وهو ما يتعلق ابهلالل من أحكام شرعية ومواقيت وهذا من األسلوب هلم إىل ما ينبغى السؤال ع
احلكيم الذى أريد به توجيه السائل إىل ما هو األليق حباله ىف السؤال بتوجيه الفكر إىل مثرة من مثرات 
طريق سري اهلالل ىف جمراه بدال من الدخول ىف مناقشات قد ال يفهمها السائل بل ويعسر فهمها على 

 ين.الكثري 

ماذا  -لسائله عن الساعة أى القيامة بقوله  -صلى هللا عليه وسلم  -ومن هذا القبيل جواب الرسول 
 أعددت هلا إذا صرفه هذا جواب إىل ما ينبغى عمله واالستعداد به.

آداب الفتوى حتدث الفقهاء عن هذه اآلداب ىف نواحى شىت بدور أكثرها على طريقة تفهم السؤال 
هم وحفظ الرتتيب والعدل بني املستفتني فال مييل إىل األغنياء وذوى النفوذ ويقدم أجوبت واإلجابة عليه،

على الفقراء وال جيوز اإلفتاء بقول مهجور جدا ملنفعة يرجوها، ويلزم املفىت أن يبني اجلواب بياان يزيل 
ة، وعليه أن صاإللتباس، وليكتب خبط واضح بعبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة وال يزدريها اخلا

يعيد النظر فيما كتب لالستيثاق من صحته وسالمته وعدم إخالله ببعض املسئول عنه، واستحسن 
الفقهاء كذلك للمفىت أن يبدأ فتاويه ابلدعاء ببعض األدعية املأثورة طلبا للتوفيق من هللا سبحانه وأن 

ىت فيما تدفع به ع خصمه، وال يفخيتصر جوابه ويكون حبيث تفهمه العامة، وال مييل مع املستفىت أو م
الدعاوى، وينبغى للمفىت إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه ما مل يضر غريه ضررا دون 
حق كمن حلف ال ينفق على زوجته يفىت أبن يعطيها قرضا أو بيعا مث يربيها وكما حكى أن رجال قال 

 ار رمضان وال أكفر وال أقضى فقال سافر هبا.ألىب حنيفة رمحه هللا حلفت أن أطأ امرأتى ىف هن

وال يسوغ ملفت إذا استفىت أن يتعرض جلواب غريه برد وال ختطئة وجييب مبا عنده من موافقة أو خمالفة، 
وليس مبنكر أن يذكر املفىت ىف فتواه احلجة إذا كانت نصا واضحا خمتصرا السيما إذا أفىت فقيها أما إذا 

احلجة، واألوىل أن يبني ىف املسائل اخلالفية سند ومصدر القول الذى أفىت به أفىت عاميا فال يذكر 
 6واحلطاب والتاج واألكليل فقه مالكى ج  292ص  6)البحر الرائق البن جنيم املصرى احلنفى ج 

والفقيه واملتفقه  54 - 47ص ق 1واجملموع للنووى شرح املهذب للشريازى ج  296، 295ص 
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 ( .246إىل  34ص  6وكشاف القناع للبهوتى احلنبلى ج  194 إىل 182ص  2للخطيب ج 

اإلفتاء والقضاء املفىت خمرب عن احلكم للمستفىت والقاضى ملزم ابحلكم وله حق احلبس والتعزيز عند عدم 
االمتثال كما أن له إقامة احلدود والقصاص )اتريخ القضاء ىف اإلسالم للقاضى حممود عرنوس ص 

( قاعدة الفتوى 92 89ص  4لكى )هتذيب الفروق هبامش الفروق للقراىف ج ( وىف الفقه املا160
 وقاعدة احلكم وإن كان كل منهما خربا عن هللا تعاىل وجيب على السامع اعتقاد ذلك ويلزم املكلف.

 إال أن بينهما فرقا من وجهني.

واأللزام،  بار مآله اإلنشاءاألول أن الفتوى حمض إخبار عن هللا تعاىل ىف إلزام أو إابحة، أما احلكم فاخ
كاملرتجم مع القاضى ينقل عنه ما وجده عنده وما استفاده من النصوص   -مع هللا تعاىل  -فاملفىت 

كنائب ينفذ   -مع هللا تعاىل  -الشرعية بعبارة أو إشارة أو فعل أو تقرير أو ترك، واحلاكم )القاضى( 
 بني اخلصوم. -موافقا للقواعد  -وميضى ما قضى به 

 والوجه الثاىن أن كل ما أيتى فيه احلكم تتأتى فيه الفتوى وال عكس.

ذلك أن العبارات كلها ال يدخلها احلكم )القضاء( ، وإمنا تدخلها الفتيا فقط فال يدخل حتت القضاء 
احلكم بصحة الصالة أو بطالهنا وكذلك أسباب العبادات كمواقيت الصالة ودخول شهر رمضان وغري 

األضاحى والكفارات والنذور والعقيقة ألن القول ىف كل ذلك من ابب الفتوى وإن هذا من أسباب 
 حكم فيها القاضى ومن مث كانت األحكام الشرعية قسمني.

األول ما يقبل حكم احلاكم مع الفتوى فيجتمع احلكمان كمسائل املعامالت من البيوع والرهون 
 واإلجيارات والوصااي واألوقاف والزواج والطالق.

 لثاىن ما ال يقبل إال الفتوى كالعبادات وأسباهبا وشروطها وموانعها.ا

وتفارق الفتوى القضاء ىف أن هذا األخري إمنا يقع ىف خصومة يستمع فيها القاضى إىل أقوال املدعى 
واملدعى عليه ويفحص األدلة الىت تقام من بينة وإقرار وقرائن وميني، أما الفتوى فليس فيها كل ذلك 

 ى واقعة يبتغى صاحبها الوقوف على حكمها من واقع مصادر األحكام الشرعية.وإمنا ه

وخيتلف املفىت والقاضى عن الفقيه املطلق أبن القضاء والفتوى أخص من العلم ابلفقه ألن هذا أمر كلى 
يصدق على جزئيات أو قواعد متنوعة وبعبارة أخرى فإن عمل املفىت والقاضى تطبيقى وعمل الفقيه 

 لقاعدة أو تفريع على أصل مقرر.أتصيل 

 1هذا وال ختتلف كلمة املذاهب األخرى عما تقدم ىف هذا املوضع )اجملموع للنوى شرح املهذب ج 
 ( .240ص  6وكشاف القناع للبهوتى احلنبلى ج  42، 41ص 

ذا هبمىت تكون الفتوى ملزمة تقدم القول إن الفتوى جمرد بيان حكم الشرع ىف الواقعة املسئول عنها و 
 ليس فيها أوهلا قوة اإللزام ومع هذا تكون ملزمة للمستفىت ىف الوجوه التالية.
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 األول التزام املستفىت العمل ابلتقوى.

 الثاىن شروعه ىف تنفيذ احلكم الذى كشفته الفتوى.

 الثالث إذا اطمأن قلبه إىل صحة الفتوى والوثوق هبا لزمته.

م الواقعة ومل جيد سوى مفت واحد لزمه األخذ بفتياه، أما الرابع إذا قصر جهده على الوقوف على حك
إذا وجد مفتيا آخر فإن توافقت فتوامها لزم العمل هبا وإن اختلفتا فإن استبان له احلق ىف إحدامها لزمه 
العمل هبا وإن مل يستنب له الصواب لوم يتيسر له االستيثاق مبفت آخر كان عليه أن يعمل بقول املفىت 

إليه نفسه ىف دينه وعلمه لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم )استفت نفسك وإن أفتاك  الذى تطمئن
املطبعة املصرية األهلية  174الناس وأفتوك( )اتريخ القضاء ىف اإلسالم للقاضى حممود عرنوس ص 

ىف   315ص  4والدر املختار للحصكفى ورد املختار البن عابدين ج  1934احلديثة ابلقاهرة سنة 
 القضاء( .كتاب 

هل للقاضى أن يفىت اختلفت نقول الفقهاء ىف هذا املوطن ففى الفقه احلنفى يفىت القاضى ولو ىف 
 جملس القضاء من مل خياصم إليه هذا هو الصحيح.

قال ابن عابدين وىف الظهريية وال أبس للقاضى أن يفىت من مل خياصم إليه وال يفىت أحد اخلصوم فيما 
 الصة.خوصم إليه فيه وىف اخل

القاضى هل يفىت فيه أقاويل والصحيح ال أبس به ىف جملس القضاء وغريه من الدايانت واملعامالت وىف  
كاىف احلاكم أكره للقاضى أن يفىت ىف القضاء للخصوم كراهة أن يعلم خصمه قوله فيحرتز منه ابلباطل 

ابلباطل وأما إىل  رتز اخلصموىف معني احلكام ال يفىت القاضى ىف مسائل اخلصومات ألهل بلده لئال حي
 غريه فال أبس.

( نقل اخلطيب أن القاضى كغريه ىف الفتيا بال  42، 41ص  1وىف الفقه الشافعى )اجملموع للنووى ج 
كراهة هذا هو الصحيح املشهور من مذهبنا، وىف تعاليق الشيخ أىب حامد أن له الفتوى ىف العبادات 

 قضاء فوجهان ألصحابنا.وماال يتعلق ابلقضاء أما ما يتعلق ابل

 أحدمها ليس له أن يفىت ىف مسائل األحكام، ألن لكالم الناس عليه جماال وألحد اخلصمني عليه مقاال.

 والثاىن لألصحاب أيضا للقاضى أن يفىت ىف مسائل األحكام كغريها ألنه أهل هلا.

)أعالم   أقضى وال أفىتتكره الفتوى ىف مسائل األحكام الشرعية وقال شريح أان -وقال ابن املنذر 
 ( .192ص  4املوقعني البن القيم ج 

( ويكره 558ص  6وىف الفقه األابضى )كتاب شرح النيل وشفاء العليل حملمد يوسف أطفيش ج 
للقاضى أن يفىت ىف األحكام إذا سئل عنها وإن أفىت ىف أمور الدين جازو عن عمر أنه كتب إىل شريح 

 تبع وال تتبع وال تفت ىف مسألة من األحكام وال تضر وال تضار وقال ال تسارر إال أحد ىف جملسك وال
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 العاصمى ومنع اإلفتاء للحكام ىف كل ما يرجع للخصام.

 وأجيز اإلفتاء ىف مسألة عامة ال ىف خصومة معينة.

ولعله وضح من هذا أمر من كرهوا للقاضى اإلفتاء فيما تثور فيه اخلصومات أمامه أقوى حجة وأوىل 
 باع ألنه يبتعد ابلقاضى عن مظان التهم ويضمن حياده بني اخلصوم.ابالت

ماذا لو رجع املفىت عن فتواه، أو تغري اجتهاده قال ابن القيم إذا أفىت املفىت بشىء مث رجع عنه فإن على 
املستفىت برجوعه ومل يكن عمل ابألول فقيل حيرم العمل به، وقيل إنه ال حيرم عليه األول مبجرد رجوع 

إن فىت، بل يتوقف املستفىت حىت يسأل غري املفىت، فإن أفتاه مبا يوافق األول استمر على العمل به و امل
أفتاه برأى آخر ومل يفته أحد مبا خالف اخلري حرم عليه العمل ابألول، وإن مل يكن ىف البلد إال مفت 

 حيرم ع تسويغه األول ملواحد، سأله عن رجوعه عما أفتاه به، فإن كان رجوعه إىل اختيار قول آخر م
عليه، وإن كان رجوعه خلطأ ابن له وأن ما افتاه به مل يكن صوااب حرم عليه العمل ابألول إذا كان 
رجوعه ملخالفة دليل شرعى، أما إذا كان رجوعه جملرد أنه ابن له أن ما أفىت به خالف مذهبه مل حيرم 

لفتوى ودخل سألة إمجاعية، فلو تزوج املستفىت ابعلى املستفىت العمل ابلفتوى األوىل، إال أن تكون امل
ا ابلزوجة مث رجع املفىت مل حيرم عليه إمساك امرأته إال بدليل شرعى يقتضى حترميها وال جيب عليه مفارقته

 مبجرد رجوعه وال سيما إذا كان الرجوع ملا تبني له من خمالفة مذهبه وإن وافق مذهب غريه.

مبا  يلزمه إعالم املستفىت اختلف ىف ذلك، فقيل ال يلزمه ألنه عمل أوال وإذا تغري اجتهاد املفىت فهل
يسوغ له، فإذا مل يعلم ببطالنه مل يكن آمثا فهو ىف سعة من استمراره، وقيل بل يلزمه إعالمه، ألن ما 
رجع عنه قد اعتقد بطالنه وابن له أن ما أفتاه به ليس من الدين فيجب عليه إعالمه، والصواب 

فإن كان املفىت ظهر له اخلطأ قطعا لكونه خالف نص الكتاب أو السنة الىت ال معارض هلا أو  التفصيل
خالف إمجاع األمة فعليه إعالم املستفىت، وإن كان إمنا ظهر له أنه خالف جمرد مذهبه أو نص إمامه مل 

، 45 ص 1جملموع للنووى ج 8وا 196، 195ص  4جيب عليه إعالم املستفىت )اعالم املوقعني ج 
 322وقوانني األحكام الشرعية البن جزى املالكى ص  327فقه حنفى ص  -وخمتصر الطحاوى  46

 حتقيق األستاذ عبد العزيز سيد األهل( . 1974طبعة دار العلم بريوت 

الطبعة السابقة( خطأ املفىت   197 196ص  4ماذا لو أخطأ املفىت ىف أعالم املوقعني البن القيم )ج 
 لقاضى( والشاهد وقد اختلفت الرواية ىف خطأ احلاكم ىف النفس أو الطرف.كخطأ احلاكم )ا

 أنه ىف بيت املال ألنه يكثر منه ذلك احلكم فلو محلته -احدمها  -فعن اإلمام أمحد ىف ذلك روايتان 
العاقلة لكان ذلك إضرارا عظيما هبم والثانية أنه على عاقلته كما لو كان اخلطأ بسبب غري احلاكم، أما 
خطؤه ىف املال فإذا حكم حبق مث ابن كفر الشهود أو فسقهم نقض حكمه، مث رجع احملكوم عليه ببدل 

 املال على احملكوم له.
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وكذلك إذا كان احلكم بقود رجع أولياء املقتول ببدله على احملكوم له وإذا كان احلكم حبق هلل إبتالف 
 م.على املزكني ألن احلكم إمنا وجب بتزكيتهمباشر أو ابلسراية ففيه ثالثة أوجه أحدها أن الضمان 

 والثاىن يضمنه احلاكم ألنه مل يثبت، بل فرط ىف املبادرة إىل احلكم وترك البحث واالستقصاء.

والثالث أن للمستحق تضمني أيهما شاء وعن أمحد رواية أخرى أنه ال ينقض بفسق الشهود، وعلى 
 مع ه مث ابن له خطؤه فحكم املفىت مع اإلمام حكم املزكنيهذا إذا استفىت اإلمام أو الواىل مفتيا فأفتا

احلاكم )القاضى( وإن عمل املستفىت بفتواه من غري حاكم وال إمام فأتلف نفسا أو ماال، فإن كان املفىت 
صلى هللا  -أهال فال ضمان عليه والضمان على املستفىت وإن مل يكن أهال فعليه الضمان لقول النىب 

تطبب ومل يعرف منه طب فهو ضامن( وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ  )من -عليه وسلم 
 مل يضمن، واملفىت أوىل بعدم الضمان من احلاكم واإلمام.

 360 335كتاب القضاء ص   4وىف الفقه احلنفى )الدر املختار وحاشية ابن عابدين رد احملتار ج 
 364وجممع الضماانت ص  355ذات املوضع ص واألشباه والنظائر البن جنيم مع حاشية احلموى ىف 

آخر الباب الثالثني( أن خطأ القاضى اترة يكون ىف بيت املال، وهو إذا أخطأ ىف حد ترتب عليه تلف 
نفس أو عضو، واترة يكون ىف مال املقضى له وهذا إذا أخطأ ىف قضائه ىف األموال، واترة يكون هدرا 

تلف نفس أو عضو كحد الشرب مثال، واترة يكون ىف مال  وهو إذا أخطأ ىف حد ومل يرتتب على ذلك
 القاضى وهو ما إذا تعمد اجلور.

ىف  202ص  6ولقد نص الفقه املالكى )مواهب اجلليل للحطاب وهبامشه التاج واالكليل للمواق ج 
الرجوع عن الشهادة( على أن القاضى لو علم بكذب الشهود فحكم ابجلور وأرق الدماء كان حكمه 

لشهود إذا مل يباشر القتل بنفسه، بل أمر به من تلزمه طاعته، وىف املدونة إن أقر القاضى أنه حكم ا
رجم أو قطع األيدى أو جلد تعمدا للجور أقيد منه وهو ظاهر ىف أن القود يلزم القاضى وإن مل يباشر 

ة يسرى لشهادومن هذا النص وغريه مما ساقه فقهاء املالكية يتضح أن حكم الشاهد ىف الرجوع عن ا
 على القاضى واملفىت ابلبيان السابق نقله عن ابن القيم.

وما بعدها( الشافعى ىف بيان  280ص  10وقد جرى الفقه )حواشى حتفة احملتاج بشرح املنهاج ج 
 حكم خطأ القاضى واملفىت والشهود على حنو ما ردده فقهاء املذاهب الثالثة فيما سبق.

 والقاضى يكون ضمانه ىف بيت املال إذا ثبت أهنما جدا واجتهدا ىف وخيلص مما تقدم أن خطأ املفىت
الفحص واستقصاء الوقائع واألدلة ومل يقصرا ىف البحث مبقارنة احلجج والبياانت والتعرف على عدالة 

 الشهود واستظهار داللة الشهادة.

 مث الوصول إىل احلكم الشرعى ىف الواقعة.

اضى وقعوده عن التقصى فيما هو مطروح أمامه كان ضامنا ملا أفسده أما إذا ثبت تقصري املفىت أو الق
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 بفتواه أو قضائه السيما إذا كان املفىت غري أهل للفتيا، كما تقدم.

املصادر الىت يعتمد عليها املفىت والقاضى غري اجملتهد قال الشيخ عز الدين )اتريخ القضاء ىف اإلسالم 
السالم وأما االعتماد على كتب الفقه الصحيحة املوثوق  ( بن عبد155، 154للقاضى حممود عرنوس 

هبا فقد اتفق العلماء ىف هذا العصر على جواز االعتماد عليها ألن الثقة قد حصلت فيها، كما حتصل 
ابلرواية، ولذلك فقد اعتمد الناس على الكتب املشهورة ىف النحو واللغة والطب وسائر العلوم حلصول 

من اعتقد أن الناس قد اتفقوا على اخلطأ ىف ذلك هلو أوىل ابخلطأ منهم، ولوال الثقة وبعد التدليس، و 
 جواز ذلك لتعطل كثري من املصاحل.

ومثل هذا ذكره القراىف )املرجع السابق ىف ذات املوضع( ىف كتابه األحكام ىف متييز الفتيا عن األحكام 
تهد الذى تيا إال مبا يرويه العدل عن اجملوتصرفات القاضى واألمام قال كان األصل يقتضى أال جتوز الف

يقلده املفىت حىت يصح ذلك عند املفىت كما تصح األحاديث عند اجملتهد، ألنه نقل ىف دين هللا ىف 
املوضعني، وعلى هذا كان ينبغى أن حيرم غري ذلك غري أن الناس توسعوا ىف هذا العصر، فصاروا يفتون 

خطر عظيم ىف الدين وخروج عن القواعد، غري أن الكتب املشهورة من كتب يطالعوهنا من غري رواية وهو 
 ألجل شهرهتا بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير فاعتمد الناس عليها اعتمادا على ظاهر احلال.

( 88ص  6ونقل املواق ىف التاج واإلكليل )التاج واالكليل على هامش مواهب اجلليل للحطاب ج 
 د االجتهاد ىف زماننا أيسر منها ىف زمن املتقدمني لو أراد هللا بنا اهلداية.قول ابن عبد السالم موا

 1316طبعة أوىل املطبعة األمريية  457، 456ص  5وقال الكمال )فتح القدير على اهلداية ج 
هجرية( بن اهلمام احلنفى إن طريق النقل عن اجملتهد أحد أمرين إما أن يكون له سند فيه أو أيخذه عن  

معروف تداولته األيدى حنو كتب حممد بن احلسن ألنه مبنزلة اخلرب املتواتر أو املشهور ومبثل هذا كتاب 
( وقد 292إىل  289ص  6قال ابن جنيم املصرى احلنفى ىف كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق )ج 

 تقدم.

 154 - 125ص  7ج  اىنالتحقق من الصالحية للفتوى روى اخلطيب )كتابه الفقيه واملتفقه اجمللد الث
ص  4هجرية وأعالم املوقعني البن القيم ج  1389الطبعة األوىل طبعة دار االفتاء السعودية سنة 

( أبو بكر احلافظ البغدادى بسنده عن أىب هريرة رضى هللا عنه قال قال رسول هللا صلى 181، 180
ون س جهال يفتون الناس فيضلقوم رءو  -وىف رواية  -هللا عليه وسلم خيرج ىف آخر الزمان رجال 

ويضلون وروى بسنده أيضا عن مالك قال أخربىن رجل أنه دخل على ربيعة بن عبد الرمحن فوجده 
يبكى فقال ما يبكيك واراتع لبكائه، فقال أدخلت عليك مصيبة فقال ال ولكن استفىت من ال علم له 

سلمني أن هللا بقوله ينبغى إلمام امل وظهر ىف اإلسالم أمر عظيم مث عقب الشيخ أبو بكر احلافظ رمحه
يتصفح أحوال املفتني، فمن كان يصلح للفتوى اقره عليها ومن مل يكن من أهلها منعه منها وتقدم إليه 
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أبال يتعرض هلا وأوعده ابلعقوبة إن مل ينته عنها وقد كان اخللفاء من بىن أمية ينصبون للفتوى مبكة ىف 
 ون أبال يستفىت غريهم.أايم املوسم قوما يفتوهنم وأيمر 

( عن حممد بن مساعة قال مسعت أاب يوسف يقول مسعت 168وروى أيضا بسنده )املرجع السابق ص 
أاب حنيفة يقول من تكلم ىف شىء من العلم وتقلده وهو يظن أن هللا ال يسأله عنه كيف أفتيت ىف دين 

 هللا فقد سهلت عليه نفسه ودينه.

 اإلمام أىب حنيفة لوال الفرق من هللا تعاىل أن يضيع العلم.وىف ذات املوضع أيضا قول 

 ما افتيت أحدا يكون له املهنأ وعلى الوزر.

( الرائق عن شرح الروض أنه ينبغى لإلمام أن يسأل 286ص  6وقد نقل ابن جنيم احلنفى ىف البحر )ج 
 عقوبة إذا عاد.ابل أهل العلم املشهورين ىف عصره عمن يصلح للفتوى ليمنع من ال يصلح ويتوعده

( كشاف القناع قول اخلطيب البغدادى ويبنغى 241ص  6كما نقل البهوتى احلنبلى ىف كتابه )ج 
لإلمام أن يتصفح أحوال املفتني فمن صلح للفتيا أقره ومن ال يصلح هناه ومنعه وحكى ما نقل عن 

 اإلمام مالك من أقوال ىف هذا الشأن.

 خطرية األثر. ومن هذا الفقه نستبني أن الفتوى

وقد قيل إن حكم هللا ورسوله يظهر على أربعة ألسنة لسان الراوى ولسان املفىت ولسان احلاكم )القاضى( 
ولسان الشاهد فالراوى يظهر على لسانه حكم هللا ورسوله واملفىت يظهر على لسانه معناه وما استنبطه 

خبار ذه والشاهد يظهر على لسانه اإلمن لفظه واحلاكم يظهر على لسانه األخبار حبكم هللا وتنفي
ابلسبب الذى يثبت حكم الشارع والواجب على هؤالء األربعة أن خيربوا ابلصدق املستند إىل العلم 
فيكونون عاملني مبا خيربون به صادقني ىف اإلخبار به.. ومن التزم الصدق والبيان والصديقني والشهداء 

 4ج  ن هللا وكفى ابهلل عليما )أعالم املوقعني البن القيموالصاحلني وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل م
 الطبعة السابقة( . 152ص 

هذا وقد عرض سلطان العلماء العز بن عبد السالم لعدة أمور ىف االجتهاد والتقليد ىف كتابه قواعد )ج 
( األحكام ىف مصاحل األانم حتت عنوان قاعدة فيمن جتب طاعته ومن جتوز طاعته 154 151ص  2

 ومن ال جتوز طاعته.

فقال ال طاعة ألحد املخلوقني إال ملن أذن هللا ىف طاعته كالرسل والعلماء واألئمة والقضاة والوالة واآلابء 
واألمهات والسادات واألزواج واملستأجرين ىف اإلجارات على األعمال والصناعات وال طاعة ألحد ىف 

ع وال ىف الدارين أو ىف أحدمها، فمن أمر مبعصية فال مسمعصية هللا عز وجل ملا فيه من املفسدة املوبقة 
طاعة له، إال أن يكره إنساان على أمر يبيحه اإلكراه فال إمث على مطيعه وقد جتب طاعته وال لكونه آمرا 
بل لدفع مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع، ولو أمر اإلمام أو احلاكم إنساان مبا 
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 له واملأمور حترميه فهل له فعله نظرا إىل رأى اآلمر أو ميتنع نظرا إىل رأى املأمور فيه خالف،يعتقد اآلمر ح
وهذا خمتص فيما ال ينقض حكم اآلمر به فإنه كان مما ينقض حكمه به فال مسع وال طاعة، وكذلك ال 

 طاعة جلهلة امللوك واألمراء إال فيما يعلم املأمور أنه مأذون ىف الشرع.

له ابلطاعة الختصاصه بنعم اإلنشاء واإلبقاء والتغذية واإلصالح الديىن والدنيوى فما من خري وتفرد اإل
إال هو جالبه، وما من ضري إال هو سالبه وليس بعض العباد أبن يكون مطاعا أبوىل من البعض، إذ 

دة من اليس ألحد منهم إنعام بشىء مما ذكرته ىف حق اإلله، وكذلك ال حكم إال له فأحكامه مستف
الكتاب والسنة واإلمجاع واألقيسة الصحيحة واالستدالالت املعتربة فليس ألحد أن يستحسن وال أن 
يستعمل مصلحة مرسلة، وال أن يقلد أحدا مل يؤمر بتقليده كاجملتهد ىف تقليد اجملتهد، أو ىف تقليد 

ل }إن  قوله عز وجالصحابة، وىف هذه املسائل اختالف بني العلماء، ويرد على من خمالف ذلك ىف
، ويستثىن من ذلك العامة فإن وظيفتهم التقليد 40احلكم إال هلل أمر أن ال تعبدوا إال إايه{ يوسف 

بعجزهم عن التوصل إىل معرفة األحكام ابالجتهاد خبالف اجملتهد فإنه قادر على النظر املؤدى إىل 
إن كان ذلك فيه خالف واملختار التفصيل فاحلكم ومن قلد إماما من األئمة مث أراد تقليد غريه فهل له 

املذهب الذى أراد االنتقال إليه مما ينقض فيه احلكم، فليس له االنتقال إىل حكم جيب نقضه، فإنه مل 
جيب نقضه إال لبطالنه، فإن كان املأخذان متقاربني جاز التقليد واالنتقال، ألن الناس مل يزالوا من زمن 

ب األربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غري نكري من أحد يعترب الصحابة إىل أن ظهرت املذاه
إنكاره، ولو كان ذلك ابطال ألنكروه وكذلك ال جيب تقليد األفضل وإن كان هو األوىل ألنه لو وجب 
تقليده ملا قلد الناس الفاضل واملفضول ىف زمن الصحابة والتابعني من غري نكري بل كانوا مسرتسلني ىف 

ضل واألفضل ومل يكن األفضل يدعو الكل إىل تقليد نفسه، وال املفضول مينع من سأله عن تقليد الفا
 وجود الفاضل وهذا مما ال يراتب فيه عاقل.

ومن العجب العجيب أن الفقهاء املقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه حبيث ال جيد لضعفه 
ليد قيسة الصحيحة ملذهبه مجودا على تقمدفعا ومع هذا يقلده فيه، ويرتك من الكتاب والسنة واأل

إمامه، بل يتحلل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، ويتأوهلما ابلتأويالت البعيدة الباطلة نضاال عن مقلده، 
وقد رأيناهم جيتمعون ىف اجملالس فإذا ذكر ألحدهم ىف خالف ما وطن نفسه عليه تعجب إمامه حىت 

ألفه من تقليد إمامه حىت ظن أن احلق منحصر ىف مذهب  ظن أن احلق غري اسرتواح إىل دليل بل ملا
إمامه أوىل من تعجبه من مذهب غريه، فالبحث مع هؤالء ضائع مفض إىل التقاطع والتدابر من غري 
فائدة جيديها، وما رأيت أحدا رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له احلق ىف غريه بل يصري عليه مع علمه 

حث مع هؤالء الذين إذا عجز أحدهم عن متشية مذهب إمامه قال لعل بضعفه وبعده، فاألوىل ترك الب
إمامى وقف على دليل مل أقف عليه ومل أهتد إليه، ومل يعلم املسكني أن هذا مقابل مبثله خلصمه ما ذكره 
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من الدليل الواضح والربهان الالئح، فسبحان هللا ما أكثر ما أعمى التقليد بصره حىت محله على مثل 
فقنا هللا التباع احلق أينما كان وعلى لسان من ظهر، وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورهتم ما ذكر و 

ىف احلكام ومسارعتهم إىل اتباع احلق إذا ظهر لسان اخلصم وقد نقل عن الشافعى رمحه هللا أنه قال ما 
ن احلق معه كا  انظرت أحدا إال قلت اللهم أجر احلق على قلبه ولسانه فإن كان احلق معى اتبعين وإن

 ابتعته.

)فائدة( اختلف العلماء ىف تقليد احلاكم اجملتهد جملتهد آخر فأجازه بعضهم ألن الظاهر من اجملتهدين 
أهنم أصابوا احلق، فال فرق بني جمتهد وجمتهد فإذا جاز للمجتهد أن يعتمد على ظنه املستفاد من الشرع 

ل املعتمد على أدلة الشرع، وال سيما إذا كان املقلد أنبفلم ال جيوز له االعتماد على ظن اجملتهد اآلخر 
وأفضل ىف معرفة األدلة الشرعية ومنعه الشافعى وغريه وقالوا ثقته مبا جيده من نفسه من الظن املستفاد 
ومن أدلة الشرع أقوى مما يستفيده من غريه وال سيما إن كان هو أفضل اجلماعة، وخري أبو حنيفة ىف 

اجملتهدين ألن كل واحد منهم على حق وصواب، وهذا ظاهر متجه إذا قلنا كل تقليد من شاء من 
 جمتهد مصيب.

وبعد فلعل هذه الكلمة الراشدة من الشيخ العز بن عبد السالم بيان للمنهج الذى جيب أن يسري عليه 
تكاد  ذاملفتون ىف نطاق ما تواتر واشتهر ىف كتب فقه املذاهب من آداب للمفىت واملستفىت وللفتيا إ

نصوص السلف الصاحل من العلماء تتفق على تلك اآلداب ولقد هنج املفتون ىف مصر هذا السبيل، إذا 
تكشف تطبيقاهتم واختياراهتم عن التزامهم مبا تواتر من فقه املذاهب، مؤثرين ما صح دليله، وصلح عليه 

 حال املستفىت.

 املني معلم إبراهيم.وهذا ما ينبغى أن يلتزمه كل مفت مستعينا ابهلل رب الع

 وهللا يقول احلق وهو يهدى السبيل وهو املوفق للصواب وإليه املرجع واملآب.

 وصلى هللا على سيدان حممد عبد هللا ورسوله.

 وعلى آله وأصحابه وسلم.

 م. 1980هجرية يوليو  1400القاهرة ىف رمضان 

 جاد احلق على جاد احلق.

 (1)مفىت مجهورية مصر العربية." 
 ة املرأة وما يراه اخلاطب من خمطوبته"عور  .31

F .حسن مأمون 

 م 1957مارس  9 -هجرية  1376شعبان 
                                         

 1/2ؤلفني فتاوى دار اإلفتاء املصرية، جمموعة من امل (1)
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M 1 -  رأس املرأة وذراعاها وساقاها من العورة الىت جيب سرتها ىف الصالة عند األئمة الثالثة أىب حنيفة
 والشافعى وأمحد.

 وتبطل الصالة بكشف أحدها.

العورة املخففة الىت تصح الصالة مع كشفه مع الكراهة،  عند املالكية أحد هذه األعضاء من - 2
 واستحباب إعادة الصالة ىف الوقت مستورة.

خففة أما النظر إىل العورة امل -سرت العورة على اخلالف السابق أمر مشروط لصحة الصالة نفسها  - 3
 عند املالكية فهو حرام إبمجاع آراء الفقهاء.

خمطوبته وأن تراه هى حبضور أحد حمارمها وأن يكرر هذه الرؤية  أابح الفقهاء للخاطب أن يرى - 4
 إذا مل تكف املرة الواحدة ابلشرط املذكور.

 النظر املباح إىل الوجه والكفني عند األئمة الثالثة. - 5

 وعند اإلمام أمحد ال يباح النظر إال إىل ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم.

ن ينظر من خمطوبته احلرة متغفال هلا وغري متغفل إىل ما بطن منها يرى ابن حزم أن للخاطب أ - 6
 وما ظهر.

 وقد خطأه ىف ذلك اإلمام النووى وقال إنه منابذ ألصول السنة واإلمجاع.

 اختالط اخلاطب مبخطوبته وخروجه معها منفردين حبجة التعرف غري مباح - 7

Q  من الدكتور / س م م إنه يريد بيان احلكم الشرعى بياان واضحا فيما أيتى أوال: هل جيوز للمرأة
املسلمة أن تؤدى الصالة وهى حاسرة رأسها أو عارية ذراعيها أو بنصف كم أى وهى على حالتها الىت 

 تراتد هبا اجملتمعات ىف هذه األايم أو ال.

أكد من سه ويتمتع هبا ويقبلها ويعانقها قبل عقد الزواج ليتاثنيا: هل جيوز للعريس أن خيتلط بعرو 
 صالحيتها له وليأمن العيوب اخلفية أو ال وما هو رأى ابن حزم من ذلك

An  عن السؤال األول إن من شروط الصالة سرت العورة، فال تصح الصالة مع كشف العورة الىت أمر
 الشارع بسرتها ىف الصالة.

و مجيع بدهنا حىت شعرها النازل على أذنيها، واستثىن من ذلك احلنفية الوجه وحد عورة املرأة احلرة ه
 كما استثىن من ذلك الشافعية الوجه والكفني ظاهرمها وابطنهما.  -والكفني والقدمني 

بة للمرأة وقال املالكية إن العورة ابلنس -واستثىن احلنابلة من البدن الوجه فقط وقالوا إن ما عداه عورة 
ة تنقسم إىل قسمني: مغلظة وخمففة فاملغلظة للحرة مجيع بدهنا ما عدا األطراف والصدر وما ىف الصال

 حاذاه من الظهر.

أما  -واملخففة هلا هى الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعان والعنق والرأس ومن الركبة إىل آخر القدم 
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ها أو ت مكشوفة العورة املغلظة كلالوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليستا من العورة مطلقا، فمن صل
بعضها ولو قليال مع القدرة على السرت بطلت صالهتا إن كانت قادرة ذاكرة وأعادهتا وجواب أبدا ىف 

أما إذا صلت مكشوفة العورة املخففة فإن صالهتا ال تبطل وإن كان كشفها مكروها  -الوقت وبعده 
ىف  لت مكشوفة العورة املخففة أن تعيد الصالةىف الصالة وحيرم النظر إليها، ولكن يستحب ملن ص

 الوقت مستورة.

ومن هذا يتضح أن رأس املرأة وذراعيها وساقيها من العورة الىت جيب سرتها ىف الصالة عند األئمة الثالثة 
أما عند  -أىب حنيفة والشافعى وأمحد وتبطل الصالة بكشف أحدها لفقد شرط من شروط الصالة 

ذه األعضاء من العورة املخففة الىت تصح الصالة مع كشفه مع الكراهة واستحباب املالكية فإن أحد ه
إعادة الصالة ىف الوقت مستورة، وحينئذ جيب أن يكون مفهوما أن سرت العورة على هذا االختالف 
املذكور أمر مشروط لصحة الصالة نفسها، أما النظر إىل العورة املخففة عند املالكية فهو حرام ابمجاع 

 راء الفقهاء كما هو ظاهر.آ

عن السؤال الثاىن: إن الفقهاء أابحوا للخاطب أن يرى خمطوبته وأن تراه خمطوبته حبضور أحد حمارمها  
 كأبيها أو أخيها أو عمها أو خاهلا وأن يكرر هذه الرؤية إذا مل تكف املرة الواحدة ابلشرط املذكور.

قال يه وسلم عن املغرية بن شعبة أنه خطب امرأة فواألصل ىف ذلك هو ما ثبت عن النىب صلى هللا عل
النىب صلى هللا عليه وسلم )انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما( رواه اخلمسة إال أاب داود وعن أىب 
هريرة قال خطب رجل امرأة فقال النىب صلى هللا عليه وسلم )انظر إليها فإن ىف أعني األنصار شيئا( 

جابر قال مسعت النىب صلى هللا عليه وسلم يقول )إذا خطب أحدكم املرأة  رواه أمحد والنسائى وعن
عبد  وعن موسى بن -فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل( رواه أمحد وأبو داود 

هللا عن أىب محيد أو محيدة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إذا خطب أحدكم امرأة فال جناح 
نظر منها إذا كان إمنا ينظر إليها خلطبة وإن كانت ال تعلم( رواه أمحد وعن حممد بن سلمة عليه أن ي

قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول )إذا ألقى هللا عز وجل ىف قلب امرىء خطبة امرأة فال 
 أبس أن ينظر إليها( رواه أمحد وابن ماجه.

 وقد قال بعد ما بني صحة سندها وذكر أحاديث أخرى وهذه األحاديث كلها رواها اإلمام الشوكاىن
ىف هذا الباب وأحاديث الباب فيها دليل على أنه ال أبس بنظر الرجل إىل املرأة الىت يريد أن يتزوج هبا، 
واألمر املذكور ىف حديث أىب هريرة وحديث املغرية وحديث جابر لإلابحة بقرينة قوله ىف حديث أىب 

وىف حديث حممد بن سلمة )فال أبس( وإىل ذلك ذهب مجهور العلماء، وحكى  محيد )فال جناح عليه(
القاضى عياض كراهته وهو خطأ خمالف لألدلة املذكورة وألقوال أهل العلم مث قال وقد وقع ىف املوضع 
الذى جيوز النظر إليه من املخطوبة خالف فذهب األكثر إىل أنه جيوز إىل الوجه والكفني فقط، وقال 
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وز النظر إىل مجيع البدن، وقال األوزاعى ينظر إىل مواضع اللحم وظاهر األحاديث أنه جيوز داود جي
 النظر إليها سواء أكان ذلك إبذهنا أم ال.

. وقال اإلمام النووى الشافعى املذهب ىف شرحه لصحيح -انتهى  -وروى عن مالك اعتبار اإلذن 
سلم فأاته ه قال كنت عند النىب صلى هللا عليه و مسلم ىف هذا الباب عند شرحه حلديث أىب هريرة ولفظ

 رجل فأخربه أنه تزوج امرأة من األنصار فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنظرت إليها قال ال.

قال فاذهب فانظر إليها فإن ىف أعني األنصار شيئا وفيه استحباب النظر إىل وجه من يريد تزوجها وهو 
نيفة وسائر الكوفيني وأمحد ومجاهري العلماء وحكى القاضى عياض كراهته مذهبنا ومذهب مالك وأىب ح

عن قوم وهذا خطأ خمالف لصريح هذا احلديث وخمالف إلمجاع األمة على جواز النظر للحاجة عند 
البيع والشراء والشهادة وحنوها، مث إنه يباح النظر إىل وجهها وكفيها فقط ألهنما ليسا بعورة، وألنه 

جه على اجلمال أو ضده وابلكفني على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب يستدل ابلو 
 األكثرين وقال األوزاعى ينظر إىل مواضع اللحم، وقال داود ينظر إىل مجيع بدهنا.

وهذا خطأ ظاهر منابذ ألصول السنة واإلمجاع، مث مذهبنا ومذهب مالك وأمحد واجلمهور أنه ال يشرتط 
رضاها بل له ذلك ىف غفلتها ومن غري تقدم إعالم لكن قال مالك أكره نظره ىف  ىف جواز هذا النظر

غفلتها خمافة وقوع نظره على عورة وعن مالك رواية ضعيفة أنه ال ينظر إليها إال ابذهنا وهذا ضعيف 
ألن النىب صلى هللا عليه وسلم قد أذن ىف ذلك مطلقا إىل أن قال وهلذا قال أصحابنا يستحب أن ينظر 

 إليها قبل اخلطبة حىت إن كرهها تركها من غري إيذاء خبالف ما إذا تركها بعد اخلطبة.

وهللا أعلم. قال أصحابنا وإذا مل ميكن النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق هبا تنظر إليها وختربه ويكون 
الفقه ىف  كتب  ذلك قبل اخلطبة ملا ذكران هذه هى آراء الفقهاء ىف هذا الباب ومل أر فيما قرأته من

املذاهب املختلفة وال ىف كتب السنة من أابح اختالط اخلاطب مبخطوبته وخروجه معها منفردين كما 
 يفعل بعض الشبان اآلن حبجة أهنم يريدون التعرف إىل ما خيطبوهنا من الفتيات.

اآلتى )ومن من اجلزء العاشر فوجدت فيه  31، 30أما ابن حزم فقد اطلعت ىف كتابه احمللى ابلصحيفة 
 أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها متغفال هلا وغري متغفل إىل ما بطن منها وظهر.

وال جيوز ذلك ىف أمة يريد شراءها وال جيوز أن ينظر منها إال إىل الوجه والكفني فقط لكن أيمر امرأة 
ارهم وحيفظوا للمؤمنني يغضوا من أبصتنظر إىل مجيع جسمها وختربه وبرهان ذلك قول هللا عز وجل }قل 

، فافرتض هللا عز وجل غض البصر مجلة كما افرتض حفظ الفرج فهو عموم ال 30فروجهم{ النور 
 جيوز أن خيص منه إال ما خصه نص صريح وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط.

طاع أن حدكم فإن استفعن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إذا خطب أ
ينظر إىل ما يدعوه إىل نكاحها فليفعل( قال جابر فخطبت امرأة من بىن سلمة فكنت أختىبء حتت 
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 الكرب حىت رأيت منها بعض ما دعاىن إليها.

مث قال وقد رويناه أيضا من طرق صحاح من طريق أىب هريرة واملغرية بن شعبة فكان هذا عموما خمرجا 
 ا حرم من غض البصر.هلذه احلال من مجلة م

مث تكلم ابن حزم بعد هذا عما يباح النظر إليه ابلنسبة للجارية عند ابتياعها وال شأن لنا هبذا املوضوع، 
ويظهر من هذا أن ابن حزم أابح نظر الرجل إىل من يريد خطبتها، واعترب األحاديث الواردة ىف هذا 

له  البصر، أما النظر إىل املخطوبة فلم يتعرض الصدد خمصصة للعموم الوارد ىف اآلية وهو األمر بغض
أبكثر من قوله إن له أن ينظر منها متغفال هلا وغري متغفل إىل ما بطن منها وظهر، ولعله اتبع ىف ذلك 
ما نقله اإلمامان النووى والشوكاىن منسواب إىل داود من أنه جيوز عنده النظر إىل مجيع البدن وقد خطأه 

 النووى وهو حجة حيث قال إنه خطأ ظاهر منابذ ألصول السنة واإلمجاع.ىف هذا الرأى اإلمام 

 وال يباح النظر إال إىل الوجه والكفني عند األئمة الثالثة، وعند اإلمام.

أمحد ال يباح النظر إال إىل ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم، واإلمام مالك الذى أجاز الصالة مع 
اخلفيفة مل يبح للخاطب النظر إىل ما عدا الوجه والكفني، ومل يرد عن ابن الكراهة إذا مل تسرت العورة 

حزم فيما يتصل هبذا املوضوع اتصاال وثيقا سوى ما قررانه أما حديث جابر الذى رواه ابن حزم فيجب 
 محله على ما يوافق ابقى األحاديث الصحيحة الىت ذكرانها املروية عن أىب هريرة واملغرية بن شعبة وموسى

 بن عبد هللا.

ومن هذا يتبني بوضوح أن إابحة معانقة املخطوبة وتقبيلها قبل العقد مل يتعرض له ابن حزم وهو خمالف 
 ديث.من فقهاء املذاهب املعتربة وال من رجال احل ومل يقل به أحدملا أمجع عليه املسلمون من حترميه، 

 ومنه يعلم اجلواب عن السؤال بشقيه.

 وهللا أعلم.

 (1)." ے
 "حكم التصدق بثمن األضحية .32

F .حسنني حممد خملوف 

 م 1947من أكتوبر  22 -هجرية  1366ذى احلجة  18
M 1 -  ذبح األضحيات من القرابت املشروعة ىف أايم النحر تيسريا على الفقراء ويندب التصدق منها

ليهم وجيب إطعام ع على الفقراء عند مالك واحلنفية ما مل يكن املضحى ذا عيال كثرية وحيتاج للتوسعة
 الفقراء منها عند الشافعية وقدره بعضهم ابلثلثني واألفضل عندهم إعطاءها كلها هلم.

ال يكثر األغنياء من عدد الذابئح وعليهم االقتصار على القدر املطلوب شرعا ويطعموا أكثره  - 2
                                         

 1/51صرية، جمموعة من املؤلفني امل اإلفتاء دار فتاوى (1)
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 الفقراء واملساكني.

ود نفية وظاهر مذهب الشافعى ألن املقصالتصدق بثمنها على الفقراء ال جيزىء عنها عند احل - 3
ملختار من األئمة وا مل يقل به أحدشرعا التعبد إبراقة الدم، والتصدق مبا يوازى من صدقات أخرى 

 للفتوى األخذ بقول اجلمهور لقوة دليله

Q ليم امن وزارة التجارة والصناعة قالت إن االحتاد العام قد شكا للوزارة أنه بسبب قفل األسواق ىف األق
املوبوءة ابلكولريا تعذر جلب احليواانت املعدة للذبح ابلعدد الكاىف للوفاء حباجة املستهلكني وطالب 
حبظر الذبح ثالثة أايم ىف األسبوع إلزالة عوامل ارتفاع األسعار وقد يكون من املفيد صرف الناس عن 

ات اوى مثنها ىف الصدقاالسراف ىف ذبح األضحيات إذا كان جيوز شرعا االستعاضة عنها مبا يس
 األخرى.

فهل جيوز شرعا استبدال األضحة ابلصدقة مبا يوازى مثنها من الصدقات تيسريا على الطبقات الفقرية 
 وصرفا للناس عن اإلسراف

An  اطلعنا على كتاب سعادتكم املؤرخ بشأن االستفتاء عما إذا كان جيوز شرعا االستعاضة عن ذبح
عرض ى مثنها صرفا للناس عن اإلسراف ىف ذحبها حىت يتسىن املوازنة بني الاألضاحى ابلتصدق، مبا يساو 

 والطلب وىف ذلك عمل على خفض أسعار اللحوم تيسريا على الفقراء.

ونفيد أن ذبح األضحيات من القرابت املشروعة ىف أايم النحر ويندب التصدق منها على الفقراء عند 
 مالك.

 عيال حيتاج للتوسعة عليهم. وعند احلنفية ما مل يكن املضحى ذا

وجيب إطعام الفقراء واملساكني منها عند الشافعية وقدره بعضهم ابلثلثني واألفضل عندهم إعطاءها كلها 
 هلم فهى من ابب توسعة وبر ووسيلة تيسري غذاء الفقراء ابللحوم ىف هذا العيد.

نياء من األسعار أن ال يكثر األغإال أنه ينبغى اآلن حتقيقا مبوازنة العرض والطلب وعمال على خفض 
عدد الذابئح الىت جرت عادهتم ابإلسراف ىف ذحبها وأن يقتصروا على القدر املطلوب شرعا ويطعموه 

 أو يطعموا أكثره الفقراء واملساكني برا هبم وأحساان.

ة يأما التصدق ابلثمن على الفقراء فمذهب احلنفية وظاهر مذهب الشافعية أنه ال جيزىء عن األضح
 ألن املقصود من شرعها التعبد إبراقة الدم وإطعام الفقراء ابللحم الذى حرموه أكثر أايم العام.

واملشهور الراجح ىف مذهب مالك وهو املروى عن أمحد ومجاعة من العلماء أن التضحية أفضل من 
 التصدق ابلثمن.

 ملذهب.طأ وغريه من كتب اوهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق ابلثمن أفضل كما ىف شرح املو 

 من األئمة. فلم يقل به أحدوأما التصدق مبا يوازى الثمن من صدقات أخرى 
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 والذى أراه األخذ بقول اجلمهور لقوة دليله وضعف الرواية املذكورة عن مالك.

وألن فتح ابب التصدق أبمثان األضاحى سيؤدى حتما على تواىل األايم إىل ترك الناس هذه الشعرية 
ينية واإلخالل ابلتعبد هبا وابلتأسى برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ىف فعلها واإلخالل حبكمة الد

تشريعها كما سيؤدى ىف املستقبل وىف الظروف العادية إىل كساد أمثان األضاحى كسادا فاحشا يضر 
 املنتجني وكثريا من التجار.

ه من أبواب القصابني لشراء اللحوم مبا أخذو على أنه إذا أبيح التصدق أبمثاهنا وتزاحم الفقراء على 
األمثان مل يتحقق الغرض الذى هتدف إليه الوزارة ألن شراء األضاحى وشراء الفقراء اللحوم سواء ىف 

 النتيجة واألثر.

 وإن مل يشرتوا هبا اللحوم حرموا املتعة هبا ىف هذا املوسم.

اعة وعالقة اء ألغراض سامية تتعلق بنظام اجلموقد قصد الشارع احلكيم برهم فيه مبا يتمتع به األغني
 الفقراء ابألغنياء.

ومن هذا على إحياء هذه الشعرية الدينية االجتماعية مع حث األغنياء على عدم اإلسراف ىف الذابئح 
 فوق احلاجة للضرورة.

 (1)وهللا سبحانه وتعاىل أعلم." 
 "بعد الطالق ال ينظر ىف صحة عقد الزواج أو فساده .33

F اجمليد سليم. عبد 

 م 1935مارس  22 -هجرية  1353ذى احلجة 
M 1 - .إذا طلقها ثالاث متفرقات وقعن وابنت منه بينونة كربى فال حتل له حىت تنكح زوجا غريه 

ليس ألحد بعد الطالق ثالاث أن ينظر ىف أمر الوىل ىف عقد الزواج وهل كان عدال أو فاسقا  - 2
 الثالث. ليجعل فسقه ذريعة إىل عدم إيقاع

إذا استحل الزوج وطأها ىف النكاح الفاسد فقد عمل من جانبه هو على صحة العقد وال جيوز له  - 3
بعد الطالق أن يعمل على فساده ألننا لو أخذان بذلك يكون العقد صحيحا إذا كان له غرض ىف 

 اع املسلمنيمجفضال عن أنه خمالف إل مل يقل به أحدصحته وفاسدا إذا كان له غرض ىف فساده وهذا 

Q  ،طلق شخص زوجته الطالق املتمم للثالث، وكان قد أعادها بعد الطلقة األوىل بعقد ومهر جديدين
وبعد الثانية كذلك، غري أهنا بعد الثانية قد ابشرت العقد بنفسها، والزواج على مذهب اإلمام األعظم 

 أىب حنيفة.

 ة بينهمافهل حتل تلك الزوجة على مذهب آخر أم انتهت الزوجي

                                         
 1/222فتاوى دار اإلفتاء املصرية، جمموعة من املؤلفني  (1)
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An  نفيد أبننا ال نعلم خالفا بني أئمة املسلمني ىف عدم حل تلك الزوجة بعد أن طلقها زوجها ثالث
 تطليقات متفرقات وكان احلال كما جاء ابلسؤال.

هذا. وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عن رجل تزوج امرأة من سنني مث طلقها ثالاث وكان 
يصح عقد الفاسق حبيث إذا طلق ثالاث ال حتل له إال بعد نكاح غريه أو ال وىل نكاحها فاسقا فهل 

 يصح عنده فله أن يتزوجها بعقد جديد ووىل مرشد من غري أن ينكحها غريه.

 فأجاب رمحه هللا بقوله احلمد هلل.

ان كإن كان قد طلقها ثالاث فقد وقع به الطالق وليس ألحد بعد الطالق الثالث أن ينظر ىف الوىل هل  
عدال أو فاسقا ليجعل فسق الوىل ذريعة إىل عدم وقوع الطالق فإن أكثر الفقهاء يصححون والية 

 الفاسق وأكثرهم يوقعون الطالق ىف مثل هذا النكاح بل وىف غريه من األنكحة الفاسدة.

رام وليس وإذا فرع على أن النكاح فاسد وأن الطالق ال يقع فيه فإمنا جيوز أن يستحل احلرام من حيرم احل
 ألحد أن يعتقد الشىء حالال حراما.

وهذا الزوج كان يستحل وطأها قبل الطالق ولو ماتت لورثها فهو عامل على صحة النكاح فكيف 
يعمل بعد الطالق على فساده فيكون النكاح صحيحا إذا كان له غرض ىف صحته فاسدا إذا كان له 

 غرض ىف فساده.

فإهنم متفقون على أن من اعتقد حل الشىء كان عليه أن يعتقد  وهذا القول خيالف إمجاع املسلمني
 ذلك سواء وافق غرضه أو خالفه.

 ومن اعتقد حترميه كان عليه أن يعتقد ذلك ىف احلالني.

وهؤالء املطلقون ال يفكرون ىف فساد النكاح بفسق الوىل إال عند الطالق الثالث ال عند االستمتاع 
ن من يفسده وىف وقت يقلدون من يصححه حبسب الغرض واهلوى والتوارث يكونون ىف وقت يقلدو 
 ومثل هذا ال جيوز ابتفاق األمة.

انتهت عبارة شيخ اإلسالم. ومما أجاب به يعلم حكم احلادثة الواردة ىف السؤال ألهنا نظري احلادثة الىت 
 (1)سئل عنها وهللا سبحانه وتعاىل أعلم." 

 1979سنة  "رد شبهات حول قانون األحوال الشخصية .34

F .جاد احلق على جاد احلق 

 م 1980أبريل  22 -هجرية  1400مجادى اآلخرة  7
M 1 - .القانون مجميع نصوصه مصدره الفقه اإلسالمى 

القانون يرشد إىل العدل، وموازنة احلقوق والواجبات بني الزوجني، ويواجه مشاكل األسرة بفقه  - 2
                                         

 1/454فتاوى دار اإلفتاء املصرية، جمموعة من املؤلفني  (1)
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 اإلسالم.

 .5فقرة  2مكررا، واملادة  18مكررا،  6مكررا،  5هة إىل املواد االعرتاضات الىت أثريت موج - 3
 )أ( عن املادة اخلامسة مكررا.

 النص ال يستتبع حترمي ما أحل هللا أو حتليل ما حرم هللا. - 1

القانون مل حيصر طرق إثبات الطالق فيما جاء به من وسائل علم املطلقة، بل إن لكل من املطلقة  - 2
 وثق الطالق أن يثبت وقوعه قضاء بكافة طرق اإلثبات الشرعية.واملطلق إذا مل ي

 األمر ىف حال اخلالف خاضع للدليل، ألن البينة على من ادعى واليمني على من أنكر. - 3

التنظيم الذى فرضه القانون للعلم ابلطالق وتوثيقه إجرائى فقط ال ميتد إىل وقوع الطالق ذاته،  - 4
، ق ووقوع الطالق، فالطالق واقع ولو مل يوثق، وتلزمها آاثره منذ العلم بهفال تالزم بني وجوب التوثي

 وهذا هو حكم الفقه احلنفى الذى جرى به القانون.

وجوب توثيق الطالق ال ميتد أثره إىل النسب، وذلك ألنه يثبت بكافة الطرق ىف نطاق القوانني  - 5
 املستمدة من الفقه اإلسالمى.

بل صدور القانون كانت تبقى معلقة إىل أن تقيم الدليل قضاء، وهذا أمر املطلقة شفاها من ق - 6
 نظامى لالحتياط.

 )ب( عن املادة السادسة مكررا.

اقرتان الزوج بزوجة أخرى بغري رضا األوىل ال يعترب إضرار هبا وال حيرم ما أحل هللا، ومستند هذا  - 1
والتخريج  -ال ضرر وال ضرر  -وقاعدة فقه املالكية ما أوضحه ابن القيم خترجيا على قواعد اإلمام أمحد 

 غري النص.

القول أبن هذا مل يفعله الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه والتابعون، قول حق مل يرد به وجه  - 2
 هللا.

 والضرر معيار شخصى للزوجة ال لعقد الزواج.

 )ج( عن املادة الثامنة عشرة مكررا.

اإلمام الشافعى ىف اجلديد القائل بوجوب املتعة استمدادا من كالم هللا  النص جاء وفاقا ملذهب - 1
 تعاىل، ومل مينعها غريه، وإمنا قالوا ابلندب.

 )د( عن املادة الثانية فقرة خامسة.

 النص ال خيالف الفقه اإلسالمى، وإمنا هو مأخوذ من فقه مذهب األئمة. - 1

 انون بقول جمتهد فال حيتج عليه بقول جمتهد آخر.مىت أخذ الق - 2الشافعى وأىب حنيفة ومالك. 

 طاملا ال يوجد نص قاطع
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Q  م 1979سنة  44بشأن الشبهات الواردة على قانون األحوال الشخصية رقم 
An . )اطلعنا على نشرة بعنوان )مناقشة قانون األحوال الشخصية ىف ضوء الشريعة اإلسالمية 

بتعديل  1979لسنة  44اط التالية من القرار بقانون رقم وقد جاء هبذه النشرة االعرتاض على النق
 بعض أحكام قوانني األحوال الشخصية.

 مكررا ترتتب آاثر الطالق ابلنسبة للزوجة من اتريخ علمها به. 5)أ( املادة 

وتعترب الزوجة عاملة ابلطالق حبضورها توثيقه، فإذا مل حتضر كان على املطلق إعالهنا بوقوع الطالق على 
 حمضر مع شخصها أو ىف حمل إقامتها اخل. يد

 قل به أحدمل يوقد جاء ىف النشرة تعليقا على هذا النص ما خالصته إن النص حدد طريق العلم مبا 
 من العلماء.

 وأنه لو اعملنا النص حبالته ألدى إىل حترمي ما أحل هللا وحتليل ما حرم هللا.

 وساق فروضا رتبها على هذا الذى استفاده.

 ر أن هذا التعليق بعيد عن عبارة هذه املادة.وظاه

ذلك أن النص خال من أية أداة للحصر، وإمنا جاء بطرق إلعالم الزوجة ابلطالق، فإن أوقعه الزوج 
ووثقه ىف حضورها فهذا أبل  طرق العلم، وإن أوقعه ىف غيبتها فذلك ما شرع له إجراء الذى يصدر به 

 23ل منهما اإلجراء املوكول إليه كان اجلزاء العقاب املقرر ابملادة قرار من وزير العدل فإذا مل يفعل ك
 مكررا من ذات القانون.

 فهل مع هذا تبقى املطلقة معلقة، وهل عبارة النص تدل على احلصر لغة أو وضعا أو شرعا.

قانونية، لفإذا طلقها ومل يوثق رغم هذا العقاب كان عليها أن تثبت الطالق بكافة طرق اإلثبات الشرعية وا
فإن النص مل يغلق هذا الباب ألنه قد راعى أن الطالق ترتتب عليه احلرمة، وهو حق هللا تعاىل أانطه 
 ابلزوج يستقل إبصداره ىف نطاق قول الرسول صلى هللا عليه وسلم )أبغض احلالل إىل هللا الطالق( .

 مرياث وإن  ئنا صغرى أو كربى فالأما إرثها منه إذا مات فذلك اتبع لنوع الطالق وثبوته، فإذا ثبت اب
 كان موته وهى ىف العدة، وإن مل يثبت فهى زوجته ابلعقد الثابت قطعا وترثه.

ولو رجع السيد الفاضل إىل موضع النص املشار إليه ىف املذكرة اإليضاحية لعلم أن نص القانون )املادة 
قرار بتأخري بدء العدة إىل وقت اإلمكررا( جاء عالجا هلذه احلالة الىت قضى فيها الفقه احلنفى  5

 ابلطالق السابق زجرا له، ولعلم أن نص القانون جاء مقننا لقول الفقه ىف هذا املوضع.

والقول أبن النص املستدل به قاصر على العدة، والقضية ىف آاثر الطالق كلها، وأن النص قاصر على 
طالق تبدأ كل احلقوق والواجبات املرتتبة على ال حالة اإلخفاء غري وارد ألن أول آاثر الطالق العدة، وهبا

يدل لذلك قول صاحب الدر املختار ىف املوضع املشار إليه ىف املذكرة اإليضاحية )لو كتم طالقها مل  -
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 تنقض زجرا له، وحينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت والظهور( .

لطالق ابن حكم علم الزوجة ابومىت بدأت تبعتها كل آاثر الطالق فالقضية واحدة، مث أن النص قد أ
 حبضورها جملسة وتوثيقه كما أوجب إعالهنا إذا مل حتضر وهذا هو املقصود األصيل للنص.

ولقد قرر الفقهاء استنباطا من النصوص القرآنية والنبوية أن تصرف اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة 
لبالد على عنه القدوة، فإنه ملا فتح هللا ا ولو مي يرد هبا نص ظاهر، ولنا ىف عمر ابن اخلطاب رضى هللا

املسلمني ىف عهده ونشأت لديهم الوظائف واألعمال الىت مل يكن هلم هبا عهد، دون الدواوين ورتب 
الوظائف وأجاز توىل غري املسلمني األعمال الىت ال حيسنها املسلمون، فهل مع هذا يكون ىف إلزام 

العباد هللا أم أن ذلك يدخل ىف مقاصد الشريعة ىف سياسة البالد و  املطلق توثيق طالقه إمث وخمالفة لشرع
لشرع هللا أم أن ذلك يدخل ىف مقاصد الشريعة ىف سياسة البالد والعباد وينطبق عليه قول عمر بن عبد 

 العزيز رضى هللا عنه )حيدث للناس أقضية بقدر ما حيدثون من فجور( .

لم وأصحابه من يكتم طالق امرأته وحيتبس أمر الطالق هل كان ىف زمن الرسول صلى هللا عليه وس
عنها نكاية هبا وسعيا إلسقاط حقوقها وهل نظل وقوفا عند قول املتقدمني من الفقهاء إن الكتابة ال 
تصلح دليال لإلثبات عند النزاع وهنمل قول املتأخرين من الفقهاء الذين اختذوا الكتابة دليال، وأهنا ىف 

 راق إىل رمسية وعرفية.عصران انقسمت األو 

وهل كنا نظل وقوفا عند قول بعض اجملتهدين األعالم ال جيوز القضاء على غائب، ونرتك اخلصوم 
يتغيبون عن جملس القضاء فتتعطل األحكام وتضيع احلقوق وهل نظل وقوفا عند تكليف املدعى إحضار 

يسر وأهدى للناس مادام هللا خصمه جملس القضاء وإال فال تسمع دعواه، أو نفكر وأنخذ مبا هو أ
 سبحانه قد أمر ابحلكم ابلعدل دون أن حيصر لنا طرق الوصول إىل هذا العدل.

ال شك أن أصول شريعة هللا حتوى أحكام واقعات احلياة خرياها وشرها حىت يرث هللا األرض ومن 
 عليها وهو خري الوارثني.

وغريه من كتب أصول  2ب املوافقات للشاطىب ج هذا وملن شاء استزادة فليطالع مقاصد الشريعة ىف كتا
الفقه، واألشباه والنظائر البن جنيم احلنفى املصرى، واألشباه والنظائر البن جنيم احلنفى املصرى، واألشباه 

 والنظائر للسيوطى الشافعى، وكتب الفقه احلنفى ىف ابب العدة.

 خرى بغري رضاها.مكررا يعترب إضرارا ابلزوجة اقرتان زوجها أب 6)ب( املادة 

و خيالف من الفقهاء، وه مل يقل به أحدجاء ابلنشرة تعليقا على هذا النص ما خالصته إن هذا النص 
الكتاب والسنة وإمجاع األمة وما علم من الدين ابلضرورة، وأنه يؤدى إىل أن رسول هللا صلى هللا عليه 

به  رضاء األوىل، وكذلك فعل أصحاوسلم قد ارتكب احلرام وفعل اإلضرار حني تزوج أبخرايت بغري
مث جاء ابلنشرة بعد هذا ىف فقه اإلمام مالك قد نص على أن الزواج أبخرى ليس من  -والتابعون 
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 الضرر، ومع هذا فإن النص ليس ىف مصلحة األسرة اخل.

أن  - 21مث قالت ومن هنا يتضح أن املذكرة اإليضاحية قد جانبها الصواب حني ادعت ىف صفحة 
 احلكم مأخوذ من مذهب اإلمام مالك.هذا 

وهذا احلكم مأخوذ من مذهب اإلمام مالك  -وقبل بيان سند نص املادة جتب اإلشارة إىل أن عبارة 
لسنة  25من املذكرة اإليضاحية جاءت عقب نص املادة السادسة من القانون رقم  21اخل من ص 

مكررا، وإمنا بيان مصدر  6ىف املادة  1979سنة  44وليست توضيحا للنص الوارد ىف القرار  1929
من قوهلا )ومستند هذا ما أوضحه ابن  22هذا النص األخري هو ما جاء ابملذكرة اإليضاحية صفحة 

 القيم خترجيا على قواعد اإلمام أمحد وقواعد فقه أهل املدينة( .

لى قواعد ا خرجت عومن هذا يظهر أن املذكرة مل جتانب الصواب ومل تنسب فقها ملن مل يقل به، وإمن
مذهب اإلمام أمحد وقواعد فقه أهل املدينة تبعا ملا أوضحه العالمة ابن القيم، وأصل هذا ىف قواعد 
هؤالء احلديث النبوى الشريف، وهو ىف مرتبة احلسن ورواه مالك ىف املوطأ وأخرجه ابن ماجه والدر 

صلوات هللا وسالمه عليه جوامع  قطىن ىف سننهما، وهو قاعدة عامة من قواعد اإلسالم، فقد أوتى
الكلم فقال )ال ضرر وال ضرار( والضرر إحلاق مفسدة ابلغري والضرار مقابلة الضرر ابلضرر، وهى قاعدة 
من أركان هذه الشريعة، وتشهد هلا نصوص كثرية من الكتاب والسنة، وسند ملبدأ االستصالح ىف درء 

م وميزاهنم ىف تقعيد األحكام الشرعية للحوادث، املفاسد وجلب املصاحل، وهى عدة الفقهاء وعمدهت
ونصها ينفى الضرر نفيا، ويوجب منعه مطلقا ويشمل الضرر اخلاص والعام، كما يفيد دفعه قبل الوقوع 

 بكل طرق الوقاية املمكنة ورفعه بعد الوقوع مبا يتيسر من التدابري الىت تزيله ومتنع تكراره.

 فقا حلوادث الزمان.هذه القاعدة تتسع آفاقها وتضيق و 

إذ هى ىف ذاهتا اثبتة مستقرة، ولكن املتطور أو الذى ىف حاجة إىل التطور، هو اإلدراك العقلى والتجريىب 
لدى الناس، مث وسائل التطبيق الزمنية وفقه الفقهاء، فقاعدة )ال ضرر وال ضرار( أيخذ منها الفقه ىف  

 كل زمن ما يظهر من صنوف الضرر واإلضرار.

عود إىل الفقه املالكى جند أنه قد تواردت كلماته على هذه القاعدة ىف شأن الطالق، واختلفت وحني ن
ىف بيان األمثلة بني مقل ومكثر، فهى أمثلة للقاعة ال حصر ألحكامها ومدى انطباقها، بل ذلك إىل 

إن مل يتكرر، و حوادث الزمن ومقتضيات األحوال، ففى هذا الفقه وهلا التطليق طلقة ابئنة بثبوت الضرر 
ومثلوا له بقوهلم كقطع كالمه عنها أو تولية وجهه عنها ىف الفراش )حاشية حجازى على شرح جمموع 

قبيل اخللع )وحني ردد بعض هذه الكتب أن الزوج أبخرى أو التسرى ليس من ابب  1 -األمري ج
هب اجلليل فى مواف -الضرر، اكتفت كتب أخرى ابلتسرى فقط كمثال ملا ال يكون إضرارا ابلزوجة 

وعلى هامشه التاج واإلكليل )وهلا التطليق للضرر قال ابن  17صفحة  4 -شرح خمتصر خليل ج
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 فرحون ىف شرح ابن احلاجب.

من الضرر قطع كالمه عنها، وحتويل وجهه ىف الفراش عنها، وإيثار امرأة عليها وضرهبا ضراب مؤملا وليس 
وىف ذات  -وأتديبها على ترك الصالة وال فعل التسرى( انتهى من الضرر منعها من احلمام والنزاهة 

الصفحة ىف اهلامش ىف كتاب التاج واإلكليل بعد نقل مثال ما سبق )وأنظر إذا كان هلا شرط ىف الضرر 
قال ىف السليمانية إذا قطع الرجل كالمه عن زوجته أو حول وجهه عنها ىف فراشها فذلك من الضرر 

 ا.هبا وهلا األخذ بشرطه

وقال املتيطى إذا ثبت أنه يضر بزوجته وليس هلا شرط فقيل إن هلا أن تطلق نفسها وإن مل تشهد البينة 
 بتكرار الضرر، قال ويستوى على القول األول من شرط الضرر ومن مل يشرتط( .

هذه قاعدة فقه مالك ىف الضرر وفقهاء املذهب بني مقل ومكثر ىف األمثلة ومن هنا وعلى هدى ما 
دم قالت املذكرة اإليضاحية أن نص هذه املادة ختريج على قواعد أهل املدينة، وفرق بني التخريج تق

والنص مث فقه اإلمام أمحد بن حنبل قد أجاز للمرأة أن تشرتط على زوجها أال يتزوج عليها، فإذا 
 اشرتطت وتزوج فلها فراقه.

 بعنوان مسألة. 7 -ج 448وقد جاء ىف كتاب املغىن البن قدامة ىف هذا املوضع ص 

وإذا تزوجها وشرط هلا أال خيرجها من دارها وبلدها فلها شرطها ملا روى عن النىب صلى هللا عليه وسلم 
أنه قال )إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج( وإن تزوجها وشرط هلا أن ال يتزوج 

 عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها.

بن قدامة ىف الشروط ىف النكاح وبيان املخالفني واملذاهب ىف هذا املوضع قال ص وبعد أن حتدث ا
 وقوهلم إن هذا حيرم احلالل قلنا ال حيرم حالال وإمنا يثبت للمرأة خيار الفسخ إن مل يف هلا. 449

وقوهلم ليس من مصلحته )أى العقد( قلنا، ال نسلم ذلك فإنه من مصلحة املرأة وما كان من مصلحة 
 عاقد كان من مصلحة عقده.ال

مكررا للكتاب والسنة وإمجاع األمة وأنه حمرم ملا أحل هللا  6وبعد أرأيت أن دعوى خمالفة نص املادة 
دعوى السند هلا، وأن قاعدهتا جاءت خترجيا صحيحا على قواعد إمامني جليلني مالك وأمحد بن 

 رتطه.ضرر وثبوته الطالق ولو مل تشجييز للزوجة ىف حال ال -كما سبق   -حنبل، بل إن فقه مالك 

أما أن هذا مل يفعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه والتابعون فإنه قول حق أريد به غري احلق، 
فإن أولئك كانوا عدوال أوهم العدل يتزوجون عالنية بل يزوج أحدهم أخاه ابنته أو أخته وترضى األوىل 

فإذا امتد الزمن وجاءت زوجة ال ترضى أن تكون هلا ضرة قلنا لزوجها أو األوليات شأن البيئة والعادة، 
بل أمسكها وقلنا هلا ال، بل من احلتم أن تكون لك هذه الضرة، وهندى قواعد اإلسالم ىف دفع الضرر 

، فليس من العشرة 231واإلضرار ال ضرر وال ضرار وعموم اآلية }وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا{ البقرة 



59 

 

مساك الزوجة ابلرغم عنها، وليس كل زوجة تقبل أن تكون هلا شريكة ىف زوجها، ألن الضرر ابملعروف إ
هنا معياره شخصى، وملا كانت املرأة سريعة االنفعال فقد وقت القانون مدة ترتوى فيها الزوجة وهتدأ 

 عاطفتها، وقد يذهب غضبها فتستقر مع زوجها.

قة بعد الدخول إن هذا النص جاء وفاقا ملذهب اإلمام ىف شأن املتعة للمطل -مكررا  18)ج( املادة 
الشافعى القائل بوجوب املتعة ومل مينعها غريه وإمنا قالوا ابلندب، فهل ىف تقرير حق شرعى للمطلقة 
إصرأو إمث، وهل خشية التحايل على القانون مينع إعماله وإصداره، أو يصدر القانون ابحلكم الشرعى 

 تنفيذه.وتتخذ الوسائل حلمايته و 

 1920لسنة  25البديل للمادة األوىل من القانون رقم  1979لسنة  44)د( املادة الثانية من القانون 
جاء ىف فقرهتا اخلامسة )وال يعترب سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية بدون إذن 

، وال خروجها و عند الضرورةىف األحوال الىت يباح فيها ذلك حبكم الشرع أو جيرى هبا العرف أ -زوجها 
 للعمل املشروع.

مامل يظهر أن استعماهلا هلذا احلق املشروط مشوب إبساءة استعمال احلق، أو مناف ملصلحة األسرة 
 وطلب منها الزوج االمتناع عنه( .

 جاء ابلنشرة تعليقا على هذا النص إن نصوص الشريعة اإلسالمية على النقيض من هذا احلكم.

 ىف نشوز الزوجة من فقه مالك وفقه أمحد وفقه الشافعى. وساقت نصوصا

ومن أمانة العلم أن نقول للناس ونعلمهم أن ماىف كتب الفقهاء إمنا هى نصوص فقهية وليست نصوص 
 الشريعة ذاهتا.

 مث نسوق نص الفقه احلنفى ىف خروج الزوجة لزايرة والديها.

 كل مجعة نفقة )وال مينعها من اخلروج إىل الوالدين ىفففى تنوير األبصار وشرحه الدر املختار ىف ابب ال
إن مل يقدرا على إتياهنا على ما اختاره ىف االختيار ولو أبوها زمنا مثال فاحتاجها فعليها تعاهده ولو  

 .335ص  3 -كافرا وإن أىب الزوج( وىف اهلداية ج
ارم  كل مجعة وىف غريمها من احمل)ال مينعها من اخلروج إىل الوالدين وال مينعهما من الدخول عليها ىف

التقدير بسنة هو الصحيح( وىف شرحها فتح القدير للكمال بن اهلمام ىف ذات املوضع )ولو كان أبوها 
زمنا مثال وهو حمتاج إىل خدمتها والزوج مينعها من تعاهده فعليها أن تغضبه مسلما كان األب أو كافرا( 

غسالة أو كان هلا حق على آخر أو آلخر عليها حق خترج وىف جمموع النوازل )فإن كانت قابلة أو 
 ابإلذن وبغري اإلذن( .

 26ص  3نقال عن مغىن احملتاج شرح املنهاج جزء  4وفقه الشافعية فإن النص الذى ساقته النشرة ص 
مث  -والنشوز هو اخلروج من املنزل بغري إذن الزوج  -كما جاء ابلنشرة   -غىن عن البيان فقد جاء به 
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ا ال إىل القاضى لطلب احلق منه وال إىل اكتساهب -ن النص بعد هذا ما خترج فيه بدون إذن فقال أاب
النفقة إذا أعسر هبا الزوج وال إىل استفتاء إذا مل يكن زوجها فقيها ومل يستفت هلا ولقد أضاف فقه 

البيت أو  ج إذا أشرفالشافعية إىل هذا كما جاء ىف حتفة احملتاج بشرح املنهاج )خروجها بال إذن الزو 
 بعضه على االهندام أو ختاف على ماهلا أو نفسها من فاسق أو سارق( .

)إن الزوج إذا حلف  579ص  4 -وىف فقه املالكية كما جاء ىف الشرح الكبري وحاشية الدسوقى ج
ى لعلى زوجته أال تزور والديها حينث ويقضى هلا ابلزايرة إن كانت مأمونة وهى شابة وهى حممولة ع

على هامش منح  185ص  4 -األمانة حىت يظهر خالفه( وىف كتاب التاج واإلكليل ملختصر خليل ج
اجلليل )وىف العتبية ليس للرجل أن مينع زوجته من اخلروج لدار أبيها وأخيها ويقضى عليه بذلك خالفا 

 من منح اجلليل. 186البن حبيب( وىف ص 

 من اخلروج. )وليس له منع زوجته من التجارة وله منعها

قال أبو احلسن يعىن اخلروج لتجارة وما أشبه ذلك، وأما ىف زايرة أبويها وشهود جنازهتما فليس له منعها 
 وكذلك خروجها إىل املساجد.

 وقوله ليس له منعها من التجارة أنه ال يغلق عليها.

وجها  إذن ز مث قال قال سحنون ىف نوازله لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجاال تشهدهم بغري
وزوجها غائب وال متتنع من ذلك لكن البد أن يكون معهم حمرم مث قال وجتوز الشركة بني النساء وبينهن 

 وبني الرجال.

بل لقد عد الفقه املالكى منع الزوج زوجته من زايرة والديها إضرارا هبا كما جاء ىف مواهب اجلليل ص 
 على هذا جاءت تلك الفقرة. - 4 -ج 34

عن أمثله يهتدى هبا ىف بيان خروج الزوجة حبكم الشرع، وما  32ملذكرة اإليضاحية ص وأفصحت ا
 جرى به العرف، وما قضت به الضرورة.

كما أابنت أن خروجها إبذن الزوج للعمل، أو عملها دون  منه، أو إذا تزوجها عاملا بعملها كل ذلك 
قوال فقهاء مذاهب احلنفية واملالكية أمر مشروع، ولعل ىف النقول املشار إليها سند كل ذلك من أ

 والشافعية.

فإذا جاء النص ونفى سقوط نفقة الزوجة إذا خرجت دون إذن زوجها ىف هذه احلاالت فإنه ال يكون 
 قد خالف الفقه اإلسالمى، إذ أن هذا الفقه يقر هذا اخلروج ىف تلك احلاالت على حنو ما سبق بيانه.

ر األخذ من كل مذهب فقهى مبا يالئم دون ارتباط بفقه معني، هذا ولعله من املناسب أن يتضح أم
وعدل به عن فقه  1920لسنة  25وقد درج على ذلك التشريع ىف مصر منذ صدور القانون رقم 

 مذهب أىب حنيفة ىف مواضع دين نفقة الزوجة ومدة العدة وأحكام املفقود.
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اء وغريها ل بقاعدة جواز ختصيص القضبل لقد سبق ذلك ىف الئحة ترتيب احملاكم الشرعية، فقد عم
من القواعد الىت أصلها فقهاء املذاهب استنباطا من الكتاب والسنة، وذلك يدخل ضمنا فيما اصطلح 
عليه علماء أصول الفقه ابلتقليد والتلفيق ومباحثهما ىف مواضعهما من هذا العلم األصيل ومن شاء 

شرح بوت وشرحه فواتح الرمحوت، ومجع اجلوامع بفليطالع ىف شأن هذين االصطالحني كتب مسلم الث
اجلالل احمللى، والتقرير والتحبري البن أمري حاج على التحرمي للكمال ابن اهلمام، والتلويح على التوضيح 
لسعد الدين التفتازاىن، واملوافقات للشاطىب، واالحكام ىف أصول األحكام لآلمدى، وقواعد األحكام 

عبد السالم، وأعالم املوقعني البن القيم، وفتاوى الشيخ عليش املالكى ىف  ىف مصاحل األانم للعز بن
قسم األصول، وتبصرة احلكام البن فرحون املالكى ىف الركن الثاىن من أركان القضاء، مث البحثني القيمني 

 من أحباث جممع البحوث اإلسالمية ىف شأن التقليد والتلفيق ىف التشريع.

الشيخ فرج السنهورى، واآلخر بقلم الشيخ عبد الرمحن الفلهود ومها منشوران  أحدمها للعالمة املرحوم
 ضمن حبوث املؤمتر األول جملمع البحوث اإلسالمية.

وبعد فإنه مع االحرتام والتقدير ملا أبداه بعض اإلخوة من العلماء من آراء وحماذير مل تغب عن فكر من 
 - 1979لسنة  44الذى صدرت به ىف القرار رقم راجعوا هذه التعديالت الىت انتهت على النحو 

أرى أن من اخلري أن تتوافر جهود اجلميع لإلفصاح عن قواعد أخرى منتخبة من فقه املذاهب تسد 
 حاجة اجملتمع، وتداوى مشاكله املتعددة، والىت يذكى أوارها تبادل الثقافات على موجات األثري.

وك من ابب العقيدة جيب أن يستقر ىف نفوس الناس، وذلك إن القوانني التعدل سلوكا وإمنا هذا السل
هو بناء اإلنسان الذى بدأ به اإلسالم ىف مكة املكرمة إن هذا البناء يقتضى أن يستبني كل مسلم وكل 
مسلمة أن األسرة املسلمة مبناها قول هللا سبحانه }خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 

، هذه صلة األسرة ىف اإلسالم من واجب علماء املسلمني أن يقروا هذه 21روم بينكم مودة ورمحة{ ال
الصلة ىف النفوس ابلدعوة الدائبة املستنرية بلغة العصر وسبل اإلعالم فيه، وليأخذوا حذرهم من استغالل 

 املغرضني هلم ودفعهم إىل ماليس من أخالق العلماء وال ينبغى هلم.

اهنه دون تريث أو ترقب أو اطالع على ما مت أمر جد خطري على وبعد فإن إطالق القول على عو 
 الناس.

 فهذه جملة هلا امسها تناقض تعديالت لألحوال الشخصية مل ترد ىف القانون.

 )أ( تقييد الطالق وعدم وقوعه إال أمام القاضى وإبذنه.

 )ب( تقييد تعدد الزوجات.

 )ج( املساواة بني الرجل واملرأة ىف املرياث.

 صدر القانون ووافق عليه جملس الشعب.لقد 
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فهل جاء به شىء مما أذاعته اجمللة عن هذه املوضوعات اللهم ال وإن أساء البعض الفهم والتأويل ومحلوا 
 العبارات ماال تفيده ولووا رؤوسهم أتكيدا لفهم غري مستقيم.

نسبة العصر ليس ابل أما التحاليل على القانون الذى حذر منه بعض الكتاب فإن ذلك من مسات هذا
لقانون األحوال الشخصية وإمنا لكل القوانني، ألننا قد وصلنا إىل درجة تقومي السلوك ابلقانون دون أن 
تستقيم النفوس الىت ىف الصدور، ولقد قبل مثل هذا وقت أن أوجب القانون توثيق عقد الزواج، منذ 

 املأذون مث هل نشفق على الرجل الذى أكثر من ستني عاما، فهل توقف الناس عن الزواج بعيدا عن
يطلق زوجته خفية استغالال حلق أسنده هللا إليه وال حييط به زوجته علما، حىت إذا ما اشتجرا وكثريا ما 
يقع الشجار ىف زمننا ابرزها بورقة الطالق أنشفق على رجل مثل هذا من السجن إن هو مل ينفذ القانون 

القانون منع الرجل من التزوج أبخرى إال إبذن الزوجة األوىل وهذا  ولقد قال بعض الكتاب والعلماء إن
 غري صحيح.

 إن القانون أوجب إخطار األوىل ابلزواج فقط دون تعرض لعد الزواج اجلديد.

 فأين هذا من ذلك التأويل البعيد عن عبارة ونص اإلجراء الذى حدده القانون.

الغناء  449ص  4 -الفقيه احلنبلى ىف كتاب املغىن جولعل ىف العبارة املنقولة قبال عن ابن قدامة 
 )وقوهلم هذا حيرم حالال، قلنا ال حيرم حالال وإمنا يثبت للمرأة خيار الفسخ إن مل يف هلا( .

من الفتاوى  240هذا ولعل من املناسب هنا أن نشري إىل ما أورده ابن تيمية ىف اجمللد األول ىف املسألة 
يقول إن النصوص التفى بعشر معشار الشريعة، هل قوله صواب وما  إذ قال مسألة فيمن 410ص 

معىن قوهلم النص، مث أجاب مبا خالصته الصواب الذى عليه مجهور أئمة املسلمني أن النصوص وافية 
مجمهور أحكام أفعال العباد، ومنهم من يقول إهنا وافية مجميع ذلك، ومن ينكر ذلك إمنا ينكره ألنه مل 

نصوص العامة الىت هى أقوال هللا ورسوله ومشوهلا ألحكام أفعال العباد وقال ولفظ النص يفهم معاىن ال
يراد به اترة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ داللته قطعية أو ظاهرة، وهذا هو املراد من قول من 

 قال النصوص تتناول أفعال املكلفني.

 واخلتام.وبعد فلعلنا نستهدى ابلقرآن الكرمي ىف البدء 

فاهلل سبحانه يقول }وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إىل هللا ذلكم هللا رىب عليه توكلت وإليه أنيب{ 
، ويقول }ولو ردوه إىل الرسول وإىل أوىل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولوال 10الشورى 

يقول توالت نعماؤه }اي أيها الناس ، و 83فضل هللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليال{ النساء 
، صدق هللا 57قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا ىف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني{ يونس 
 (1)العظيم، وهداان إىل صراطه املستقيم، وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني." 

                                         
 2/311فتاوى دار اإلفتاء املصرية، جمموعة من املؤلفني  (1)
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 "حكم إقامة مأمت األربعني .35

F .حسنني حممد خملوف 

 م 1947نوفمرب  13 -هجرية  1366ذى احلجة 
M 1-  إقامة مأمت األربعني بدعة مذمومة، ال ينال منها امليت رمحة وال ثوااب، وال ينال منها احلى سوى

 املضرة، وال أصل هلا ىف الدين.

 فيها تكرير للعزاء وهو غري مشروع، حلديث )التعزية مرة( -2

Q ما حكم إقامة مأمت األربعني 

An ىف الربزخ. )أ( أحوال الروح 

تبقى الروح ىف الربزخ بعد مفارقتها اجلسد حية مدركة تسمع وتبصر، وتشعر ابلنعيم والعذاب، وترد  -1
 أفنية القبور، وأتوى إىل املنازل غري حمددة مبكان وال حمصورة ىف حيز، وال ترى كما ترى املادايت.

أشعة  اتصاال برزخيا خاصا، كاتصالقد أيذن هللا هلا أن تتصل ابلبدن كله أو أبجزائه األصلية  -2
الشمس ابلعوامل األرضية اتصال إشراق وإمداد وقد ال أيذن هلا بذلك وهذا هو مذهب أهل السنة، وبه 

 وردت األحاديث واآلاثر.

 تتصل ابألرواح األخرى وتناجيها وأتنس هبا، سواء أكانت أرواح أحياء أم أرواح أموات. -3

علماء ىف معىن الروح من قبيل ذكر األوصاف واألحوال الىت هى من كل ما يقال أو يؤثر عن ال  -4
ابب اآلاثر واألحكام، وليست من قبيل الكشف عن حقيقتها الذاتية، ألن ذلك مما استأثر هللا بعلمه 

 فال حتيط به عقول البشر.

 )ب( احلياة ىف القرب والسؤال فيه.

ربه ونعيمه ر، دلت عليها وعلى سؤال امليت ىف قحياة القرب اثبتة أبحاديث كثرية بلغت حد التوات -1
 أو تعذيبه فيه.

 ال بعد وال نكري ىف كون امليت يعذب برد الروح إليه عارية تعذيبا ال يقدر البشر على رؤيته. -2

يسمع املوتى وجييبون ويردون السالم، حلديث القليب وحلديث املرأة الىت كانت تقم املسجد  -3
ابة على بقوهلا )قم املسجد( إج -صلى هللا عليه وسلم  -دها على الرسول )تكنسه( فقد ثبت منه ر 

سؤاله أى األعمال وجدت أفضل وحلديث ابن عباس ما من أحد مير بقرب أخيه املؤمن كان يعرفه ىف 
 الدنيا فيسلم عليه إال عرفه ورد عليه.

 يسأل امليت ملكان وجييبهما، وال عربة مبن ينكر ذلك. -4

يمية وتلميذه ابن القيم ىف عذاب الروح أو نعيمها وهل هو خاص هبا أم يشمل بدن رأى ابن ت -5
 امليت أيضا.
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 )ج( وصول ثواب مجيع الطاعات للميت.

مذهب احلنابلة واحلنفية وصول ثواب مجيع الطاعات إىل امليت انية كانت أو مالية، ومن ذلك  -1
 فال ثواب فيها للقارئ حىت ميكن إهداؤه إىل قراءة القرآن بغري أجر وإهداؤها إليه، فإن كنت أبجر

 امليت.

 من األئمة وإمنا اختلفوا ىف االستئجار على مل يقل به أحداالستئجار على جمرد تالوة القرآن  -2
 تعليمه، فأجازه املتأخرون ضرورة حفظه.

واآلاثر  ثالدعاء للميت ينفعه ابتفاق ويصل أثره إليه، والصدقة عنه يصل أجرها إليه، لألحادي -3
 الواردة ىف ذلك، وال يشرتط ىف أى منهما أن يكون من ولده.

احلج عن العاجز مبوت أو عضب )املغضوب الضعيف والزمن الذى ال حراك به( جائز عند  - 4
 اجلمهور، سواء أكان عن فرض أو نذر أوصى به امليت أم ال ومجزىء عنه.

إال عن ميت وعن حجة الفرض فقط غري أن  وهذا مذهب اجلمهور وعند مالك الليث ال جيوز احلج
 ما ذهب إليه اجلمهور هو احلق.

آية }وأن ليس لإلنسان إال ما سعى{ عام خمصوص ابألحاديث الواردة ىف جواز ذلك وال تعارض  -5
 بينهما.

الصوم عن امليت مستحب عند اجلمهور ومنهم الشافعى ىف القدمي، وعند بعض السلف الصاحل  -6
 م أم نذرا.فرضا كان الصو 

وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى ىف اجلديد إىل أن الوىل ال يصوم عنه ال ىف النذر وال ىف غريه ولكن 
 يطعم عنه مسكينا عن كل يوم، ألنه عبادة بدنية وهى ال ينوب فيها أحد عن أحد كالصالة.

 سكينا.كل يوم م  وذهب أمحد والليث إىل أنه ال يصوم عنه إال ىف النذر فقط ويطعم ىف غريه عن

 املراد ابلوىل هنا هو القريب واراث أو غري وارث، وقيل هو الوارث خاصة. -7

وقيل هو العصبة خاصة. وقال احلنفية إنه املتصرف ىف املال ويشمل عندهم الوصى ولو أجنبيا عن 
 امليت.

 هل خيتص الوىل ابلصوم أم يقبل منه ومن غريه قيل. -8

 ن تربع به ولو أجنبيا.وقيل ال خيتص به، ويقبل مم

الوىل يطعم عن امليت من ثلث ماله وجواب إن أوصى بذلك وجوازا إن مل يوص، فإن تربع به جاز  -9
 معلقا على مشيئة هللا، وكان ثوابه للميت عند احلنفية، والصالة ىف ذلك كالصوم استحساان.

ا وجب ذا قضاء عن امليت عمال جيوز عند احلنفية أن يصوم الوىل أو يصلى عن امليت ليكون ه -10
عليه، ولكن له ولغريه أن جيعل ثواب صومه أو صالته للميت مبثابة الصدقة، وهبذا يصل ثواب ذلك 
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 إىل يومنا هذا. -صلى هللا عليه وسلم  -إليه، وعليه عمل املسلمني من لدن الرسول 

التوصية واملعاد  ملا فيها من قراءة سورة يس على املوتى وعلى املقابر مستحب، وختصيصها ابلقراءة -11
والبشرى ابجلنة للمؤمنني، وللتخفيف عن املوتى بشرط أال تكون أبجر عند احلنفية وابن تيمية وابن 

 القيم.

مذهب الشافعية ىف العبادات البدنية احملضة عدم وصول ثواهبا إىل امليت ولو كانت تربعا كالصالة  -12
 وتالوة القرآن.

 .وهذا هو الشهور عندهم
واملختار عند بعضهم وصول ثواهبا إىل امليت ألن طلب إيصال ثواهبا دعاء وهو جائز مبا ليس للداعى، 

 فيجوز مبا هو له من ابب أوىل.

وهذا ال خيتص ابلقراءة بل عام ىف مجيع الطاعات إذا اقرتنت بسؤال هللا إيصال ثواهبا إىل امليت، فإنه 
 ى استجابته.يصل إليه شأهنا ىف ذلك شأن كل دعاء ترج

قراءة القرآن عند املالكية مكروهة للموتى وأجازها املتأخرون منهم بشرط أن خترج خمرج الدعاء  -13
 للميت، فإن كانت كذلك وصل ثواهبا إىل امليت قوال واحد.

 .رأى اإلمام القراىف ىف أنواع القرابت أهنا ثالثة قسم ال جيوز نقله إىل غري صاحبه كاإلميان والتوحيد -14
 وقسم أذن هللا سبحانه وتعاىل ىف نقله للميت كالصدقة.

 وقسم اختلف فيه وهو الصيام واحلج وقراءة القرآن وما شابه ذلك.

وهذا ال يصل منه شىء للميت عند مالك والشافعى ويصل ثوابه عند أىب حنيفة وأمحد، ورفع اإلمام 
 له ثواهبا. القراىف اخلالف ىف لك حبصول بركة للميت ابلقراءة وال حيصل

 قراءة القرآن للميت ال ينبغى إمهاهلا، فلعل احلق هو وصول ثواهبا. -15

 ألن ذلك من األمور اخلفية، وليس اخلالف ىف حكم شرعى وإمنا ىف أمر واقع هل هو كذلك أم ال.

 )د( حكم أخذ األجرة على قراءة القرآن وتعلمه.

 ز عند احلنفية وكثري من السلف.االستئجار على تالوة القرآن أو تعليمه غري جائ -1

استثناء متأخرى احلنفية جواز أخذ األجرة على  -2فال جتب به أجرة وال جيوز أخذها وال إعطاؤها. 
 تعليم القرآن كان خشية ضياعه، وترغيبا ىف حفظه وكان ذلك للضرورة وعليه الفتوى لذلك.

 .ومعطيها آمثان وأجازها املالكية ىف قول قراءة القرآن ابألجر ال ثواب فيها للقارئ، وآخذ األجرة -3
 أتسيسا على وصول ثواهبا ملن قرئت ألجله كامليت.

األفضلية بني القراءة أبجر على رأى املالكية ىف قول وبني الصدقة ابلنقود ختتلف ابختالف مقدار  -4
 الصدقة ونفعها للفقري ومال املتصدق واختالف القراءة وما يدفع للقراء من أجر.
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 ء( حكم زايرة القبور.)ها

 زايرة القبور مستحبة للعظمة واالعتبار وتذكر املوت، وهى واجبة عند ابن حزم ولو ىف العمر مرة. -1

الزايرة للرجال ابتفاق، وهى مكروهة للنساء، إال إذا أمنت الفتنة وكانت لالعتبار والرتحم من غري  -2
 بكاء.

 للزايرة آداب. -3

 ن الزائر مستدبر القبلة مستقبال امليت.منها عدم اجللوس، وأن يكو 

 -ومنها السالم على أهل القبور، وال ميسح وال ميس وال يقبل قربا، وإن يدعو عنده مبا أثر عن الرسول 
 مث ينصرف عقب ذلك. -صلى هللا عليه وسلم 

 أفضل أايمها يوم اجلمعة، وقيل هو ويوم قبله ويوم بعده. -4

 )و( سنة حسنة.

حتفال بذكرى األربعني نشرت األهرام الكلمة اآلتية حتت هذا العنوان ىف عدد يوم فتوى ىف اال -1
 ( .1947من يوليو سنة  27) 1366األحد التاسع من شهر رمضان سنة 

 18املوافق  1366من رجب سنة  29لقد ابتالىن هللا بفقد الولد )توىف إىل رمحة هللا ىف يوم األربعاء 
احلميد الطالب بكلية العلوم مجامعة فؤاد األول( فصربت، واقتطع من ولدى عبد  1947من يونية سنة 

 فلذة الكبد فيما تربمت، فله احلمد على نعمة الرضا ابلقضاء.

ومنه وحده املثوبة وعظيم اجلزاء. وقد تساءل أصدقائى عن ليلة األربعني فأخربهتم أن إحياءها على 
 النحو املتبع بدعة مذمومة ال أصل هلا ىف الدين.

 وإىن مكتف فيها وىف غريها من األايم مبا بيىن وبني رىب من عمل يرجى ثوابه مبشيئته ملن افتقدته.

 وهلم مىن مع عظيم الشكر أطيب التمنيات. مفىت الداير املصرية حسنني حممد خملوف.

 أغسطس 14بتاريخ  377وعلى إثر ذلك ورد إىل السؤال اآلتى فأجبت عنه ابلفتوى املسجلة برقم  -2
من أغسطس  112بدار االفتاء ونشرت األهرام خالصتها مع السؤال ىف عدد يوم الثالاثء  1947سنة 
 ابلنص اآلتى مأمت األربعني سؤال لفضيلة املفىت ورده عليه. 1947سنة 

 تلقينا من صاحب التوقيع الكلمة التالية إىل فضيلة األستاذ مفىت الداير املصرية.

وضوع فضيلة األستاذ األكرب مفىت الداير املصرية مبناسبة فتواه احلقة ىف م أتقدم بكل جتلة واحرتام إىل
االحتفال بذكرى األربعني املنشورة ىف األهرام راجيا أن يتفضل علينا بتبيان األعمال الىت يرجى ثواهبا 

 عدم ىفللميت، كما جاء ىف كلمة فضيلته القيمة، أىن ممن اتبع فعال السنة احلسنة الىت استنها فضيلته 
إحياء ليلة األربعني رغم إمجاع الناس عليها إمجاعا ابطال وأنتهز هذه الفرصة فألتمس من فضيلته أن 
يتكرم علينا بنشر ما جيهله الناس أو يتجاهلونه من أحكام الشريعة الغراء ىف املآمت، وما جيرى فيها من 
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 بدع وسخافات.

من هللا  قبله احلزين وأدام عليه نعمة الرضا ابلقضاء، ولهأجزل هللا أجر األستاذ األكرب وأنزل السكينة ىف 
 أوىف اجلزاء.

 رد املفىت. -3

وقد أحالت األهرام هذا الكتاب إىل صاحب الفضيلة املفىت فرد ابلكلمة التالية )ونشرت األهرام اخلالصة 
ن الناس اآلن ري ماملشار إليها( أما الفتوى فنصها ما أيتى إقامة مأمت األربعني بدعة مذمومة حيرص كث

على إقامة مأمت ليلة األربعني ال خيتلف عن مأمت يوم الوفاة، فيبلغون عنه ىف الصحف ويقيمون له 
 السرادقات، وحيضرون القراء وينحرون الذابئح.

 ويفد املعزون فيشكر منهم من حضر ويالم من ختلف ومل يعتذر.

 للنحيب والبكاء وجتديد األسى والعزاء.وتقيم السيدات مجانب ذلك مأمتا آخر ىف ضحوة النهار 

وال سند لشىء من ذلك ىف الشريعة الغراء، فلم يكن من هدى النبوة وال من عمل الصحابة وال من 
 املأثور عن التابعني.

 بل مل يكن معروفا عندان{ إىل عهد غري بعيد.

 نهى عنه.وإمنا هو أمر استحدث أخريا ابتداعا ال اتباعا وفيه من املضار ما يوجب ال

فيه التزام عمل ممن يقتدى هبم وغريهم، ظاهره أنه قربة وبر، حىت استقر ىف أذهان العامة أنه من املشروع 
ىف الدين وفيه إضاعة األموال ىف غري وجهها املشروع، ىف حني أن امليت كثريا ما يكون عليه ديون أو 

رثة ىف أشد كاليف هذا املأمت، وقد يكون الو حقوق هللا تعاىل أو للعباد ال تتسع موارده للوفاء هبا مع ت
احلاجة إىل هذه األموال، ومع هذا يقيمون مأمت األربعني استحياء من الناس ودفعا للنقد، وكثريا ما 

 يكون ىف الورثة قصر يلحقهم الضرر بتبديد أمواهلم ىف هذه البدعة.

نية والدنيوية ذا وغريه من املفاسد الديوفيه مع ذلك تكرير العزاء وهو غري مشروع حلديث )التعزية مرة( هل
 أهبنا ابملسلمني أن يقلعوا عن هذه العادة الذميمة الىت ال ينال امليت منها رمحة أو مثوبة.

 بل ال ينال احلى منها سوى املضرة إذا كان القصد جمرد التفاخر والسمعة أو دفع املالمة واملعرة.

تعاىل }وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا{ وأن يعلموا أنه ال أصل هلا ىف الدين قال 
 .7احلشر 

 ( أى عند مجهور املسلمني مبصر هبذه الصورة الراهنة.1) -----

( كما ىف نيل األوطار للعالمة حممد بن على بن حممد الشوكاىن قاضى قضاة القطر اليماىن املتوىف 2)
 تهد املطلق جمد الدين أىب الربكات عبد السالم ابنهجرية على منتقى األخبار لإلمام اجمل 1255سنة 

وهو جد اإلمام تقى الدين أىب العباس ابن تيمية املشهور شيخ اإلمام ابن  652تيمية املوىف حبران سنة 
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 القيم.

-----. 
ما يعمل ألجل املوتى أما الذى يعمل ىف هذا املوطن ال ىف خصوص األربعني فهو ما فيه نفع  -4

 رجى أن يصل إليه من غري أن يقرتن به ضرر للحى أو ماال يسوغ شرعا من األعمال.للميت وثواب ي

حبث ىف أحوال الروح اإلنساىن ىف الربزخ وقيل أن نبينه منهد له أبنه ينبغى أن يعلم أن عامل األرواح  -5
البدن ىف احلياة  ( خيتلف عن عامل املادة اختالفا كثريا ىف أحواله وأطواره، فالروح يسلكها هللا تعاىل ىف1)

 الدنيا فتوجب له حسا وحركة وعلما وإدراكا ولذة وأملا ويسمى بذلك حيا.

مث تفارقه ىف الوقت املقدر أزال لقطع عالئقها به فتبطل هذه اآلاثر، ويفىت هيكل البدن ويصري مجادا، 
، 100املؤمنون  {ويسمى عند ذلك ميتا ولكن الروح تبقى ىف الربزخ }ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون

( والنشور حية مدركة تسمع 2وهو ما بني احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة من يوم املوت إىل يوم البعث )
 وتبصر وتسبح ىف ملك هللا حيث أراد وقدر.

 وتنصل ابألرواح األخرى وتناجيها وأتنس هبا سواء أكانت أرواح أحياء أو أرواح أموات.

 ة واألمل حبسب حالتها، وما كان هلا من عمل ىف احلياة الدنيا.وتشعر ابلنعيم والعذاب واللذ

( وأتوى إىل املنازل وهى ىف كل ذلك لطيفة ال حيدها مكان وال حيصرها حيز وال 3وترد أفنية القبور )
 ترى ابلعيون واآلالت كما ترى املادايت.

زائه األصلية اتصاال برزخيا خاصا ( كله أو أبج4وقد أيذن هللا هلا وهى ىف عامل الربزخ أن تتصل ابلبدن )
ال كاالتصال الدنيوى، يشبه اتصال أشعة الشمس وأضواء القمر ابلعوامل األرضية وهو اتصال إشراق 

 وإمداد فيشعر البدن كذلك ابلنعيم والعذاب ويسمع وجييب بواسطة الروح.

ك الشأن هلا إىل ويستمر ذل وقد ال أيذن هللا هلا ابالتصال ابلبدن فتشعر الروح بذلك كله شعورا قواي،
 ما شاء هللا حىت يوم البعث والنشور.

 هذا هو مذهب مجهور أهل السنة وبه وردت األحاديث واآلاثر.

( الروح اإلنساىن جسم نوراىن لطيف مبدع من غري مادة سار ىف جوهر األعضاء سرايان 1) -----
مال من ال يتحلل وهو احلامل لصفات الكيشبه سراين املاء ىف النبات أو النار ىف الفحم ال يتبدل و 

 العقل والفهم.

 وهو اإلنسان ىف احلقيقة واملشار إليه بلفظ اندون اهليكل املخصوص القابل للزوال.

وإىل هذا ذهب مالك ومجهور املتكلمني والصوفية والرازى وإمام احلرمني واختاره ابن القيم وقال أنه هو 
عليه امجاع الصحابة وأقام عليه زهاء مائة دليل ىف كتاب الروح  الذى دل عليه الكتاب والسنة وانعقد

وهناك مذاهب أخرى ىف معىن الروح ولك م يؤثر عن العلماء ىف ذلك إمنا هو من قبيل ذكر األوصاف  -
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واألحوال الىت هى من ابب اآلاثر واألحكام ال من قبيل الكشف عن احلقيقة الذاتية ألهنا مما استأثر 
ح  حتيط به عقول البشر ولذلك ملا سأل اليهود النىب صلى هللا عليه وسلم عن حقيقة الرو هللا بعلمه فال

وكنهه امتحاان له وتعجيزا مل جيبهم هبا بل أجيبوا بقوله تعاىل }قل الروح من أمر رىب{ أى العلم بكنهه 
ى البغدادى لوسمن شأنه تعاىل وحده )املطالب القدسية وتفسري العالمة شهاب الدين السيد حممود األ

، والروح لغة 85لقوله تعاىل ىف سورة اإلسراء }ويسألونك عن الروح{ اإلسراء  1270املتوىف سنة 
 يذكر ويؤنث.

احلق الذى تنطق به اآلايت  505( ىف اإلحياء حلجة اإلسالم أىب حامد الغزاىل املتوىف بطوسى سنة 2)
ارقتها ة بعد مفارقة اجلسد منعمة أو معذبة ومعىن مفواألخبار أن املوتى انتقال وتغري حال وأن الروح ابقي

له انقطاع تعرفها عنه وكل ما هو وصف للروح بنفسها من إدراك وحزن وغم ونعيم، وفرح يبقى هلا بعد 
مفارقتها للجسد وماهو وصف هلا بواسطة األعضاء كبطش ابليد ومسع ابألذن وبصر ابلعني يتعطل 

 سد.مبوته إىل أن تعاد الروح إىل اجل

أما إدراكها املسموعات واملبصرات من غري آلة كإدراك املالئكة واجلن فهو من مجلة معارفها الثابتة هلا 
 بنفسها كما هو ظاهر.

( ىف زاد املعاد البن املقيم أن املوتى تدنوا أرواحهم من قبورهم وتوافيها ىف يوم اجلمعة فيعرفون زوارهم 3)
األحياء  كثر من معرفتهم هبم ىف غريه من األايم فهو يوم تلتقى فيهومن مير هبم ويسلم عليهم ويلقاهم أ

 واألموات وروى أن املوتى يعلمون بزوارهم يوم اجلمعة ويوما قبله ويوما بعده.

ىف كتاب احمللى إىل أنه ال مساءلة ىف القرب  456( ذهب أبو حممد بن حزم األندلسى املتوىف سنة 4)
وح جلسم بعد مفارقته إال يوم القيامة ورد عليه العالمة ابن القيم ىف كتاب الر إال للروح وأهنا ال تعود إىل ا

 مبا دحض حجته.

-----. 
( ونعيمه وعذابه، وأن املعذب واملنعم 1احلياة ىف القرب والسؤال فيه قد ورد فيها حديث سؤال القرب ) -6

 ( .2ى من سلم عليهم )فيه الروح والبدن معا، وحديث مساع املوتى وإجابتهم وحديث السالم عل

وال عربة مبن ينكره، فإن شأن األرواح يدق ويسمو عن مدارك  -واستقر رأى سلف األمة على ذلك 
 احملجوبني حبجب املادة.

قال شيخ اإلسالم أبو العباس بن تيمية )ومذهب سلف األمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم لروح امليت 
و لبدن منعمة أو معذبة، وقد تتصل به فيحصل له معها النعيم أوبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة ا

العذاب( وقال ىف موضع آخر )واستفاضت اآلاثر مبعرفة امليت أهله وأحوال أهله وأصحابه ىف الدنيا 
 وأن ذلك يعرض عليه.
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( 3)وجاء ىف اآلاثر أنه يرى أيضا وأنه يدرى مبا يفعل عنده فيسر مبا كان حسنا وأيمل مبا كان قبيحا 
 وجتتمع أرواح املوتى فينزل األعلى إىل األدىن ال العكس.

( الروح واستوعب هذا البحث وأفاض 4وقد أوضح ذلك تلميذه شيخ اإلسالم ابن القيم ىف كتاب )
ىف بيانه واالستدالل عليه األستاذ الوالد رمحه هللا ىف كتاب املطالب القدسية ىف أحكام الروح وآاثرها 

 ( .5الكونية )

عن عثمان رضى هللا عنه قال كان النىب صلى هللا عليه وسلم إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه  (1)
فقال استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل رواه أبو داود وأخرجه البزار واحلاكم وصححه 

حد التواتر ودليل  اوفيه دليل على ثبوت حياة القرب وقد وردت هبا أحاديث كثرية بلغت ىف دالهتا عليه
 على سؤال القرب.

وقد وردت به أيضا أحاديث صحيحة ىف الصحيحني وغريمها وعن النىب عليه السالم أن قوله }يثبت 
، نزل ىف عذاب القرب وكان من دعائه عليه السالم ملن صلى 27هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت{ إبراهيم 

 لقرب( وقوله اللهم وقه من فتنة القرب ومن عذاب جهنم اللهمعليه صالة اجلنازة قوله )وأعذه من عذاب ا
ثبت عند املسألة منطقه وال تبتله ىف قربه وهل السؤال ىف القرب خمتص هبذه األمة أو عام هلا ولغريها رجح 

 األول احلكيم الرتمذى والثاىن ابن القيم ومما ورد ىف ذلك حديث الرباء من عازب.

ور رواه مجاعة عنه وأخرجه أمحد وأبو داود ومجع طرقه الدار قطىن ىف وهو حديث متصل اإلسناد مشه
 مصنف مفرد.

هجرية أنه ال بعد وال نكري ىف كون امليت  790وىف االعتصام لإلمام أىب إسحاق الشاطىب املتوىف سنة 
 يعذب برد الروح إليه عارية مث تعذيبه على وجه ال يقدر البشر على رؤيته.

أىب طلحة قال ملا كان يوم بدر وظهر الرسول على مشركى قريش أمر ببضعة ( ىف الصحيحني عن 2)
وعشرين من صناديدهم فألقوا ىف القليب واندى الرسول بعضهم أبمسائهم أليس قد وجدمت ما وعد ربكم 
حقا فإىن وجدت ما وعد رىب حقا فقال عمر اي رسول هللا ما تكلم من أجساد ال أرواح هلا فقال والذى 

 ه ما أنتم أبمسع ملا أقول منهم.نفسى بيد

وأخرج أبو الشيخ حديثا قال فيه كانت امرأة ابملدينة تقم املسجد )تكنسه( فماتت فلم يعلم هبا النىب 
 صلى هللا عليه وسلم فمر على قربها وسأل عنه فأخربوه أنه قرب أم حمجن الىت كانت تقم املسجد.

 سول هللا أتسمع قال ما أنتم أبمسع منها وذكر النىبفصلى عليه وقال أى العمل وجدت أفضل قالوا اير 
صلى هللا عليه وسلم أهنا أجابته قم املسجد وأخرج ابن عبد الرب إبسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا 

 ما من أحد مير بقرب أخيه املؤمن كان يعرفه ىف الدنيا فيسلم عليه إال عرفه ورد عليه.

ربه  عليه وسلم واللفظ للبخارى أن العبد إذا وضع ىف قوىف الصحيحني عن أنس عن النىب صلى هللا
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وتوىل عنه أصحابه حىت أنه ليسمع قرع نعاهلم أاته ملكان فأقعداه فيقوالن ما كنت تقول ىف هذا الرجل 
 حممد فيقول أشهد أنه عبد هللا ورسوله فيقال انظر إىل مقعدك من النار أبدلك هللا به مقعدا ىف اجلنة.

امها مجيعا وأما الكافر أو املنافق فيقول ال أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال له ال قال النىب فري 
دريت وال تليت يضرب مبطرقة من حديد ضربة بني أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال الثقلني 

 أانتهى.

 وابن قتيبة. واختاره الطربى -فاملوتى يسمعون وجييبون ىف قبورهم وإليه ذهب كثري من أهل العلم 

، وقوله }وما أنت 80وذهب آخرون إىل عدم مساع املوتى لقوله تعاىل }إنك ال تسمع املوتى{ النمل 
، واجلواب أن السماع املنفى عنهما هو مساع االنتفاع والقبول ال مطلق 22مبسمع من ىف القبور{ فاطر 

، أى مساع انتفاع 81السماع بدليل املقابلة ىف قوله تعاىل }إن تسمع إال من يؤمن آبايتنا{ النمل 
وقبول ترتتب عليه آاثره، وهذا ال يناىف السماع املثبت للموتى ىف احلياة الربزخية قال األلوسى واحلق أن 
 املوتى يسمعون ىف اجلملة أبن خيلق هللا ىف بعض أجزاء امليت قوة يسمع هبا مىت شاء هللا السالم وغريه.

ة بل أن حتس وتدرك بعد مفارقتها للبدن بدون وساطأو أبن يكون السماع للروح وال ميتنع أن تسمع 
قوى فيه وحيث كان هلا على الصحيح تعلق ال يعلم كنهه وال كيفيته إال هللا تعاىل ابلبدن كله أو بعضه 
بعد املوت وهو غري التعلق الدنيوى به أجرى هللا سبحانه عادته بتمكينها من السمع وخلقه هلا عند 

 دن إليه وعند الغسل.زايرة القرب وعند محل الب

وقال الشاطىب ىف االعتصام إنه ال يصح حتكيم العادة الدنيوية املشاهدة ىف مثل هذا وحتكيمها على 
 اإلطالق ىف كل شأن غري صحيح لقصورها.

وهذه شئون ال حتيط بكنهها العقول ولكنها ىف متناول القدرة اإلهلية الشاملة }إمنا أمره إذا أراد شيئا 
( انظر اإلحياء وعمدة القارى شرح صحيح البخارى لإلمام 3، )82ن فيكون{ يس أن يقول له ك

 هجرية. 855احلافظ قاضى القضاة بدر الدين العيىن احلنفى املتوىف سنة 

( هو اإلمام مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن بكر الدمشقى احلنبلى املفسر النحوى األصوىل املتكلم 4)
 751والزم شيخة تفى الدين ابن تيمية وتوىف ىف رجب سنة  691لد سنة الشهري اببن قيم اجلوزية و 

( هو العالمة 5ومن مؤلفاته كتاب الروح وهو كتاب سلفى قيم وكتاب زاد املعاد ىف هدى خري العباد )
األصوىل املنطقى البارع ىف املعقول شيخ الشيوخ ابجلامع األزهر الشيخ حممد حسنني خملوف العدوى 

 .1355وتوىف ابلقاهرة ىف سنة  1277رمضان سنة  15هرى ولد ببىن عدى ىف املالكى األز 
 مبطبعة السيد مصطفى الباىب احللىب مبصر. 1350( وكتابه طبع ىف سنة 1936أبريل سنة  11)

-----. 
مذهب احلنابلة وصول ثواب مجيع الطاعات للميت إذا علم هذا فالصحيح كما قال ابن تيمية أن  -7
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( كما ينتفع 1ميع العبادات البدنية من الصالة والصوم والقراءة )أى تطوعا بال أجر( )امليت ينتفع مج
 ابلعبادات املالية من الصدقة وحنوها.

 ابتفاق األئمة )راجع إىل العبادات املالية( وكما لو دعى له واستغفر له.

 وقال ابن القيم ىف كتاب الروح.

والدعاء له واحلج عنه، وأما قراءة القرآن وإهداؤها إليه أفضل ما يهدى إىل امليت الصدقة واالستغفار 
ألوىل أن وقال ىف موضع آخر وا -تطوعا بغري أجر فهذا يصل إليه كما يصل إليه ثواب الصوم واحلج 

 ( .2ينوى عند الفعل أهنا للميت، وال يشرتط التلفظ بذلك )

ة قربة فعلها اإلنسان وجعل ثواهبا للميت ( أن أي3وقد ذكر اإلمام ابن قدامة احلنبلى ىف كتابه املغىن )
املسلم نفعه ذلك مبشيئته تعاىل وأنه ال خالف بني العلماء ىف الدعاء واالستغفار له والصدقة وأداء 
الواجبات الىت تتأتى فيها النيابة لقوله تعاىل }والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا 

---، 19، وقوله }واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات{ حممد 10شر الذين سبقوان ابإلميان{ احل
( زدان هذا القيد أخذا من عبارة ابن القيم اآلتية ولقول ابن تيمية )وال يصح االستئجار على 1) --

القراءة وإهدائها إىل امليت ألنه مل ينقل عن أحد من األئمة اإلذن ىف ذلك وقد قال العلماء إن القارئ 
 أ ألجل املال فال ثواب له، فأى شىء يهديه إىل امليت وإمنا يصل إىل امليت العمل الصاحل.إذا قر 

روفه من األئمة وإمنا تنازعوا ىف االستئجار على العليم حب مل يقل به أحدواالستئجار على جمرد التالوة 
للعالمة الفقيه  ء العليلومثل القراءة ىف ذلك سائر العبادات البدنية إال ما استثناه الفقهاء )رسالة شفا

( 1299السيد حممد أمني الشهري اببن عابدين احلنفى فرغ من أتليفها ىف الثامن من مجادى اآلخرة سنة 
 وسيأتى للبحث بقية.

 ( شفاء العليل.2)

 وحاشية ابن عابدين علىالدر املختار ىف ابىب اجلنائز واحلج عن الغري.

 620هللا ابن أمحد بن حممد بن قدامة احلنبلى املتوىف سنة  ( هو اإلمام موفق الدين أبو حممد عبد3)
هجرية صاحب كتاب املغىن على خمتصر اإلمام أبو القاسم احلزقى وهو من أجل الكتب الفقهية والعمدة 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم ما رأيت ىف كتب اإلسالم ىف العلم مثل  -ىف مذهب احلنابلة 
نقل عنه أنه قال مل و  -زم وكتاب املغىن البن قدامة ىف جودهتما وحتقيق ما فيهما احمللى واجمللى البن ح

اعرتف  وانهيك ابلعز بن عبد السالم الذى -تطب نفسى ابلفتيا حىت صارت عندى نسخة من املغىن 
ر مبصر اله العلماء ابالجتهاد املطلق وكانوا يلقبونه بسلطان العلماء وقد أمر بطبع كتاب املغىن مبطبعة املن

ملك احلجاز عبد العزيز آل سعود كما ذكره العالمة السيد حممد رشيد رضا صاحب املنار ىف مفتتح 
 اجلزء األول من املغىن.
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-----. 
( وسأله 1الدعاء للميت والتصدق عنه وقد دعا النىب صلى هللا عليه وسلم لكل ميت صلى عليه ) -8

 .-----( 2إن تصدقت عنها قال نعم )رجل فقال ايرسول هللا إن أمى ماتت أفينفعها 
( ىف الدعاء أمران أحدمها ابتهال الداعى إىل هللا تعاىل وتوجهه إليه والثاىن طلب حصول أمر مرغوب 1)

 فيه للمدعو له.

 واألول خاص ابلداعى وله ثوابه.

ران والرمحة فففى حنو اللهم اغفر له وارمحه يطلب الداعى من هللا تعاىل الغ -والثاىن خاص ابملدعو له 
 وقد قال عليه السالم فيما رواه أبو داود. -له ويرجو حصوله له ونفعه به

ة وكما شرع الدعاء للموتى ىف صال -إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء واألمر هنا للوجوب 
ا خرجوا ذاجلنازة شرع الدعاء هلم عند زايره القبور وكان عليه السالم يعلم أصحابه ما يدعون به هلم إ

 لزايرهتا ويطلب منهم االستغفار هلم.

 وىف زاد املعاد.

وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا زار قبور أصحابه يزورمها للدعاء هلم والرتحم عليهم واالستغفار 
هلم وأيمر من معه ابلسالم عليهم والدعاء هلم وكان يتعاهد أصحابه بزايرة قبورهم والسالم عليهم والدعاء 

يت وىف شرح املنهج أن الدعاء متفق عليه أنه ينفع امل -كما يتعاهد احلى صاحبه ىف دار الدنيا   هلم
واحلى القريب والبعيد بوصيته وغريها وفيه أحاديث كثرية بل كان أفضل الدعاء أن يدعو املؤمن ألخيه 

ىف شرحه على  676وحكى اإلمام حمىي الدين أبو زكراي النووى الشافعى املتوىف سنة  -بظهر الغيب 
 صحيح اإلمام مسلم اإلمجاع على وصول الدعاء إىل امليت.

( عن عائشة رضى هللا عنها أن رجال قال للنىب صلى هللا عليه وسلم أن أمى أفلتت )ماتت فجأة( 2)
وأراها لو تكلمت تصدقت فهل هلا أجر إن تصدقت عنها قال نعم )متفق عليه( وعن ابن عباس رضى 

جال قال ايرسول هللا إن أمى توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن ىل خمرفا هللا عنهما أن ر 
واه بستاان( فإىن أشهدك أىن قد تصدقت به عنها )ر  -)بفتح امليم وسكون اخلاء املعجمة وفتح الراء 

 587نة س البخارى والرتمذى وأبو داود والنسائى( وىف بدائع الصنائع لإلمام الكاساىن احلنفى املتوىف
أن سعد ابن أىب وقاص سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال ايرسول هللا إن أمى حتب الصدقة 

 أفأتصدق عنها فقال النىب صلى هللا عليه وسلم تصدق.

ة وىف هذه األحاديث دليل على أن صدق -قصد االبن أن ينفع أمه بوصول ثواب هذه الصدقة إليها 
 موهتما بدون وصية منهما ويصل ثواهبا إليهما.الولد تنفع الوالدين بعد 

وحكى النووى ىف شرح مسلم اإلمحاع على أن الصدقة تقع عن امليت ويصل ثواهبا إليه من غري تقييد 
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 يكوهنا من الولد )نيل األوطار( .

-----. 
إن  احلج عن العاجز وعن امليت وجاءت امرأة إىل النىب صلى هللا عليه وسلم فقالت ايرسول هللا -9

فريضة هللا ىف احلج أدركت أىب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال أرأيت لو  
 كان على أبيك دين أكنت قاضيته.

 ( .1قالت نعم. قال فدين هللا أحق أن يقضى )

-----. 
 ( رواه أمحد والنسائى مبعناه.1)

اع فقالت ايرسول هللا إن فريضة هللا على وعن ابن عباس قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الود
 عبادة ىف احلج أدركت أىب شيخا كبريا ال يستطيع أن يستوى على الراحلة.

فهل يقضى عنه أن أحج عنه. قال نعم )رواه اجلماعة( وىف احلديثني دليل على جواز احلج من الولد 
جى عنه عليه السالم نعم معناه ح نيابة عن والده إذا كان ميئوسا من قدرته على احلج املفروض وقوله

أى قضاء عنه فيقيد أن احلج يقع عن احملجوج عنه وهو ظاهر الرواية عند احلنفية وخمتار السرخسى 
 ومجع من احملققني.

 وقال ىف نيل األوطار وال خيتص ذلك ابخلثعمية ألن األصل عدم اخلصوص.

 . خيفى أن دعوى الختصاص به مجودوال ابالبن خالفا ملن ادعى أنه خاص به. قال ىف الفتح وال
وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إىل النىب صلى هللا عليه وسلم فقالت إن أمى نذرت أن حتج 

 فلم حتج حىت ماتت أفاحج عنها قال نعم.

 حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته.

 اقضوا هللا.

 والنسائى مبعناه( وىف رواية ألمحد والبخارى مبثل ذلك وفيها قال.فاهلل أحق ابلوفاء. )رواه البخارى 

 )وىف قوله نعم( دليل على إجزاء احلج عن امليت -جاء رجل إىل النىب فقال إن أخىت نزرت أن حتج 
من الولد من غريه فيما وجب عليه بنذر أو غريه بدليل قوله اقضوا هللا فاهلل أحق ابلوفاء )وىف قوله أكنت 

( دليل على أن مات وعليه حج وجب على وليه أن جيهز من حيج عنه من رأس ماله كما أن قاضيته
عليه قضاء ديونه منه ويلحق ابحلج كل حق ثبت ىف ذمته هلل تعاىل من نذر أو كفارة أو زكاة أو غري 

ليه ع ذلك وىف الرواية الثانية دليل على صحة احلج عن امليت من غري الوارث لعدم استفصاله صلى هللا
وسلم لألخ هل هو وراث أوال وترك االستفصال منه صلى هللا عليه وسلم ىف مقام االحتمال ينزل منزلة 

قال وعن ابن عباس قال أتى النىب صلى هللا عليه وسلم رجل ف -العموم ىف املقال كما تقرر ىف األصول 
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قال  ينا عليه أقضيته عنهإن أىب مات وعليه حجة اإلسالم أفأحج عنه قال أرأيت لو أن أابك ترك د
 نعم.

قال فاحجج عن أبيك رواه الدار قطىن وفيه دليل على أنه جيوز لالبن أن حيج عن أبيه حجة اإلسالم 
 بعد موته وإن مل يقع منه وصية وال نذر.

ويدل على جواز احلج عن امليت من غري الولد حديث شربمة وهو ماروى عن ابن عباس أن النىب صلى 
 لم مسع رجال يقول لبيك عن شربمة.هللا عليه وس

 فقال من شربمة. قال أخ ىل أو قريب ىل.

قال حججت عن نفسك. قال ال. قال حج عن نفسك مث حج عن شربمة )رواه أبو داود وابن ماجة( 
قال النووى ىف شرح مسلم ويؤخذ من حديث اخلثعمية جواز احلج عن العاجز مبوت أو عضب وهو 

 الزمانة واهلرم وحنومها.

 وهو مذهب اجلمهور سواء أكان العجز عن فرض أم نذر وسواء أوصى به أم ال وجيزىء عنه.

 وقال مالك والليث.

ال حيج أحد عن أحد إال عن ميت مل حيج حجة اإلسالم وحكى عن النخعى وبعض السلف أنه ال 
 يصح احلج عن ميت وال غريه وهى رواية عن مالك وإن أوصى به.

ذكره القرطىب من أن ظاهر حديث اخلثعمية خمالف للقرآن أى لقوله تعاىل }وأن ولعل وجه هذا القول ما
 ، فريجح ظاهر القرآن لتواتره.39ليس لإلنسان إال ما سعى{ النجم 

 -قال الشوكاىن ولكنه يقال هو عموم خمصوص أبحاديث الباب وال تعارض بني عام وخاص انتهى 
ا صحيحة وهو صريح ىف انتفاع امليت به وفراغ ذمته ممواحلق ما ذهب إليه اجلهور هلذه األحاديث ال

 شغلها ووصول ثوابه إليه.

 .-----وهللا أعلم. 
 الصوم عن امليت وسأله رجل عن أمة الىت ماتت وعليها صوم شهر. -10

 ( .1أفأصوم عنها. قال نعم )

-----. 
اتت وعليها هللا إن أمى م ( عن ابن عباس قال جاء رجل إىل النىب صلى هللا عليه وسلم فقال ايرسول1)

 صوم شهر أفأقضيه عنها.

 فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم.

قال فدين هللا أحق أن يقضى )رواه مسلم( وعنه قال جاءت امرأة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ين و كان على أمك دفقالت ايرسول هللا إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت ل
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 فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها قالت نعم.

 قال فصومى عن أمك )أخرجه الشيخان( .

وعن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه )متفق عليه( 
اجب أبى و وروى حنوه عن ابن عباس رضى هللا عنهما وهو تقرير لقاعدة عامة فيمن مات وعليه صوم 

سبب من أسباب الوجوب وكذلك حديث ابن عباس األول ويشري إىل ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم 
 فيه )فدين هللا أحق أن يقضى( .

وأما حديث ابن عباس الثاىن فهو تنصيص على بعض أفراد العام وهو صوم النذر فاليصلح خمصصا 
الوىل يصوم عمن مات وعليه صوم واجب وال مقيدا حلديث عائشة فاستفيد من هذه األحاديث أن 

اى صوم كان نذرا أو غريه، وجواب كما قال ابن حزم أو استحبااب كما ذهب إليه اجلمهور ومنهم 
 الشافعى ىف القدمي وصححة النووى.

 وقال إنه املختار من قول الشافعى وقال به من السلف طاووس واحلسن والزهرى وقتادة.

 حلديث ومجاعة من حمدثى الشافعية واألوزاعى.وأبو ثور وإليه ذهب أصحاب ا

وقال البيهقى هذه السنة اثبتة ال أعلم خالفا بني أصحاب احلديث ىف صحتها وذهب مالك أبو حنيفة 
والشافعى ىف قوله اجلديد إىل أن الوىل ال يصوم عن امليت ىف النذر وال ىف غريه بل يطعم عنه لكل يوم 

ن عباس موقوفا أنه قال ال يصوم أحد عن أحد وال يصلى أحد عن مسكينا ملا أخرجه النسائى عن اب
أحد وملا أخرجه عبد الرازق عن عائشة موقوفا أهنا قالت ال تصوموا عن مواتكم وأطعموا عنهم وألن 

 الصوم عبادة بدنية ال ينوب فيها أحد عن أحد كالصالة.

لناسخ ورده مبنزلة رواية ا -وم الوىل وهو خالف مارويناه مرفوعا من ص -وفتيا ابن عباس وعائشة هبذا 
 الشوكاىن أبىن احلق اعتبار ما رواه الصحاىب دون مارآه.

وماروى مرفوعا ىف الباب يرد ذلك كله. وذهب أمحد والليث وأبو عبيد إىل أن الوىل ال يصوم عن امليت 
طق على املقيد لإال ىف النذر متسكا أبن حديث عائشة مطلق وحديث ابن عباس الثاىن مقيد فيحمل امل

 ويكون املراد من قوله ىف احلديث وعليه صيام أى صيام نذر وقد علمت اجلواب عن ذلك مما سلف.

أما ىف غري النذر فالواجب أن يطعم عنه كل يوم مسكينا ملا روى عن ابن عمر موقوفا من مات وعليه 
وال يصام   قضاء رمضانصيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وعن عائشة قالت يطعم عنه ىف

عنه وسئل فلطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وعن عائشة قالت يطعم عنه ىف قضاء رمضان وال يصام 
عنه وسئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صيام رمضان فقال أما رمضان فليطعم 

 عنه وأما النذر فيصام عنه.

وىل ألن فريعا عليه إن الصوم )أى ىف النذر( ليس بواجب على الوفرق ىف املغىن بني النذر وغريه وقال ت
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النىب شبهه ابلدين وال جيب على الوىل قضاء دين امليت وإمنا يتعلق برتكته إن كان له تركة وإال فال شىء 
 على وارثه.

 ولكن يستحب أن يقضى عنه لتفري  ذمته وفك رهانه.

 عنه قضى ذلك عنه وأجزاء ألنه تربع. فكذلك ههنا وال خيتص ذلك ابلوىل بل كل من صام

م أنه وقد اختلف الفقهاء ىف املراد ابلوىل فاختار النووى ىف شرح مسل -فأشبه قضاء الدين عنه انتهى 
 القريب واراث أو غري وارث وقيل هو الوارث خاصة وقيل العصبة خاصة.

 وذهب احلنفية إىل أنه هو املتصرف ىف املال فيشمل الوصى ولو أجنبيا.

كما ذكره ابن عابدين ىف الصوم كما اختلفوا ىف أنه هل خيتص الصوم ابلوىل أوال فقيل خيتص به ورجحه 
الشوكاىن ألن األصل عدم النيابة ىف العبادة البدنية ىف احلياة فكذلك بعد املوت إال ما ورد فيه النص 

 فيقتصر عليه ويبقى الباقى على األصل.

 ن امليت أجنىب فإن كان إبذن الوىل صح وإال فال.وصححه النووى وقال إنه لو صام ع

أنه يصح الصوم عن امليت من األجنىب إذا أذن له امليت  923وزاد اإلمام القسطالىن الشافعى املتوىف 
 أو الوىل أبجرة أو بدوهنا انتهى.

وبه جزم  ىوقيل ال خيتص به بل يقبل من املتربع ولو أجنبيا وهو صريح عبارة املغىن وظاهر صنيع البخار 
وقال احلنفية إن الوىل يطعم عن امليت من ثلث ماله وجواي إن أوصى وجواز إن  -أبو الطيب الطربى 

 مل يوص.

فإن تربع به جاز معلقا على مشيئة هللا تعاىل وكان ثوابه للميت والصالة كالصوم ىف استحسان املشايخ 
صوم وجب عليه ملا قاله ابن عباس ال ي وال جيوز أن يصوم الوىل أو يصلى عن امليت ليكون قضاء عما

أحد عن أحد وال يصلى أحد ولكن للوىل وغريه أن جيعل ثواب صومه أو صالته للميت تربعا مبثابة 
الصدقة ملا صرح به اهلداية من أن لإلنسان أن جيعل ثواب عمله لغريه صالة أو صوما أو صدقة أو 

 حجا أو غريه.

 صلى هللا عليه وسلم فقال كان ىل أبوان أبرمها حال حياهتما وروى الدار قطىن أن رجال سأل النىب
فكيف ىل بربمها بعد موهتما فقال النىب صلى هللا عليه وسلم إن من الرب بعد املوت أن تصلى هلما مع 

 صالتك وتصوم هلما مع صيامك.

حق اخلروج  ىف وىف البدائع أن قوله عليه السالم ال يصوم أحد عن أحد وال يصلى أحد عن أحد إمنا هو
من العهدة ال ىف حق الثواب فإن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغريه من األموات واألحياء 

 جاز ويصل ثواهبا إليهم عند أهل السنة واجلماعة.

وعليه عمل املسلمني من لدن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل يومنا هذا من زايرة القبور وقراءة 
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عقال  وال مانع من ذلك -لتكفني والصدقات والصوم والصالة وجعل ثواهبا لألموات القرآن عليها وا
ألن إعطاء الثواب من هللا إفضال منه ال استحقاق عليه فله إن يتفضل على من عمل ألجله مجعل 

 الثواب له كما له أن يتفضل إبعطاء الثواب من غري عمل رأسا.

على منت الكنز لإلمام النسفى والظاهر أنه  969ى املتوىف سنة وىف البحر الرائق للعالمة ابن جنيم احلنف
 ال فرق بني أن ينوى عند الفعل الغري أو يفعله لنفسه مث بعد ذلك جيعل ثوابه لغريه إلطالق كالمهم.

ومن هذا يظهر انتفاع امليت حبج غريه عنه ووصول ثوابه إليه وإبطعام غريه عنه ألن ىف اإلطعام برا 
ا حلاجتهم ولذلك ثواب عظيم وما عمل ذلك إال ألجل امليت فيصل إليه ثوابه لتسببه ابملساكني وسد
 فيه ىف احلقيقة.

-----. 
قراءة يس على املوتى وعلى املقابر وهذه أحاديث صحاح تدل على انتفاع امليت بسائر القرب  -11

 ثواهبا إىل امليت فكذلك ( وقد أوصل هللا1ألن الدعاء للميت واالستغفار واحلج والصوم عبادات بدنية )
 ماسواها مع ما تقدم من حديث ثواب القراءة.

 .-----( 2وقد ورد حديث ىف ثواب من قرأ يس وختفيف هللا تعاىل عن أهل املقابر بقراءهتا )
( ذهب مجهور الفقهاء إىل أن احلج عبادة تؤدى ابملال والبدن معا وقد عده املصنف ىف العبادات 1)

أن يكون ذلك جراي على ما ذهب إليه بعضهم ومنهم قاضيخان من أئمة احلنفية من البدنية فيحتمل 
 أنه عبادة بدنية كالصالة والصوم.

واملال شرط الوجوب فقط. وحيتمل وهو األقرب أن يكون املراد ابلبدنية هنا ما يشمل احملضة كالدعاء 
 .واالستغفار والصوم وكذا قراءة القرآن والذكر وغري احملضة كاحلج

فإنه ماىل من حيث أشرتاط االستطاعة ووجوب ابرتكاب حمظوراته وبدىن من حيث الوقوف والطواف 
 والسعى.

 والقسم الثالث عبادة مالية حمضة كالزكاة والكفارة والصدقة.

وقد انزع ابن حزم ىف الصوم فذهب إىل أنه عبادة مركبة كاحلج من حيث اإلمساك واإلطعام ىف جرب 
 مانقص منه.

شري ابن قدامة هبذا إىل قوله قبل هذا الفصل )وروى عن النىب صلى هللا عليه وسلم( أنه قال من ( ي2)
دخل املقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكن له بعدد من فيها حسنات( وروى عنه عليه السالم 

حملتضر من ا )من زار قرب والديه فقرأ عنده أو عندمها يس غفر له( وإىل ماذكره ىف ابب ما يفعل عند
قول أمحد )ويقرءون عند امليت إذا احتضر ليخفف عنه ابلقراءة يقرأ يس وأمر بقراءة فاحتة الكتاب( 
وىف الشرح الكبري ىف هذا الباب )ويقرأ عنده سورة يس ملا روى معقل بن يسار قال قال رسول هللا صلى 



79 

 

 هللا عليه وسلم )اقرءوا يس على مواتكم( رواه أبو داود.

 د )يس قلب القرآن.وروى أمح

وال يقرؤها رجل يريد هللا والدار اآلخرة إال غفر له واقرءوها على مرضاكم( وحديث معقل كما ىف نيل 
األوطار رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والنسائى وابن حبان وصححه وأعله القطان وضعف الدار 

قة ورده احملب يؤول إليه ال على امليت حقيقطىن ومحله ابن حبان على من حضرته الوفاة جمازا ابعتبار ما 
ابن حبان على من حضرته الوفاة جمازا ابعتبار ما يؤول إليه ال على امليت حقيقة ورده الطربى وقال 

 الشوكاىن إن للفظ نص ىف امليت وتناوله للحى احملتضر جماز فاليصار إليه ال بقرينة أانتهى.

راءة ومع إرادة املعىن احلقيقى للفظ املوتى استحباب ق وهذا احلديث مع ضعف إسناده يفيد إبطالقه
 يس على مطلقا سواء أكانت القراءة عن املقربة أو بعيدا عنها.

واحلديثان اآلخران يفيدان جواز قراءهتا عند املقربة وىف شرح اجلامع الصغري للعزيزى وحاشيته أن إسناده 
قال ابن  القولني وأن ختصيصا ابلقراءة كما ضعيف وأن يس تقرا على احملتضر وعلى امليت مجعا بني
 القيم ملا فيها من التوحيد واملعاد والبشرى ابجلنة للمؤمنني.

 ولتحمل للميت بركتها ليخفف عنه ما جيده.

وقد ثبت ىف الصحيح اختصاص بعض آايت القرآن وسوره بفضائل كما ىف الفاحتة وآية الكرسى وآخر 
إذا جازت قراءة يس عند املريض لتخفيف وطأة املرضى عنه وعند البقرة واإلخالص وغريها )وبعد( ف

 احلضر لتخفيف سكره املوت عنه فلم ال جيوز قراءهتا على من مات للتخفيف عنه أيضا.

وأى فرق بني هذه األحوال بعد أن ثبت ابلسنة املستفيضة أن الروح حية ابقية تشعر ابلذة واألمل ومل 
 ماقيل فيه أنه ضعيف اإلسناد وهو يعمل به ىف مثل هذا املقام. يقل أحدابن احلديث موضوع وغاية

ونوط التخفيف بقراءة يس إمنا هو من سعة الرمحة وعظيم الفضل اإلهلى كما نيط الشفاء بقراءة الفاحتة 
ىف حديث الرقية املشهور، وقد تكون احلاجة من دار العمل أشد وأعظم وال مانع من استعمال لفظ 

وامليت حقيقة مجعا بني احلقيقة واجملاز وهو جائز عند الشافعية أو ىف معىن يعمهما موتى ىف احملتضر 
وهو من انقطع الرجاء ىف حياته أو حنو ذلك فيكون من ابب عموم اجملاز وهو جائز ىف االستعمال 

 ابتفاق األصوليني.

عا بدون أجر إذا كانت ترب مث أعلم أن القراءة مطلقا إمنا جتوز عند احلنفية وعند ابن تيمية وابن القيم 
 وهللا أعلم.

-----. 
مذهب الشافعية ىف العبادات البدنية احملضة وقال الشافعى إن الذى يصل ثوابه إىل امليت الدعاء  -12

 واالستغفار والصدقة والواجب الذى يقبل النيابة كاحلج.
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شفاء  ة ابن عابدين ىفونقل العالم -ملخصا  -( ال يفعل عنه وال يصل ثوابه إليه 1وما عدا ذلك )
العليل وىف حاشيته على الدر أن مالكا والشافعى ذهبا إىل أن العبادات البدنية احملضة كالصالة وتالوة 

 القرآن ال تصل إىل امليت.

خبالف غريها كالصدقة واحلجز وقال شيخ اإلسالم زكراي األنصارى الشافعى إن مشهور املذهب أى 
( انتهى 2إذا قرىء ال حبضرة امليت ومل ينو الثواب له أو نواه ومل يدع ) ىف تالوة القرآن حممول على ما

وىف شرح املنهاج من كتب الشافعية ال يصل إىل امليت عندان ثواب القراءة على املشهور،واحملتار  -
الوصول إذا سأل هللا إيصال ثواب قراءته وينبغى اجلزم به ألنه دعاء، فإذا جاز الدعاء للميت مبا ليس 

 لداعى فيجوز ابألوىل مبا هو له.ل

ويبقى األمر موقوفا على استجابة الدعاء، وهذا املعىن ال خيتص ابلقراءة بل جيزى ىف سائر األعمال 
(3. ) 

وىف اجملموع للنووى سئل القاضى أبو الطيب عن ختم القرآن ىف املقابر فقال الثواب للقارىء ويكون 
الدعاء كة ويستحب قراءة القرآن ىف املقابر هلذا املعىن، وأيضا فامليت كاحلاضرين ترجى له الرمحة والرب 

 ( .4عقب القراءة أقرب إىل اإلجابة والدعاء ينفع امليت )

-----. 
( أى وهو العبادات البدنية احملضة ومنه قراءة القرآن ال يصل ثواهبا إىل امليت ولو فعلها تربعا لقوله 1)

، وقوله عليه السالم )إذا مات ابن آدم انقطع عمته 39النجم تعاىل }وأن ليس لإلنسان إال ما سعى{ 
إال من ثالث علم علمه أو صدقة جارية أو ولد صاحل يدعو له( رواه مسلم عن أىب هريرة وذهب املعتزلة 
إىل أنه ال يصل إىل امليت ثواب شىء من العبادات مطلقا بدنية أو غري بدنية استدالال هبذه اآلية ألهنا 

 يه.ليست من سع

واجلواب عنها أوال كما قال ابن حزم ىف كتاب احلج أن هذه اآلية مكية اتفاقا وقد روى النىب صلى هللا 
عليه وسلم أخبار متواترة من طرق صحاح عن مخسة من الصحابة ىف احلج عن العاجز فصح أن هللا 

غريهم هبذه  يهتعاىل بعد أن مل جيعل لإلنسان إال ما سعى تفضل على عباده فجعل هلم ما سعى ف
 النصوص الثابتة.

وقال ىف كتاب الصوم إن هللا الذى أنزل هذه اآلية هو الذى قال لنبيه صلى هللا عليه وسلم }لتبني 
، فصح أنه ليس 80، وقال }من يطع الرسول فقد أطاع هللا{ النساء 44للناس ما نزل إليهم{ النحل 

ن سعى غريه عنه والصوم عنه من مجلة ذلك انتهى لإلنسان إال ما سعى وما حكم هللا أو رسوله أبنه م
وحاصله أن اآلية منسوخة أو خمصصة مبا دلت عليه هذه األحاديث من انتفاع امليت حبج غريه  -

 وصومه عنه ومها ليسا من سعيه وعمله وال فرق بني احلج والصوم ىف ذلك.
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القدير أن اآلية جيب تقييدها مبا مل  ىف فتح 681اثنيا كما قال الكمال ابن اهلمام احلنفى املتوىف سنة 
يهبه العامل للميت وذلك أنه قد ثبت ىف الصحيحني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضحى بكبشني 
أملحني أحدمها عن نفسه واآلخر عن أمته واشتهرت رواية هذا احلديث عن عدة من الصحابة فيجوز 

فعه هللا به مثل ر أن من جعل شيئا من الصاحلات لغريه نتقييد هذه اآلية به وثبت ثبوات بل  مبل  التوات
 حديث صالة الولد وصيامه لوالديه مع صالته وصيامه لنفسه.

 وحديث قراءة سورة اإلخالص وهبة أجرها لألموات.

وقراءة يس على املوتى. وحديث إان نتصدق عن مواتان وحنج عنهم وندعو هلم ووصول إليهم وأهنم 
عاىل وثبت األمر ابلدعاء للوالدين ىف قوله ت -أحدكم ابلطبق إذا أهدى إليه  ليفرحون به كما يفرح

، واستغفار املالئكة للمؤمنني ىف قوله تعاىل 24}وقل رب ارمحهما كما ربياىن صغريا{ اإلسراء 
، وذلك قطعى ىف حصول 5}واملالئكة يسبحون حبمد رهبم ويستغفرون ملن ىف األرض{ الشورى 

 ري.االنتفاع بعمل الغ

 .-ملخصا  -فقطعنا ابنتفاء إرادة ظاهر اآلية وبتقييدها مبا مل يهبه العامل 
ومعىن اآلية أنه ليس ينفع اإلنسان ىف اآلخرة إال ما عمله ىف الدنيا مامل يعلم له غريه عمال ويهبه له فإن 

ق بني ر ينفعه كذلك فمن صلى أو صام أو تصدق أو أتى أبية قربة فجعل ثواب ذلك لغريه جاز ال ف
 أن تكون القربة عبادة مالية أو بدنية أو مركبة منهما.

اثلثا كما ىف األلوسى وغريه أن انتفاع امليت يسمى امليت غريه له مبىن على إميانه وصالحه ومها من 
 عمله وسعيه خاصة فجعل عمل الغري نفس مسى امليت وعمله هبذا االعتبار.

عن عبد هللا بن عمرو بن العاص )أن العاص بن وائل  وقد دل على بنائه على ذلك ما أخرجه أمحد
نذر ىف اجلاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشام بن العاص حنرحصته مخسني وأن عمرا سأل النىب صلى 
هللا عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو أقر ابلتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك( فقد أخربه 

مانع من وصول الثواب إليه وأنه لو أقر ابلتوحيد ألجزأ ذلك عنه الرسول أبن موت أبيه على الكفر 
وحلقه ثوابه وحاصل املعىن أنه ليس لإلنسان إال ما سعى فيه وهو ما ابشره من عمل نفسه وما تسبب 
فيه إبميانه من عمل غريه ألجله وذلك يشمل كل قربة يعملها الغري ألجل امليت ويهب ثواهبا له كما 

عن احلديث كما قال ابن حزم والزيلمى أنه ال يفيد إال انقطاع عمل امليت فقط  هو ظاهر واجلواب
 وليس فيه داللة على انقطاع عل غريه عنه أصال وال املنع من ذلك.

 قال ابن حزم وليس بصحيح ما قاله الفقهاء من أن عمل األبدان ال يعمله أحد عن أحد.

ن يعمله املرء غن غريه وجب أن يعمل على الرغم م بل كل عمل أمر النىب صلى هللا عليه وسلم به أن
ذلك وقياسهم العبادات البدنية على الصالة قياس ابطل التفاقهم على جواز أن يصلى املرء الذى حيج 
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 عن غريه ركعتني عند املقام عن احملجوج عنه فإذا أجازوا ذلك فليقس عليه سائر أعمال األبدان.

يصلى عنه قياس ابطل ببل يصل عنه النذر والفرض إن نسبه أو انم وكذلك قوهلم ال يصام عنه كما ال 
 عنه ومل يصله حىت مات لدخول ذلك حتت وقوله صلى هللا عليه وسلم فدين هللا أحق أن يقضى.

 وال فرق بني الصيام واحلج فلمال مدخل ىف كل منهما.

 ففى احلج مجربة ابهلدى واإلطعام وىف الصوم مجربه ابلعتق واإلطعام.

( انظر شفاء العليل ويؤخذ ويؤخذ من أنه إذا قرىء القرآن حيضره البني ونوى القارىء الثواب له 2)
 يصل إليه ثواب القراءة.

 ويؤيد ذلك حديث قراءة يس عند احملتضر.

وكذلك إذا قرىء ىف غيبة امليت أى عند القرب أو بعيدا عن ونوى الثواب له ودعا القارىء أبن يصل 
 امليت وهذه الصورة هى ما ىف عبارة شرح املنهاج. ثواب القراءة إىل

فجميع أعمال الطاعات إذا اقرتنت بسؤال هللا إيصال ثواهبا إىل امليت يصل  4( نيل األوطار جزء 3)
 إليه مبشيئة هللا شأن كل دعاء ترجى استجابته.

ت بربكة لربكة للمي( فبني أن حكمة استحباب قراءة القرآن ىف املقابر أمران رجاء حصول الرمحة وا4)
القرآن ورجاء قبول دعاء القارىء له ألن الدعاء بعد قراءة القرآن أقرب إىل اإلجابة وىف هذا البيان 

 جنوح إىل القول املشهور.

وقد نقل النووى ىف األذكار عن مجاعة من أصحاب الشافعى أنه يصل ثواب القراءة إىل امليت كما 
 اء.ذهب إليه ابن حنبل ومجاعة من العلم

-----. 
مذهب املالكية ىف العبادات البدنية وىف الشرح الكبري وحاشيته للعالمة الدسوقى املالكى ىف ابب  -13

احلج أن الصدقة والدعاء واهلدى مما تقبل فيه النيابة عن الغري يصل ثوابه إىل امليت بال خالف، ويكون 
ال تقبل  الثواب، خبالف الصالة والصوم فإنهوقوعه من النائب مبنزلة وقوعه من املنوب عنه ىف حصول 

 فيها النيابة، وأما احلج عن الغري فيجوز مع الكراهة.

قراءة القرآن للموتى عند املالكية واختلف ىف قراءة القرآن للميت، فأصل املذهب كراهتها، وذهب  -14
حون أنه نقل ابن فر املتأخرون إىل جوازها، وهو الذى جرى عليه العمل، فيصل ثواهبا إىل امليت، و 

الراجح، كما ذكره ابن أىب زيد ىف الرسالة وقال اإلمام ابن رشد حمل اخلالف مامل خترج القراءة خمرج 
الدعاء أبن يقول قبل قراءته اللهم اجعل ثواب ما أقرؤه لفالن، فإذا خرجت خمرج الدعاء كان الثواب 

 لفالن قوال واحدا وجاز من غري خالف انتهى.

 بغى أن يقول القارىء قبل قراءته ذلك ليصل ثواب القراءة إىل امليت ابتفاق أهل املذهب.وعلى هذا ين
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مذهب احلنفية وصول ثواب الطاعات للميت وذهب احلنفية إىل أن كل من أتى بعبادة سواء   -15
كانت صالة أو صوما أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غري ذلك من 

( ، كما ىف اهلداية 2( ، ويصل ثواهبا إليه )1الرب له جعل ثواهبا لغريه من األحياء أو األموات ) أنواع
والفتح والبحر وغريها وقد أطال ىف بيان ذلك صاحب الفتح وفيه روى عن على عن النىب صلى هللا 

ألموات ب أجرها لعليه وسلم أنه قال من مر على املقابر وقرأ )قل هو هللا أحد( إحدى عشرة مرة مث وه
أعطى من األجر بعدد األموات وعن النىب عليه السالم أنه قال اقرءوا على مواتكم يس رواه أبو داود 
وعن الدار قطىن أن رجال سأل النىب صلى هللا عليه وسلم فقال كان ىل أبوان أبرمها حال حياهتما فيكف 

 يامك.هلما مع صالتك وتصوم هلما مع ص ىل بربمها بعد موهتما فقال إن من الرب بعد املوت أن تصلى

وعن أنس أن النىب صلى هللا عليه وسلم سئل فقال السائل ايرسول هللا إان نتصدق عن مواتان وحنج 
عنهم وندعوهلم هل يصل ذلك إليهم قال نعم إنه ليصل إليهم وإهنم ليفرحون به كما يفرح أحدكم 

 ابلطبق إذا أهدى إليه.

، فهو مقيد مبا إذا هلم يهد ثواب عمله 39س لإلنسان إال ما سعى{ النجم وأما قوله تعاىل }وأن لي
 ( .3للغري كما حققه ىف الفتح )

وقال الشوكاىن ىف نيل األوطار إن عموم اآلية خمصوص ابلصدقة والصالة واحلج والصيام وقراءة القرآن 
 ( .4والدعاء من غري الولد )

اىل أن جيعل ثواب مافعله من الطاعات لذلك الغري وال ( أى إهداءه له أبن يسأل هللا تع1) -----
بعد ىف ذلك ألن الذى ميلك ثواب املؤمن وجزاءه هو هللا وحده والذى رتب اجلزاء على الفعل هو هللا 

 وحده والذى قدره ويضاعفه إن شاء هو هللا وحده.

 -ب حلكمه محة وال معقفله أن مينح الثواب للفاعل وله أن مينحه ملن جعله الفاعل له فضال منه ور 
ذا واجملعول له قد أهل نفسه هلذه املنحة إبميانه وتصديقه وإقراره ابلعبودية هلل فكان ىف املعىن ساعيا ىف ه

 الفعل الذى جعل ثوابه له.

وأماما روى من أنه ال يصوم أحد عن أحد وال يصلى أحد عن أحد فمحمله عدم خروج املنوب عنه 
 ائب لعدم قبول هاتني العبادتني النيابة وهذا شىء غري جعل ثواب الصوممن عهدة التكليف بفعل الن

والصالة للغري حبيث ينتفع به امليت كانتفاعه ابلدعاء والصدقة ومثلهما قراءة القرآن تربعا وإهداء ثواهبا 
 للميت كما تقدم عن ابن القيم.

اجلواب عن استدالل الشافعية ( تقدم بيانه ىف 3( أى إذا فعل ذلك تربعا بدون أجركما سيأتى )2)
 واملعتزلة هبذه اآلية.

( قال الشوكاىن احلق أن عموم اآلية خمصوص ابلصدقة من الولد ألحاديث الصدقة وابحلج منه 4)
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حلديث اخلثعمية ومن غريه حلديث احملرم عن شربمة وابلصالة من الولد حلديث صالة الولد وصومه 
يام ام منه هلذا وحلديث صوم املرأة عن أمها ومن غريه حلديث صلوالديه مع صالته وصومه لنفسه وابلصي

الوىل وبقراءة يس من الولد وغريه وابلدعاء من الولد حلديث أو ولد صاحل يدعو له ومن غريه لقوله 
 ، وحلديث استغفروا ألخيكم وحدث أفضل الدعاء لألخ.10تعاىل }والذين جاءوا من بعدهم{ احلشر 

ذكورة هذه اآلية ختصص حديث أىب هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله وكما ختصص األحاديث امل
 إال من ثالث.

 .-ملخصا  -وقيل يقاس على هذه املواضع غريها فيلحق امليت كل شىء فعله غريه 
 وقيل يقتصر على ما ورد.

سان من نوإمنا قلنا )من غري الولد( ألن ما يفعله الولد قد يقال إنه من سعى الوالد حلديث )ولد اإل
سعيه( فكل ما يفعله الولد داخل ىف اآلية فال حاجة إىل التخصيص وظاهر إن هذه املخصصات منها 

 ما ورد ىف عبادة بدنية ومنها ما ورد ىف عبادة مالية.

--ومنها ماورد ىف عبادة مركبة منهما فال يتم االستدالل ابآلية واحلديث للشافعية واملعتزلة وهللا أعلم 
---. 
ى اإلمام القراىف من أئمة املالكية وىف فروق العالمة القراىف املالكى ىف الفرق الثاىن والسبعني رأ -16

بعد املائة أن أنواع القرابت ثالثة قسم حجر هللا تعاىل على عباده ىف ثوابه ومل جيعل هلم نقله إىل غريهم  
الية كالصدقة يت وهو القرابت املكاإلميان والتوحيد، وقسم اتفق الناس على أنه تعاىل أذن ىف نقله للم

 والعتق.

( فال حيصل شىء من ذلك 1وقسم اختلف فيه هل فيه حجر أم ال وهو الصيام واحلج وقراءة القرآن )
 ( .2للميت عند مالك والشافعى )

 وقال أبو حنيفة وأمحد بن حنبل يصل ثواب القراءة للميت.

( مما هو فعل بدىن واألصل ىف األفعال البدنية 3) فمالك والشافعى حيتجان ابلقياس على الصالة وحنوها
 أن ال ينوب فيها أحد عن أحد.

ولظاهر قوله تعاىل }وأن ليس لإلنسان إال ما سعى{ وحلديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من 
 ثالث علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صاحل يدعو له.

 واحتج أبو حنيفة وأمحد ابلقياس على الدعاء.

ه السالم وبظاهر قوله علي -ن، اإلمجاع على وصول ثوابه للميت فكذلك القراءة والكل عمل بدىن فإ
 للسائل )صل هلما مع صالتك وصم هلما مع صومك( أى لوالديك.

 وبعد أن انقش الدليلني قال.
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ركة ( كما حتصل هلم ب4إن الذى يتجه وال يقع فيه خالف أنه حيصل للموتى بركة القراءة ال ثواهبا )
 الرجل الصاحل يدفن عندهم أو يدفنون عنده.

-----. 
( أى ىف املشهور ىف املذهبني وإال فاملتأخر ون من علماء املذهبني 2( مل يرد احلصر كما هو ظاهر )1)

ذهبوا إىل حصول النفع للميت ىف هذه العبادات ومنها القراءة ونفعها إما بوصول ثواهبا أو حصول 
الة عن امليت مشروعة ىف منسك احلج عنه وىف صالة الولد عن والديه مع ( علمت أن الص3بركتها )

( يوافق رأى القاضى أىب 4صالته كما ىف حديث الدار قطىن ومىت ورد النص كان هو املعول عليه )
 الطيب من الشافعية.

-----. 
هملها فلعل ياحتياط معقول مث قال وهذه املسألة وإن كان خمتلفا فيها فينبغى لإلنسان أن ال  -17

احلق هو الوصول إىل املوتى، فإن هذه أمور خفية عنا، وليس اخلالف ىف حكم شرعى إمنا هو ىف أمر 
 ( الذى اعتاد الناس عمله ومن هللا اجلود واإلحسان.1واقع هل هو كذلك أم ال، وكذلك التهليل )

 .-----( انتهى. 2هذا هو الالئق ابلعبد )
ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شىء قدير راجع ىف فضلها  ( قول ال إله إال هللا وحده1)

 الصحيحني.

( ىف هذا رد على من يضيق واسعا ويصعب سهال فإن فضل هللا عظيم ورمحته وسعت كل شىء وال 2)
حرج على الفضل اإلهلى أن جيعل وثواب هذه الطاعات ملن جعلها له فاعلها فإن أبوا إال التحجري 

 .-----مع داللة ما قدمنا من األسانيد فلهم دينهم وىل دين والتضييق 
اخلالصة واخلالصة ىف ذلك أن مذهب احلنفية واحلنابلة وصول ثواب مجيع العبادات والقرابت  -18

 إىل امليت وانتفاعه هبا إذا جعل ثواهبا.

لبدنية احملضة  ادات اومذهب الشافعية ىف املشهور واملالكية ىف األصل وصول ثواب القرابت ما عدا العب
كالصالة والصوم وتالوة القرآن والذكر، وقد علمت رأى املتأخرين من الشافعية واملالكية، وإن املختار 

 ( .1عندهم وصول الثواب إىل امليت )

-----. 
 ( أى ابلشروط السابق ذكرها.1)

-----. 
 حكم أخذ األجرة على قراءة القرآن.

دون وصول ثواب تالوة القرآن إىل امليت مقيد مبا إذا كانت القراءة تطوعا بغري أنه مما يلزم التنبيه له إن 
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 ( .2( وأئمة احلنفية )1أجر كما ذكره ابن القيم )

( وأما االستئجار على تالوة القرآن فغري جائز عند 3سواء كانت القراءة من ولد امليت أم من غريه )
واز أخذ األجرة على قراءة القرآن مبىن على وصول ( وذكر ابن فرحون أن ج4احلنفية وأجازه املالكية )

 ثواب القراءة ملن قرىء ألجله كامليت وهو الراجح عندهم كما سلف.

-----. 
( ذهب احلنفية إىل عدم جواز االستئجار على الطاعات كتعليم القرآن 2( وهو رأى ابن تيمية )1)

 لغزو والصالة والصيام وغري ذلك مما يعد ىفوتالوته والفقه واألذان واإلقامة والوعظ واحلج والعمرة وا
نفسه طاعة مبعىن أنه ال جتب األجرة وال جيوز أخذها وال إعطاؤها واإلجارة ابطلة وبه قال الضحاك 
وعطاء والزهرى واحلسن البصرى وابن سريين وطاووس والشعىب والنخعى واستثىن املتأخرون منهم تعليم 

ا األذان ضياعه وترغيبا ىف حفظه وعليه الفتوى وبعضهم استثىن أيضالقرآن وأخذ األجرة عليه حترزا من 
واإلقامة وتعليم الفقه والوعظ للضرورة وبقى أخذ األجرة عليها كما ال جيوز ألخذ األجرة على الصالة 

نعم جيوز لإلنسان أن يتربع بثواب هذه العبادات لغريه حيا أو ميتا بدون استنابة وال أتخري  -والصيام 
أن يصل ثواهبا إليه فإذا تربع إنسان بقراءة القرآن للميت وجعل ثوابه له جاز سواء كانت القراءة  فريجى

عند القرب أو بعيدا عنه ففى وصااي الولواجلية لو زار قرب صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن 
 فهو حسن انتهى.

مام القول بكراهة وقد نقل عن اإل -س به انتهى وىف خزانة املفتني ولو زار قرب صديق له فقرأ عنده ال اب
القراءة عند القرب وهو رواية والكراهة فيه يظهر أهنا تنزيهية وينبغى أن يعلم أن الكالم هنا ىف مقامني 
أحدمها قراءة القرآن تربعا وإهداء ثواهبا إىل امليت والثاىن االستئجار على القراءة للميت أو لغريه واألول 

ممنوع فقد نصوا على أن التربع ابلقراءة وإهداء ثواهبا للميت مبثابة الدعاء إذ القارىء يسأل  جائز والثاىن
 هللا أن جيعل الثواب للميت وال ضري ىف ذلك وال نيابة فيه.

ونصوا على أن القارىء للدنيا وهو الذى يقرأ ألجل الثواب له واآلخذ واملعطى آمثان )شفاء العليل( 
جيوز أخذ األجرة على التالوة وبه أخذ الشافعى ونصري وعصام وأبو النصر الفقيه وأبو وعند أهل املدينة 

الليث )مغىن( ولعله لضرورة إحياء القرآن واحلث على تالوته وملا ذكره ابن فرحون وحلصول الربكة بقراءته 
دارسونه تففى صحيح مسلم عن أىب هريرة وما اجتمع قوم ىف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا وي

بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده وقال النووى 
 إن التقييد ابملسجد خرج خمرج الغالب السيما ىف ذلك الزمان فال يكون له مفهوم يعمل به.

 ( وسواء أكانت القراءة عند القرب أو بعيدة منه.3)

 ه العبارة اآلتية.( أى ىف قول كما تفهم4)
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-----. 
فتوى لألستاذ الوالد ىف قراءة القرآن للميت ووصول ثواهبا إليه وبعد حترير هذا وقفت على فتوى  - 20

جوااب عن أسئلة وردت إليه جاء  1349لألستاذ الوالد رمحه هللا وهو مالكى املذهب حررها ىف سنة 
 لى القرب أم بعيدا عنه فقد اختلف العلماء ىففيها ما نصه وأما قراءة القرآن للميت سواء أكانت ع

( وهو احلق خصوصا إذا وهب القارىء بعد القراءة 1وصول الثواب إليه، واجلمهور على الوصول )
( بني القراءة 2ثواب ما قرأه للميت، وللقارئ أيضا ثواب ال ينقص من أجر امليت شيئا، والتفضيل )

 صدقة ونفعها للفقري وحال املتصدق واختالف القراءة.والصدقة ابلنقود خيتلف ابختالف مقدار ال

وما يدفع للقراء من األجر )بناء على رأى للمالكية ىف جواز أخذ األجرة على القراءة( ومسألة األجر 
 والثواب قلة وكثرة موكولة إىل هللا تعاىل وىف يده بيسطها أليهما كيف يشاء.

 وقد ورد ىف كل ما حيث على فعله.

ه ال فرق ىف ذلك بني القرب والبعد ألن هللا تعاىل هو املطلع على القارىء وإحسانه وقد علمت أن
العمل وإخالصه فيه، وعلى املتصدق وإخالصه ىف صدقته، وهو املقدر هلذا وذاك والقرب والبعد بني 

 القارىء واملتصدق وبني امليت ال دخل له ىف وصول الثواب وعدم وصوله.

ع هبا نقود يتصدق هبا على امليت كالدعاء ومجيع االرتفاقات املعاشية الىت ينتفوهناك هدااي كثرية غري ال
الفقراء من طعام وشراب ولباس ووقف أرض أو دار أو إسكان مستحق لذلك إذا قصد إهداء ثوابه 

 لروح األموات كالنقود سواء.

 وهللا أعلم انتهى. هذا ما اتسع له الوقت ىف اإلجابة عن هذا السؤال.

 أعلم ابلصواب وإليه املرجع واملآب.وهللا 

( وهو رأى احلنفية وامحد بن حنبل وابن تيمية 1) -----مفىت الداير املصرية حسنني حممد خملوف 
 وابن القيم واملتأخرين من املالكية والشافعية.

 ( هذا جواب عن أحد األسئلة املتعلقة ابلقراءة والصدقة.2)

القبور مستحبة للعظة واالعتبار، وتذكر املوت وأهوال اآلخرة  خامتة ىف زايرة القبور وزايرة -----
وانتفاع املوتى ابلدعاء هلم، ففى احلديث )كنت هنيتكم عن زايرة القبور فقد أذن حملمد ىف زايرة قرب آمنة 

 فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة( رواه الرتمذى وصححه وأخرجه مسلم وأبو داود واحلاكم.

اكم )فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت( وكان عليه السالم يزور قبور شهداء وىف حديث آخر أخرجه احل
أحد كل حول مرة، ويسلم عليهم، ويزور قبور أهل بقيع الفرقد ابملدينة مرارا ويسلم عليهم ويدعو هلم، 

نا ل ويقول السالم عليكم أهل الداير من املؤمنني واملسلمني، وإان إن شاء هللا بكم لالحقون، نسأل هللا
 ولكم العافية( رواه مسلم وأمحد وابن ماجه.
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 وكانت فاطمة تزور قرب عمها محزة رضى هللا عنه وكان ابن عمر ال مير بقرب إال وقف عليه وسلم عليه.

حم عليهم إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء هلم والرت  -صلى هللا عليه وسلم  -وىف زاد املعاد كان النىب 
 أيمر من معه من أصحابه أن يقول السالم عليكم أهل الداير إخل.واالستغفار هلم، و

 وكان يتعاقد امليت ابلزايرة إىل قربه والسالم عليه والدعاء له كما يتعاهد إىل صاحبه ىف الدار الدنيا.

 وذهب ابن حزم إىل أن زايرة القبور واجبة ولو ىف العمر مرة لورود األمر هبا، والزايرة مأذون فيها للرجال
 ابتفاق، أما النساء فقيل بكراهتها.

وذهب األكثر إىل اجلواز إذا أمنت الفتنة، وقال بعض الفقهاء إن كانت زايرهتن لالعتبار والرتحم من 
 غري بكاء وكن عجائز جاز، وإن كانت لتجديد احلزن والبكاء والندب كرهت حترميا.

هل مستقبال بوجهه امليت، وأن يسلم على أ ومن آداب الزايرة أن يزورها اإلنسان قائما مستدبر القبلة
القبور، وال ميسح القرب وال ميسه فضال عن أن يقبله، ويدعو عنده قائما مبا علم رسول هللا أصحابه 
الدعاء به عند الزايرة، وأن ينصرف عقب ذلك، وقد كان ابن عمر جيئ إىل قرب الرسول فيقول السالم 

 على النىب.

 السالم على أىب بكر.

م على أىب وينصرف وكذلك أنس بن مالك. وال أبس أن يقرأ سورة يس حلديث من دخل املقابر السال
فقرأ سورة يس خفف هللا عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات )حبر( وأن يقرأ من القرآن ما 

يس  ةتيسر له من الفاحتة وأول البقرة وآية الكرسى وآخر البقرة من قوله تعاىل }آمن الرسول{ وسور 
وتبارك )امللك( والتكاثر واإلخالص مث يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته إىل فالن أو إليهم )ابن عابدين( 
وىف املغىن وال أبس ابلقراءة عند القرب وقد روى عن أمحد أنه قال إذا دخلتم املقابر فاقرءوا آية الكرسى 

 ن فضله ألهل املقابر.، مث قولوا اللهم إ1وثالث مرات }قل هو هللا أحد{ اإلخالص 

 وىف رواية اإلحياء )إذا دخلتم املقابر فاقرءوا الفاحتة واملعوذتني وقل هو هللا أحد.

 وما روى عن أمحد من قوله. -واجعلوا ثواب ذلك ألهل املقابر فإنه يصل إليهم( انتهى 

وم اجلمعة، الزايرة ي إن القراءة عند القرب بدعة قد رجع عنه كما ذكره ابن قدامة احلنبلى، وأفضل أايم
 وقيل هو ويوم قبله ويوم بعده.

وقد ذكر ىف زاد املعاد أن املوتى تدنو أرواحهم من قبورهم يوم اجلمعة فيعرفون زوارهم ومن مير هبم ويسلم 
 عليهم.

وروى حممد بن واسع أن املوتى يعلمون زوارهم يوم اجلمعة ويوما قبله ويوما بعده، وال خيفى أن وصول 
قراءة إىل امليت ال يتوقف على أن تكون حال الزايرة بل يصل الثواب إليه مطلقا، وقد قال ابن ثواب ال

القيم ىف كتاب الروح )وأما قراءة القرآن وإهداؤها إىل امليت تطوعا بغري أجر فهذا يصل إليه كما يصل 
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زايرة كذلك ن حال الإليه ثواب الصوم واحلج( فكما أن ثواب الصوم واحلج عنه يصل إليه ومها ال يكوان
 يصل إليه ثواب القراءة مطلقا سواء كانت عند القرب أو بعيدة عنه.

ويؤيد هذا ما سبق نقله عن كثري من الفقهاء، وقول ابن القيم ىف زاد املعاد إن قراءة القرآن للميت عند 
 القرب أو غريه بدعة مكروهة يناىف ما ذكره نفسه ىف كتاب الروح.

 لفقهاء خال أاب حنيفة الذى روى عنه القول بكراهة القراءة عند القرب.وما ذكره غريه من ا

 والذى ينبغى التعويل عليه ما ذكره ىف كتاب الروح، وأى فرق بني قراءة القرآن له.

والصالة والصوم واحلج والدعاء واالستغفار له وكلها طاعات يرجى من هللا أن جيعل ثواهبا للميت إذا 
 حرج على هللا ىف فعله وفضله. جعلها الفاعل له، وال

ومجلة القول ىف الزايرة أنه جيب اتباع هدى النبوة ىف آداهبا وجتريدها من املآمث حىت تقع ىف موقعها 
 الشرعى.

 اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه.

 وفقهنا ىف الدين وال حترمنا أجر العاملني.

 على سيد األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه والتابعني.واهدان الصراط املستقيم. وصل وسلم 

من أغسطس  29) 1366من شوال سنة  13مت حترير هذه التعليقات بعون هللا تعاىل ىف يوم اجلمعة 
 ( بيد الفقري إىل هللا تعاىل.1947سنة 

 (1)حسنني حممد خملوف مفىت الداير املصرية." 
 "التلفيق ىف العبادة .36

F .حممد خبيت 

 م1919نوفمرب  26هجرية  1338ربيع األول 
M 1-  جيوز التلفيق أبن يؤخذ برأى ىف مذهب جمتهد وآبخر ىف مذهب جمتهد آخر مىت مل يكن هذا

 التلفيق خارقا لإلمجاع.

إذا كان التلفيق خارقا لإلمجاع وال يكمن جملتهد آخر على فرض وجوده أن يقول به فالتلفيق ابطل  -2
 ابإلمجاع

Q  احلفيظ إبراهيم ىف حاشية العالمة السفطى املالكى على الشرح املسمى ابجلواهر الزكية على من عبد
ألفاظ العشماوية للشيخ أمحد بن تركى املالكى ىف ابب فرائض الوضوء ما نصه )واعلم أهنم ذكروا للتقليد 

دا ملذهب الدلك مقلشروطا( إىل أن حال )الثالث أنه ال يلفق ىف العبادة أما إن لفق كأن ترك املالكى 
الشافعى وال يبسمل مقلدا ملذهب مالك فال جيوز ألن الصالة حينئذ مينعها مالك لفقد الدلك( مث قال 

                                         
 5/471املصرية، جمموعة من املؤلفني فتاوى دار اإلفتاء  (1)
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بعد ذلك )وما ذكروه من اشرتاط عدم التلفيق رده سيدى حممد الصغري وقال املعتمد أنه ال يشرتط 
( وكذا ة على مذهب املالكيةذلك وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعى وفعل الصال

 الصورة املتقدمة وحنوها وهو سعة ودين هللا يسر.

فهل لو اغتسل غسال واجبا أو توضأ وضوءا واجبا من ماء قليل مستعمل ىف رفع حدث مقلدا ملذهب 
مالك وترك الدلك مقلدا ملذهب الشافعى يكون غسله أو وضوؤه صحيحا مثل الصورتني املتقدمتني 

 أوال.

 فرق وهل جيوز التلفيق ىف قضية واحدة بني مذهبني ىف غسل واجب أو وضوء واجب أم ال أو هناك

An .اطلعنا على هذا السؤال 

ونفيد أن العلماء قد اختلفوا ىف التلفيق وهو ما إذا قلد الشافعى مثال ىف عدم فرضية لألعضاء املغسولة 
 للمس بال شهوة وصل فإن صالتهىف الوضوء أو الغسل، وقلد مالكا مثال ىف عدم نقض الوضوء اب

 ابطلة ىف املذهبني.

 أما عند مالك فلرتك الدلك ىف الوضوء وأما عند الشافعى فلنقض الوضوء ابللمس مطلقا.

ففريق ذهب إىل صحة التقليد مطلقا ولو ىف مثل هذه الصورة امللفقة من مذهبني على الوجه املذكور 
ر، حيث صرح مجواز التقليد مطلقا، وقال وقيده متأخر وإىل ذلك ذهب الكمال بن اهلمام ىف التحري

متأخر،  - أى جواز تقليد غري مقلده -أبن ال يرتتب عليه ما مينعانه، قال شارحه ابن أمري حاج وقيده 
كم ببطالنه ما مينعانه إبيقاع على وجه حي -أى تقليد الغري  -وهو العالمة القراىف أبن ال يرتتب عليه 

 الفة األول فيما قله فيه غريه، والثاىن ىف شىء مما توقف عليه صحة ذلك العمل عنده.اجملتهدان معا ملخ

وأيد ذلك الشيخ عبد العظيم حممد املكى ىف رسالته ىف التقليد حيث قال ما نصه )قد استفاض عند 
مها دفضالء العصر منع التلفيق ىف التقليد، وذلك أبن يعمل مثال ىف بعض أعمال الطهارة والصالة أو أح

مبذهب إمام، وىف البعض مبذهب إمام آخر، ومل أجد على امتناع ذلك برهاان بل قد أشار إىل منعه 
 احملقق ىف التحرير وأنه مل يدر ما مينع منه.

 ونقل منع التلفيق عن بعض املتأخرين.

لقراىف رجل اقال شارح حتريره العالمة ابن أمري حاج وهو أى القائل ابملنع العالمة القراىف انتهى قلت و 
 من فضالء األصوليني من املالكية وال علينا أن ال أنخذ بقوله.

 ، وقد صرح األصوليني من املالكية وال علينا أن ال أنخذ بقوله.

وقد صرح األصوليون أبن اجملتهدين إذا اختلفوا على قولني ال اثلث هلما جاز االجتهاد ابحداث قول 
لته املذكورة كما لو حصل التلفيق ابالجتهاد وحكمنا ابلصحة اثلث إن كان مفصال وقال أيضا ىف رسا

فكذلك إذا حصل التلفيق ابلتقليد حكمنا ابلصحة ألن االجتهاد أصل ىف العمل والتقليد فرع ألن 
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 التكليف ىف األصل إمنا هو ابالجتهاد عند عدم النص.

ا مع االجتهاد، نقول هب فإذا عجز عن االجتهاد نزل إىل التقليد، ففى كل موضع قلنا ابلصحة مع
التقليد عند العجز عنه من غري زايدة أمر آخر، وما زاد على ذلك فهو قول خمرتع ال يقوم له دليل مرض 
وال تنهض به حجة، وما يزعمه من منع من التلفيق من أن كال من اجملتهدين اللذين قلدمها مثال يقول 

له ابطلة إن   فمغالطة مدفوعة مبا إمجاله إنه إمنا يقول ببطالن صالته امللفقة مثال لو سئل عنها ابنفراده،
كنت أخذت ىف ذلك األمر الذى حكمت أان ببطالهنا من أجله مبذهىب وأما إن كنت قلدت فيه غريى 
فال أحكم ببطالهنا حينئذ ىف حقك إذا كنت متمسكا بقول جمتهد، وكذلك يقول له اآلخر ىف األمر 

 التلفيق أن كال من اجملتهدين حاكم ببطالن صالته مثال بل يقيداآلخر فبطل قوهلم ىف إطالق منع 
احلكم من كل جمتهد منهما ببطالهنا مبا إذا كان متمسكا فيها مبذهبه فيما يرى ذلك اجملتهد بطالهنا 
 فعله أو تركه ال إن قلد غريه فيه فافهم، فيه تندفع تلك املغالطة الىت حكم فيها من حكم مبنع التلفيق

 بسببه.

إن قلت ال، بل اجملتهد يطلق القول ببطالهنا على أريه فنقول ال يضر هذا االبطال مبن قلد جمتهدا غريه ف
ىف ذلك األمر الذى أبطلها بسببه فسلمت له صالته بتقليده ىف كل أمر من أمورها جمتهدا يرى صحة 

 ذلك األمر.

 بذلك األمر.فصار حكم اجملتهد املبطل هلا معروفا عنه بتقليده من يرى الصحة 

وبذلك ينصرف عنه حكم كل من اجملتهدين ببطالهنا. وقال أيضا إذا قلد املكلف أاب حنيفة رضى هللا 
عنه ىف أن املس غري انقض، وقلد الشافعى رضى هللا عنه ىف االكتفاء مبسح بعض قليل من الرأس ال 

 يبل  الربع أو ثالثة قراريط وصلى جازت صالته.

زها بناء على أن أاب حنيفة يرى عدم صحتها لعدم مسح القدر املفروض عنده، وأن ما قيل من عدم جوا
والشافعى يرى عدم صحتها لوجود املس فهى غري جائزة عندمها، فهو مغالطة وإطالق ىف حمل التقييد 
بل احلكم ببطالهنا عند كل منهما مبا إذا كان آخرا ىف ذلك األمر الذى حكم من حكم ببطالهنا بسببه 

املبطل، كما تقدم بيانه قريبا إىل أن قال وكذلك مسألة النكاح فإنه ال يصح بعبارة النساء عند مبذهب 
الشافعى ويصح عنده احلكم على الغائب، وعندان احلكم ابلعكس ىف املسألتني فإذا حكم بصحته بعد 

فق من لوقوعه بعبارة النساء وبصحة احلكم على الغائب فقد لفق وقد حكموا بصحة هذا احلكم امل
 مذهبني.

ونقل العالمة الطرسوسى عن منية املفىت جواز الواقعة املركبة من مذهبني وقال وقد نص فيها على اجلواز 
 وصورة ما ذكره.

قال لو قضى بشهادة الفساق على غائب أو بشهادة رجل وامرأتني ىف النكاح على غائب فإنه ينفذ، 
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للفاسق شهادة وال للنساء ىف ابب النكاح شهادة وإن كان من جيوز القضاء على الغائب يقول ليس 
 هذه عبارة املنية فقد جعل احلكم وإن كان مركبا من مذهبني جائزا.

وذهب فريق آخر إىل عدم جواز التقليد ىف صورة التلفيق املذكورة وأيده العالمة قاسم ىف ديباجة تصحيح 
 القدورى حيث قال ما نصه.

هادين خمتلفني ابإلمجاع، كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس مث ال يصح التقليد ىف شىء مركب ابجت
 صلى بنجاسة الكلب قال ىف كتاب توقيف احلكام على غوامض األحكام بطلت ابإلمجاع.

 وانتصر له العالمة الشرنبالىن ىف رسالته املسماة ابلعقد الفريد ىف بيان الراجح من اخلالف ىف التقليد.

واز مع التلفيق يقول بصحة الصالة امللفقة من مذهبني، والقائل بعدم ج وأقول إن القائل بصحة التقليد
 التقليد مع التلفيق يقول ببطالهنا حيث بطلت ىف املذهبني.

فاألول يدعى صحة الصالة امللفقة مثال والثاىن يدعى بطالهنا وكل يطالب ابلدليل، فليس أحدمها مثبتا 
هد يه إن العلماء قد أمجعوا على صحة تقليد العامى للمجتواآلخر انفيا، وعلى ذلك نقول مبا ال شبهة ف

 الذى توفرت فيه شروط االجتهاد.

 ومل يقيدوا ذلك بعد التلفيق فاألصل مبقتضى هذا اإلطالق هو الصحة، وإطالقهم حجة بال شبهة.

 فمن ادعى البطالن وأن ذلك مقيد بعدم التلفيق فعليه الربهان.

ل واحد من اجملتهدين اللذين قلدمها ىف شىء واحد يستلزم وجود وأيضا قول من قال إن من خالف ك
حقيقة ال يقول هبا كل من اجملتهدين، وذلك ألن كل واحد من اجملتهدين ال جيد ىف صورة التلفيق مجيع 
ما شرطه ىف صحتها، بل جيد بعضها دون بعض غري مسلم، ألان نقول إذا خالف املقلد مذهب أحد 

 شرطه ووافق مذهب جمتهد آخر حكمنا بصحة صالته.اجملتهدين ىف مجيع ما 

ومما ال شك فيه أن املخالفة ىف بعض الشروط ىف صورة التلفيق أهون من املخالفة ىف اجلميع، فلزم 
 احلكم ابلصحة ىف األهون ابلطريقة األوىل.

تلفيق لولذلك قال السيد ابدشاه بعد ذكر ما تقدم ومن يدعى وجود فارق أو دليل على بطالن صورة ا
 فعليه الربهان.

فإن قيل ال نسلم كون املخالفة ىف البعض أهون من املخالفة ىف الكل، ألن املخالف ىف الكل متبع 
 جمتهدا واحدا ىف مجيع ما يتوقف عليه صحة العمل، وما هنا مل يتبع واحدا.

العمل إذا كان له قلت هذا إمنا يتم إذا كان معك دليل من نص أو إمجاع أو قياس قوى يدل على أن 
 شروط جيب على املقلد اتباع جمتهد واحد ىف مجيع ما يتوقف عليه ذلك فأت به إن كنت من الصادقني.

وأما ما قاله الشرنبالىل ردا على السيد ابدشاه من أن السيد رمحه هللا يدعى التلفيق وغريه ينفيه والثاىن 
ب إثبات الربهان اجللى، والبد من وجوده فاملطلو ال حيتاج إىل دليل ألنه يهدم دليل املدعى حىت يقيم 
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دليل جلواز التلفيق ومل جنده ىف كالم السيد، فغري مسلم، ملا قدمناه من اإلمجاىل على صحة تقليد العامى 
للمجتهد مطلقا وألن مسألة التقليد مع التلفيق مبنية على مسألة االجتهاد إبحداث قول اثلث بعد 

  قولني.احنصار اخلالف ىف مسألة ىف

 ففى كل موضع جاز االجتهاد وإحداث قول اثلث جاز التقليد مع التلفيق.

والصحيح جواز االجتهاد وإحداث قول اثلث مفصل بني القولني أبن أيخذ بقول أحد اجملتهدين ىف 
حادثة وبقول اآلخر ىف حادثة أخرى إذا مل خيرق إحداث هذا القول الثالث إمجاع من قبله ومما ال شك 

أن من قلد الشافعى ىف مسح بعض الرأس وقلد مالكا ىف عدم نقض الوضوء ابللمس بال شهوة فيه 
 غاية ما لزم من هذا التلفيق أن هذين اجملتهدين ال يقوالن بصحة هذه الصالة مثال.

 أما ملك فيقول بعدم صحة هذه الصالة لعدم مسح مجيع الرأس.

 املس. وأما الشافعى فيقول بعدم صحة هذه الصالة لوجود

ولكن ال يلزم من عدم قوهلما بذلك بفرض تسليم عدم القول بصحتها من جمتهد آخر جلواز أن يوجد 
 جمتهد توفرت فيه شروط االجتهاد يقول بعدم نقض املس وابالكتفاء مبسح البعض كأىب حنيفة مثال.

ة من مذهىب مالك ركبفال تلفيق بني مذهبني، وإمنا قلد املقلد جمتهدا آخر يقول بصحة هذه الصالة امل
 والشافعى، فدعوى بطالن التلفيق مطلقا ابالمجاع غري مسلم.

وإمنا يبطل التلفيق إذا كان العمل امللفق ابطال ابمجاع املذاهب وهذا غري موجود ىف الصور الىت يصور 
ال إن قهبا التلفيق، وأما عدم قول اثنني من اجملتهدين بصحتها فال يقتضى اإلمجاع على بطالهنا حىت ي

التلفيق مطلقا ابطل ابإلمجاع على أنك قد علمت أن القول أبن كال من اجملتهدين يقول ببطالهنا غري 
مسلم، فإن مالكا مثال يقول إمنا أقول ببطالن الصالة إذا مسح بعض الرأس فقط إذا مل يقلد الشافعى 

ليد، ء على قوىل بصحة التقأو أاب حنيفة وأما إذا قلد واحدا منهما ىف ذلك فإىن أقول بصحتها بنا
وكذلك الشافعى أيضا يقول إمنا أقول بعدم صحة الصالة مع اللمس إذا مل يقلد غري فيها وأما إذا قلد 

 غريى ففيها فاىن ال أقول ببطاهتا على مذهب ذلك الغري.

 ضوابجلملة كما جيوز أن يوجد جمتهد يرى ابجتهاده االكتفاء بسمح البعض ولو قليال ويرى عدم نق
الوضوء ابللمس، جيوز أيضا للمقلد أن يقلد الشافعى ىف مسح بعض الرأس ولو قليال وال يقلده فيما 
عدا ذلك من الشروط ويقلد مالكا ىف عدم نقض الوضوء ابللمس بال شهوة فقط وال يقلده فيما عدا 

 ذلك كما قدمناه مفصال عن السيد عبد العظيم املكى.

 جزء اثن. 235تح الرمحوت ىف مبحث اإلمجاع بصحيفة وقال ىف مسلم الثبوت وشرحه فوا

إذا اختلف ومل يتجاوز أهل العصر عن قولني ىف مسألة مل جيز إحداث قول اثلث عند األكثر، وجاز 
اإلحداث عند طائفة مطلقا وخمتار اآلمدى والرازى إن رفع الثالث ما اتفقا عليه فممنوع إحداثه حنو 
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ن أمري املؤمنني على وزيد بن اثبت، وحجبه أى حجب اجلد األخ مقامسة اجلد الصحيح لألخ كما ع
عن املرياث كما عن خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أىب بكر الصديق وأمري 
املؤمنني عمر وابن الزبري عباس فقد اتفق الكل على أن للجد مريااث وإمنا اختلفوا ىف القدر، فاحلرمان 

عن اجلد رأسا خالف اإلمجاع فلم جيز إحداثه، وإال أى وإن مل يرفع ما اتفقا عليه ىف  وسلب املرياث
املسألة فال مينع من اإلحداث للثالث كالتفصيل ىف الفسخ ابلعيوب الربص واجلذام واجلنون ىف أيهما  

وجب تكان واجلب والعنة ىف الزوج والرتق والقرن ىف الزوجة فقيل ال توجب الفسخ أصال، وقيل نعم 
 الفسخ ىف الكل.

اآلخر بقول  ولكن ال يرفع شيئا مما اتفقوا عليه بل ىف البعض بقول البعض وىف مل يقل به أحدفالتفصيل 
 اآلخر، فيجوز إحداثه، وىف التيسري عن بعض الشروح أن األقوال الثالثة مشهورة عن الصحابة.

( 406عما عمل به قال بصحيفة ) مع حذف وزايدة لاليضاح به، وفيهما من مسألة ال يرجع املقلد
من اجلزء املذكور ويستخرج منه أى مما ذكر أنه ال جيب االستمرار على مذهب جواز اتباعه رخص 
املذاهب وال مينع منه مانع شرعى، إذ لالنسان أن يسلك األخف عليه إذا له إليه سبيل أبن مل يظهر 

ليه وعلى آله وأصحابه والسالم حيب ما خف من الشرع املنع وأبن مل يكن املختار كما قدمه وكان ع
 عليهم.

وما البن عبد الرب أنه ال جيوز للعامى تتبع الرخص، فأجيب عنه مبنع هذا اإلمجاع إذ ىف تفسيق الرخص 
 عن اإلمام أمحد روايتان ولعل رواية التفسيق إمنا هى فيما إذا قصد التلهى فقط ال غري.

ألخذ بكل مذهب احتمال الوقوع ىف خالف اجملمع عليه إذ رمبا وما أورد أنه يلزم على تقدير جواز ا
 فيكون ابطال. مل يقل به أحديكون اجملوع عمل به مما 

كمن تزوج بال صداق اتباعا لقول اإلمامني أىب حنيفة والشافعى رمحهما هللا تعاىل وبال شهود اتباعا 
 طل اتفاقا.لقول اإلمام ملك وبال وىل على قول إمامنا أىب حنيفة فهذا اب

 أما عندان فالنتفاء الشهود، وأما عند غريان فالنتفاء الوىل.

فأقول مندفع لعدم احتاد املسألة، وقد مر أن اإلمجاع على نفى القول الثالث إمنا يكون إذا احتدت 
 املسألة حقيقة أو حكما فتدبر، وألنه لو مت لزم استفتاء مفت بعينه وإال احتمل الوقوع فيما ذكر.

ذا يعلم أن مسألة التلفيق مبنية على مسألة إحداث قول اثلث إذا احنصر خالف اجملتهدين ىف ومن ه
 عصر ىف قولني.

 ففى كل موضع ميتنع فيه إحداث القول الثالث.

أبن يكون القول الثالث خمالفا لالمجاع ميتنع فيه التلفيق أيضا إذا خالفت الصورة امللفقة إمجاعا، وأما 
 جمتهد وخالفه بعض آخر وافق فيه جمتهد آخر كالصورة املذكورة. إذا وافق بعضها قول
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فالتلفيق غري ممتنع ومن ذلك يعلم أن دعوى اإلمجاع على منع التلفيق مطلقا دعوى مل يقم عليها دليل 
 بل قام الدليل على بطالهنا، وأن ما قاله العالمة األمري من أن املعتمد أنه ال يشرتط عدم التلفيق.

 ز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعى وفعل الصالة على مذهب املالكية.وحينئذ جيو 

 وكذا الصورة املتقدمة وحنوها وهو سعة ودين هللا يسر.

 قول صحيح وهو الذى تقتضيه النصوص الشرعية أصوال وفروعا. -

كما أنه يعلم أنه لو اغتسل غسال واجبا وتوضأ وضوءا واجبا من ماء قليل يستعمل ىف رفع حدث 
مقلدا ملذهب مالك وترك الدلك مقلدا ملذهب الشافعى يكون غسله أو وضوؤه صحيحا مثل الصورتني 
املذكورتني ىف السؤال ومثل غريمها من الصور الىت ال يضر فيها التلفيق بني مذهبني أو مذاهب متعددة 

 مىت مل يكن هذا التلفيق خارقا لالمجاع.

كن كانت احلقيقة املركبة يقول ببطالهنا مجيع اجملتهدين وال مي  وأما إذا كان التلفيق خارقا لالمجاع أبن
 جملتهد آخر على فرض وجوده أن يقول هبا كحرمان اجلد من املرياث ابلكلية فالتلفيق ابطل ابالمجاع.

 (1)كما أن إحداث قول حبرمان اجلد ابلكلية ابطل ابإلمجاع." 
 "القراءة ابلقراءات الشاذة .37

F .عطية صقر 

 1997مايو 

Mالقرآن والسنة 

Q ما حكم الدين فيمن يقرا القرآن ىف الصالة ابلقراءات الشاذة غري املتعارف عليها؟ 

An  ( قول الزركشى أن هناك فرقا بني القرآن والقراءات، 80ص  1ذكر السيوطى ىف اإلتقان )ج
ذكور ىف وحى املفالقرآن وحى هللا املنزل على الرسول للبيان واإلعجاز، والقراءات اختالف ألفاظ ال

احلروف وكيفيتها من ختفيف وتشديد وغريمها. وذكر أن القراءات السبع متواترة عن األئمة، أما تواترها 
 عن النىب صلى هللا عليه وسلم ففيه نظر.

مث ذكر قول أىب شامة عن ظن البعض أن القراءات السبع املوجودة اآلن هى الىت أريدت ىف احلديث 
ة أحرف " وهو خالف إمجاع أهل العلم قاطبة، وإمنا يظن ذلك بعض أهل "أنزل القران على سبع

 اجلهل.

 مث ذكر ما يفيد أن القراءات املدونة ىف الكتب يوجد غريها.

فقال القراب ىف " الشاىف" التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غريهم ليس فيه أثر وال سنة، وإمنا هو 
 .مل يقل به أحدنه ال جيوز الزايدة على ذلك، وذلك من مجع بعض املتأخرين فانتشر، وأوهم أ
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وقال الكواشى: كل ما صح سنده واستقام وجهه ىف العربية ووافق خط املصحف اإلمام فهو من السبعة 
 املنصوصة، ومىت فقد شرط من الثالثة فهو من الشاذ.

 ما ىف التيسري وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن احنصار القراءات املشهورة ىف مثل
 والشاطبية.

قال البغوى: اعلم أن اخلارج عن السبع املشهورة على قسمني، منه ما خيالف رسم املصحف فهذا ال 
شك ىف أنه ال جتوز قراءته ال ىف الصالة وال ىف غريها، ومنه ما ال خيالف رسم املصحف ومل تشتهر 

 ا يظهر املنع من القراءة به أيضا.القراءة به وإمنا ورد من طريق غريبة ال يعول عليها وهذ

( : إذا تقرر لك إمجاع أئمة السلف واخللف على عدم 245ص  2وقال الشوكاىن ىف نيل األوطار "ج 
تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع، وعلى أنه ال فرق بينها وبني غريها إذا وافق وجها عربيا 

كل عن أئمة القراءتبني لك صحة القراءة ىف الصالة ب وصح إسناده، ووافق الرسم ولو احتماال مبا نقلناه
قراءة متصفة بتلك الصفة سواء كانت من قراءة الصحابة املذكورين ىف احلديث أو من قراءة غريهم، مث 

 ذكر الشوكاىن خمالفة النويرى هلذا الرأى ورد عليه.

عبد هللا  أى-ة" من ابن أم عبد واحلديث املشار إليه هو ما رواه البخارى وغريه " خذوا القرآن من أربع
 بن مسعود وقد بدا به، ومعاذ بن جبل، وأىب بن كعب، وسامل موىل أىب حذيفة.

هذا ما نقلته عن اإلتقان ونيل األوطار، ولعلماء القراءات آراؤهم، واألمر اخلالىف ال جيوز التعصب ألى 
 (1)رأى فيه." 

 "الثور واألرض .38

F .عطية صقر 

 1997مايو 

M والسنةالقرآن 

Q  ما زالت بعض الكتب تذكر أن األرض حممولة على قرن ثور، وأن الزالزل تكون عندما يغري محلها
 فيقلها إال قرنه اآلخر، فهل هلذا الكالم أصل؟

An  ،نعم هلذا الكالم أصل ولكنه كاذب وهو منقول عن وهب بن منبه الذى تنقل عنه أخبار عجيبة
ىف ممالك األمصار" وذكر فيه غرائب ىف كيفية محل الثور وذكره صاحب كتاب "مسالك األبصار 

لألرض، وأن له أربعة آالف عني ومثلها أنوف وأفواه وقوائم، وامسه "كيواث" وهو قائم على حوت كبري 
 لو وضعت البحار كلها ىف إحدى مناخره لكانت كخردلة ىف فالة، وامسه "هبموت ".

إن  من العلماء املختصني، و  ومل يقل به أحدة صحيحة، وكل هذا كالم ال دليل عليه من قرآن أو سن
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كان علمنا ابلكون ما يزال ضئيال، فنرتك ذلك إىل هللا، ولنحاول أن نستفيد مما سخره هللا لنا فيه، 
 -ثور  -ولنحذر كل احلذر مما متتلئ به بطون الكتب القدمية من اخلرافات واإلسرائيليات "انظر مادة 

 (1)الكربى للدمريى"." ىف كتاب حياة احليوان 
"مجهور السلف، وعليها قدماء أصحابه، وال رخص يف اعتياده عيدا، كاعتياد القراءة عنده يف  .39

 وقت معلوم. واختاذ املصاحف عند القرب بدعة، ولو للقراءة، ولو نفع لفعلها السلف.

اعما أن القرب، ز  وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن: وأما إن بعض الناس جيوز القراءة على
ابن القيم ذكر يف كتاب الروح أخبارا تدل على ذلك، فاجلواب أن يقال: ما أطلقه هذا القائل حيتاج 

تد بقوله، وهو ممن يع فلم يقل به أحدإىل تفصيل: فإن كان مقصوده جواز اعتياد القراءة على القرب، 
لعكوف ا كان يعتاده عباد القبور، من اقول ساقط خمالف ملا كان عليه السلف الصاحل، وفيه مضاهاة مل

عندها أبنواع القرب، خصوصا يف هذا الزمان الذي عميت فيه القلوب، وتنوعت فيه اخلطوب، واشتدت 
 فيه غربة اإلسالم، وعظمت فيه الفتنة بعباد األواثن واألصنام.

ف، منهم اإلمام وإن كان املقصود القراءة حال الدفن، ففيها خالف مشهور، وقد أنكرها عامة السل
أبو حنيفة، ومالك بن أنس وشدد فيها؛ وأما الشافعي فلم ينقل عنه فيها شيء، وأما اإلمام أمحد فقد 
هنى عنها يف رواية عنه، حىت إنه هنى عن القراءة بفاحتة الكتاب على اجلنازة يف املقربة. وال أعلم يف  

أهل اإلسالم، ما يدل على ما زعمه، ال من  كتاب الروح وال غريه البن القيم، وال يف شيء من دواوين 
 (2)كتاب." 

"ومجعها، على غري الوجه الشرعي؛ فقد ذكر بعض العلماء: أن ذلك حرام ابإلمجاع، ومن  .40
حتقق أن ذلك يصيبه يف حجه، حرم عليه احلج، رجال كان أو امرأة. وأما كونه ال يقدر على إظهار 

اس أن ندينه فيها، فهذا ال مينع من إقامة ما شرعه هللا ورسوله، من احلج والعمرة؛ وال ميكن أحدا من ال
حيرم على الناس، ما مل حيرمه هللا ورسوله، مبفهومه، من غري دليل شرعي جيب املصري إليه، والتسليم له، 
خصوصا إذا عجز عن إظهار دينه. فمن حج أو اعتمر، فعليه أن يتقي هللا ما استطاع، وأن يفعل ما 

رة، قول من التطوع ابحلج والعم أمكنه من إظهار دينه، وال يكلف هللا نفسا إال وسعها؛ والقول ابملنع
 فيما نعلم من علماء األمة وأئمتها. مل يقل به أحدمبتدع حمدث، 

 ]االستنابة يف احلج[

 سئل الشيخ عبد الرمحن بن حسن، رمحه هللا: عن االستنابة ... إخل؟

ن أفأجاب: اعلم، وفقين هللا وإايك لطاعته، أن من استكملت فيه شروط وجوب احلج ال خيلو، إما 
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يكون صحيح البدن وهو الغالب، فيلزمه السعي إىل احلج فورا إذا متت شروطه، كأمن الطريق، وإما أن 
يكون مريضا وحنوه، واملريض إما أن يرجى برؤه فال جيوز له االستنابة حبال، فإن برئ حج بنفسه، وإن 

 سل يف آخره، وجبمات أقيم من حيج عنه من رأس ماله. وإن كان املريض ال يرجى برؤه، كمرض ال
 (1)عليه أن يقيم من حيج عنه، كالكبري الذي يشق." 

وم، من العلماء، وأنه فهم مذموم مشؤ  مل يقل به أحد"يف شرحه، ليتبني أن فهمكم الفاسد،  .41
خمالف للكتاب والسنة، وإمجاع األمة، فنقول: ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة، قال: "ملا تويف رسول 

وسلم وكفر من كفر من العرب، قال عمر أليب بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال  هللا صلى هللا عليه
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا، فإذا قالوها عصموا 

ة حق امين دماءهم وأمواهلم إال حبقها؟ فقال أبو بكر: ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، فإن الزك
املال؛ فوهللا، لو منعوين عقاال، كانوا يؤدونه إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لقاتلتهم على منعه؛ قال 

 عمر: فوهللا ما هو إال أن رأيت هللا، قد شرح صدر أيب بكر للقتال، فعلمت أنه احلق"

لى أعظم األدلة ع وهذا احلديث خرجه البخاري يف كتاب الزكاة، ومسلم يف كتاب اإلميان، وهو من
 فساد قولكم؛ فإن الصديق رضي هللا عنه جعل املبيح للقتال جمرد املنع، ال جحد الوجوب.

وقد تكلم النووي رمحه هللا على هذا احلديث، يف شرح صحيح مسلم، فقال: ابب األمر بقتال الناس، 
ما جاء به  لزكاة، ويؤمنوا مجميعحىت يقولوا: ال إله إال هللا، حممد رسول هللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا ا

النيب صلى هللا عليه وسلم، وأن من قال ذلك عصم نفسه وماله إال حبقها، ووكلت سريرته إىل هللا تعاىل، 
 (2)وقتال من منع الزكاة وغريها، من حقوق." 

 ،"املراد بقول ال إله إال هللا: التعبري عن اإلجابة إىل اإلميان، واستدل لذلك ابحلديث اآلخر .42
 الذي فيه: "وأين رسول هللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة".

وأتمل قوله: إن املراد حبديث أيب هريرة، مشركو العرب، ومن ال يوحد؛ فأما غريهم ممن يقر ابلتوحيد 
 فال يكتفى يف عصمته بقول ال إله إال هللا، إذا كان يقوهلا يف كفره، وهي من اعتقاده.

 من اإلميان مبا جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وابجلملة: فقوله صلى وأتمل قول النووي: وال بد
ال نعلم أحدا من العلماء،  1هللا عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس، حىت يقولوا: ال إله إال هللا " 

ة، ومنع أجراه على ظاهره، وقال: إن من قال ال إله إال هللا، يكف عنه، وال جيوز قتاله، وإن ترك الصال
 من العلماء. مل يقل به أحدالزكاة، هذا 

والزم قولكم: أن اليهود ال جيوز قتاهلم، ألهنم يقولون ال إله إال هللا؛ وأن اخلوارج الذين قاتلهم علي بن 
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أيب طالب، ال جيوز قتاهلم، ألهنم يقولون ال إله إال هللا، وأن الصحابة خمطئون يف قتاهلم ملانعي الزكاة، 
 ولون ال إله إال هللا.ألهنم يق

 والزم قولكم: أن بين حنيفة مسلمون، ال جيوز قتاهلم، ألهنم يقولون ال إله إال هللا. سبحان هللا! ما أعظم

__________ 

 (1)( .." 3/394، 3/332، 3/300، 3/295( ، وأمحد )3341الرتمذي: تفسري القرآن ) 1
ان على لذين هم تبع، يقولون: إان وجدان آابء"طبقة املقلدين، وجهال الكفرة وأتباعهم ومحريهم ا .43

 أمة ولنا أسوة هبم.

قال: وقد اتفقت األمة على أن هذه الطبقة كفار، وكانوا جهاال مقلدين لرؤسائهم، وأئمتهم إال ما 
حيكى عن بعض أهل البدع أنه ال حيكم هلؤالء ابلنار وجعلهم مبنزلة من مل تبلغه الدعوة؛ وهذا مذهب 

 من أئمة املسلمني، ال الصحابة وال التابعني، وال من بعدهم. مل يقل به أحد

وقد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " ما من مولود إال ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، 
 ، فأخرب أن أبويه ينقالنه عن الفطرة، إىل اليهودية، أو النصرانية، أو اجملوسية،1أو ينصرانه، أو ميجسانه " 

ومل يعترب يف ذلك غري املريب، واملنشأ على ما عليه األبوان. وصح عنه أنه قال: " إن اجلنة ال يدخلها إال 
؛ وهذا املقلد ليس مبسلم وهو عاقل مكلف، والعاقل املكلف ال خيرج عن اإلسالم 2نفس مسلمة " 

 أو الكفر.

ه؛ فما مل ان برسوله واتباعه فيما جاء بقال: واإلسالم هو: توحيد هللا وعبادته وحده ال شريك له، واإلمي
أيت العبد هبذا فليس مبسلم وإن مل يكن معاندا، فهو كافر جاهل. وغاية هذه الطبقة: أهنم كفار جهال، 
غري معاندين؛ وعدم عنادهم ال خيرجهم عن كوهنم كفارا. فإن الكافر من جحد توحيد هللا، وكذب 

 ل العناد.رسوله إما عنادا وإما جهال وتقليدا أله

__________ 

( ، وأبو داود: 2138( ، والرتمذي: القدر )2658( ، ومسلم: القدر )1358البخاري: اجلنائز ) 1
 2/410، 2/393، 2/346، 2/315، 2/282، 2/275، 2/233( ، وأمحد )4714السنة )

 ( .569( ، ومالك: اجلنائز )2/481،

( ، وابن 2547( ، والرتمذي: صفة اجلنة )221( ، ومسلم: اإلميان )6528البخاري: الرقاق ) 2
 (2)( .." 1/445، 1/437، 1/386( ، وأمحد )4283ماجه: الزهد )
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و نظري منزه ومقدس أن يكون له مثيل أ -تعاىل–"فإن "الكفؤ" هو الند واملثيل والنظري، وهللا  .44
غين  -تعاىل–يف ذاته، أو أمسائه، أو صفاته، أو أفعاله، ومن العقائد املقررة عند أهل اإلسالم أن هللا 

ء من ذاته، وقد دل يبذاته، ابئن عن خملوقاته، ليس يف ذاته شيء من خملوقاته، وليس يف خملوقاته ش
على ذلك أدلة كثرية من القرآن منها قوله تعاىل: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصري" ]الشورى: 

[ ، وقوله تعاىل: "قل هو هللا أحد هللا الصمد مل يلد ومل 65[ ، وقوله: "هل تعلم له مسيا" ]مرمي: 11
: "وقل احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل [ ، وقوله تعاىل4-1يولد ومل يكن له كفوا أحد" ]اإلخالص: 

[ ، وإذا انتفت املماثلة 111يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا" ]اإلسراء: 
بني اخلالق واملخلوق من أي وجه فانتفاء التساوي املطلق أو من وجوه متعددة من ابب أوىل، ومل يثبت 

دايانت احملرمة، بل وحىت ملل الكفر كلها أن أحدا زعم وجود تشريك عن أحد من الفرق أو من أهل ال
وبني شيء من اآلهلة أو األنداد، أو إمكانية ذلك، فال يوجد ذلك أصال عندهم  -تعاىل–مطلق بني هللا 

–حىت حنتاج أن ننفيه ألنه متقرر يف الفطر، واثبت يف العقول، وهنا يتبني خطأ من حيصر الشرك ابهلل 
ركا إال وبني غريه، فال يكون شركا، وال يسمى العمل ش -تعاىل–نه اعتقاد املساواة بني هللا أب -تعاىل

لم يقل به فإذا كان كذلك، وهذا املعىن اخلاطئ فضال عن خمالفته للمدلول اللغوي للفظة )الشريك( ، 
 من اخللق حىت حيتاج إىل نفي، هذا أوال. أحد

ركا، وهذا صورة املعتربة يف الشرك يف الربوبية واأللوهية عن كوهنا شواثنيا: أن هذا التعريف خيرج مجيع ال
خروج عن املدلول الشرعي واللغوي هلذه الكلمة، وتصحيح لألعمال واألقوال الشركية اليت ال يكون 

ذا اتصافه بصفات الكمال ، وك-تعاىل–وأزليته اثبتة هلل  -تعاىل–فيها اعتقاد املساواة املطلقة، وأولية هللا 
 (1)اثبتة له أزال وأبدا.." 

"السمع وال معىن البصر وال معىن الكالم وال معىن احلياة وال معىن العلم وهكذا، ويقولون إمنا  .45
هي ألفاظ مبهمة نثبتها كما هي دون أن ندري ما معناها، وكأن هللا تعاىل خاطبنا بلغة ال ندري ما هي 

لقالوا لوال  لف لقوله تعاىل:"ولو جعلناه قرآان أعجمياوتعبدان بفهمها وهذا تكليف بغري املطاق، وهو خما
فصلت آايته أأعجمي وعريب قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين ال يؤمنون يف آذاهنم وقر وهو 

[ ، لسنا من الزط وال من الرببر ال ندري لغة 44عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد" ]فصلت:
  بلسان عريب مبني، وهذا الكالم ابطل بكل املقاييس الشرعية والعقليةالقرآن الكرمي الذي أنزله تعاىل

وغريها، فنحن نعلم معىن السمع وأنه غري معىن البصر، ومعىن العلم أنه غري معىن احلياة، ومعىن الكالم 
غري معىن االستواء وهكذا، لكن نفوض الكيفية ال املعىن وبني التفويضني كما بني العمى والبصر 

ل واهلدى، وأما ما ذكره الفاضل من مثال اليد من أهنا تكون جارحة وحنو ذلك فهذا صحيح والضال
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لو أن أهل السنة واجلماعة أثبتوا هلل تعاىل األمساء والصفات على ظاهرها دون تنزيه له تعاىل من أن 
اذكر عبدان و  يكون له شبيها أو مثيال، وللسائل أن جييبين عن معىن قوله تعاىل: "اصرب على ما يقولون

[ ، كم أليوب عليه السالم من أيد؟ أم أن األيدي هنا يراد هبا العلم 17داود ذا األيد إنه أواب" ]ص:
من  أحد مامل يقل بهوالقوة وليست اجلارحة؟ وإال لزم أن يكون له عدة أايد بنص القرآن الكرمي، وهذا 

 ن عندي يد ال أنساها؟ هل املعىن علىالعاملني، وما معىن قول العرب: فالن له أايد بيضاء؟ ولفال
ظاهره؟ أم أن املراد منه أعمال اخلري والرب واملعروف؟ أما يدا اخلالق تبارك وتعاىل فنثبتها كما نثبت غريها 

 (1)من الصفات الذاتية أو الفعلية بنفس املنهج السابق )إقرار وإمرار( بال." 
 "األخذ ابلكتاب والسنة دون فهم السلف .46

 د بن عبد الرمحن الرشيداجمليب أمح

 عضو هيئة التدريس مجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 أصول الفقه / األحكام وأدلتها/أدلة األحكام

 هـ29/10/1425التاريخ 
 السؤال

 -مرضي هللا عنه -قال يل أحد اإلخوة: إن علينا فقط األخذ ابلكتاب والسنة دون فهم الصحابة
، زم هلم ومناسب لعصرهم، أما حنن فنأخذ القرآن والسنة بفهمنا وابعتبار واقعناوالتابعني؛ فإن فهمهم مل

ها يف الصالة. المرأة أبن تؤم أهل بيت -مثال مرة قال إن هنالك حديثا أذن فيه النيب صلى هللا عليه وسلم
 أبقوال يل فقلت له: ماذا قال العلماء يف احلديث؟ فقال يل: إنين آخذ النص من القرآن والسنة وال شأن

 العلماء.

 اجلواب

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
 أمجعني، أما بعد:

فإن الواجب على مجيع الناس اتباع الكتاب والسنة، واالمتثال ألوامرمها، واالجتناب عن نواهيهما، 
، وال يقبل من أي أحد قول خيالف قول هللا أو قول رسوله صلى هللا عليه واملسلم متعبد مبا جاء فيهما

مهما بل  هذا املخالف من العلم والدين؛ ألن هللا عز وجل تعبدان ابتباع شرعه الوارد يف كتابه  -وسلم
 ويف سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم.

تيسر معرفة أن هذه الطريقة ال ت هذا هو احلكم العام يف تلقي نصوص الشريعة وأدلتها، إال أنه جيب
لكل أحد، وإمنا هي طريقة أهل العلم الذين أحاطوا ابألدلة، ومتكنوا من العلوم الشرعية اليت متكنهم من 
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استنباط األحكام من األدلة، كما هو مذكور يف ابب االجتهاد من كتب أصول الفقه، فإذا كان اإلنسان 
 يل يف العمل ابألدلة الشرعية.هبذه املنزلة فإن له أن يسلك هذه السب

ومن املهم جدا ملن أراد النظر يف األدلة من الكتاب والسنة أن يكون مطلعا على أقوال أهل العلم، ال 
ليقلدها ويتبعها، ولكن ليعرف آراء العلماء وينظر يف أدلة كل منهم، وليكون مطلعا على مواطن 

 ؛ لئال خيالفها.اخلالف؛ ليأخذ مبا يوافق الدليل، ومواطن اإلمجاع

ومثة أمر مهم، وهو: أن هناك أدلة ال جيوز العمل هبا؛ ألهنا قد تكون منسوخة أو مؤولة أو معارضة مبا 
هو أقوى منها، واإلنسان الذي مل يطلع على أقوال العلماء ال يدرك هذا األمر، فقد يقع يف اخلطأ نتيجة 

خ، أو ونتيجة هلذا فإنه قد يعمل بدليل منسو  تقصريه يف االطالع على أقوال أهل العلم يف املسألة،
 يعمل بدليل ويرتك ما هو أقوى منه.

أما ما يتعلق بفهم الصحابة رضي هللا عنهم، فإن املقرر عند العلماء قدميا وحديثا أن ألقوال الصحابة 
ن م من املنزلة والفضل ما ليس لغريهم من العلماء على مر العصور، وهذا األمر هو الذي جعل كثريا

أهل العلم يعدون قول الصحايب من األدلة اليت حيتج هبا على األحكام؛ ألهنم عاصروا تنزل الوحي 
وشاهدوا الوقائع مع النيب صلى هللا عليه وسلم، ومن هذا الباب ما ذكره اإلمام الشاطيب حيث قرر أن 

ابة، ما فهمها الصح الواجب على الناس عموما أن يفهموا نصوص القرآن الكرمي والسنة املطهرة مثل
رضي هللا عنهم؛ ألهنم هم الذين خوطبوا هبذه األدلة أوال، فالبد أن نفهمها كما فهموها؛ لنعمل هبا  

 كما عملوا هم هبا.

وإذا نظران إىل واقع الصحابة، رضي هللا عنهم، جند أنه قد صدر منهم عدد كبري من األقوال واألحكام 
ما مأمور ابتباع الصحابة، رضي هللا عنهم، إال إن ذلك خيتلف والفتاوى واالجتهادات، واملسلم عمو 

حبسب اختالف األحوال املصاحبة لتلك األقوال، وقد فصل القول يف هذه املسألة يف جواب آخر 
بعنوان: )التوفيق بني اجتهادات الصحابة( ، وخالصته أن اتباع الصحابة، رضي هللا عنهم، واجب فيما 

ات، أما ما اختلفوا فيه فإنه ال جيب اتباع قول معني، وإمنا الواجب علينا أال اتفقوا عليه قوال أو سكو 
 منهم. مل يقل به أحدخنرج عن جمموع أقواهلم، ولذلك فإنه ال جيوز لنا إحداث قول 

وهذا الكالم عام يف كل ما نقل عن الصحابة، رضي هللا عنهم، سواء أكان قول الصحايب يف مسألة 
آلية، أو يف شرح حلديث، فأقواهلم متبعة يف كل ذلك، وجيب علينا أن نفهم معينة، أو يف تفسري 

النصوص كما فهمها أولئك القوم املباركون علنا أن نلحق هبم، وهذا هو صنيع العلماء على مر العصور، 
حيث كانوا يستنريون أبقوال الصحابة، رضي هللا عنهم، واجتهاداهتم، وال أدل على ذلك من نقلهم 

الصحابة، رضي هللا عنهم، وأفعاهلم يف كتب اآلاثر والسنن واملسانيد والرتاجم، ومن ذلك ما ألقوال 
يتعلق بفهم نصوص الكتاب والسنة، فقد محلت لنا كتب التفاسري والسنن واملصنفات واآلاثر عددا  
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اب فيما يتعلق بتأويل النصوص من الكت -كبريا من األقوال الصادرة عن الصحابة، رضي هللا عنهم
والسنة وتفسريها، بل إن كثريا من املفسرين اهتموا أبقوال الصحابة؛ حيث إهنم يفسرون القرآن ابلقرآن 

 وابلسنة وأبقوال الصحابة، رضي هللا عنهم.

 (1)وهللا املوفق. وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.." 
 "تقليد العامي ألحد املذاهب .47

 سليمان املنيعي اجمليب د. حممد بن

 عضو هيئة التدريس مجامعة أم القرى

 أصول الفقه /االجتهاد والتقليد

 هـ6/11/1424التاريخ 
 السؤال

هل جيب على الشخص العامي تقليد مذهب معني من املذاهب األربعة؟ أم جيوز له أن أيخذ حكما 
 جزيل الشكر. من هذا وحكما من ذاك؟ وأرجو أن تذكروا األدلة أيضا ليطمئن قليب. ولكم

 

 اجلواب

العامي مذهبه مذهب من يفتيه، والواجب عليه أن يسأل من يثق يف دينه وعلمه وأمانته مث يعمل بفتواه، 
أما أن يتنقل بني الكتب وأهل العلم أيخذ من كل شيخ أو كتاب ما فيه رخصة له فهذا ال جيوز، 

 مه.اجتمع فيه السوء كله( ، انتهى كال ولذلك يقول اإلمام أمحد: )من تتبع زلة كل عامل فهو رجل قد

من أهل  أحد مل يقل بهوألنه بذلك قد مجع زالت العلماء، وتتبع الرخص، وخرج مبنهج مستقل ملفق 
 (2)العلم.." 

 "اجتهاد الصحابة رضي هللا عنهم واختالفهم .48

 اجمليب أمحد بن عبد الرمحن الرشيد

 إلسالميةعضو هيئة التدريس مجامعة اإلمام حممد بن سعود ا

 أصول الفقه /االجتهاد والتقليد

 هـ09/05/1425التاريخ 
 السؤال

جتهاداهتم واختالفهم يف ا -رضي هللا عنهم -كيف نوفق بني وجوب اتباع آراء السلف من الصحابة 
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 سنة؟.يف أتويل النصوص من الكتاب وال -رضي هللا عنهم -يف بعض األحيان؛ وهل اختلف الصحابة 

 اجلواب

رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه  احلمد هلل
 أمجعني، أما بعد:

ابته رضي هللا هم صح -بعد النيب صلى هللا عليه وسلم-فإن املقرر عند أهل العلم أن أفضل هذه األمة 
م وعدالتهم اهم، وانطالقا من فضلهعنهم، كيف ال وقد أخرب هللا سبحانه وتعاىل أنه قد رضي عنهم وأرض

ومصاحبتهم للنيب صلى هللا عليه وسلم فإن ألقواهلم من املنزلة والفضل ما ليس لغريهم من العلماء على 
مر العصور، وهذا األمر هو الذي جعل كثريا من أهل العلم يعدون قول الصحايب من األدلة اليت حيتج 

 حي، وشاهدوا الوقائع مع النيب صلى هللا عليه وسلم، ومن هذاهبا على األحكام؛ ألهنم عاصروا تنزل الو 
الباب ما ذكره اإلمام الشاطيب، حيث قرر أن الواجب على الناس عموما أن يفهموا نصوص القرآن 
الكرمي والسنة املطهرة مثل ما فهمها الصحابة رضي هللا عنهم؛ ألهنم هم الذين خوطبوا هبذه األدلة أوال، 

 ا كما فهموها؛ لنعمل هبا كما عملوا هم هبا.فال بد أن نفهمه

جند أنه قد صدر منهم عدد كبري من األقوال واألحكام  -رضي هللا عنهم-وإذا نظران إىل واقع الصحابة 
والفتاوى واالجتهادات، واملسلم عموما مأمور ابتباع الصحابة رضي هللا عنهم، إال أن ذلك خيتلف 

 ك األقوال، وميكن تقسيم املسألة إىل األقسام التالية:حبسب اختالف األحوال املصاحبة لتل

إن كان الصحابة متفقني على حكم معني يف مسألة من املسائل، فهذا يعد إمجاعا منهم، والواجب  -1
على كل من جاء بعدهم أن يصري إىل قوهلم وال جيوز له خمالفتهم؛ ألهنم جممعون على هذا القول، ومن 

رسول يكون متبعا غري سبيل املؤمنني، وهللا سبحانه وتعاىل يقول:"ومن يشاقق ال خالفهم واحلالة هذه فإنه
 من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا ".

، ومل خيطىء أحد من -رضي هللا عنهم-إن صدر من أحد الصحابة قول وانتشر بني الصحابة -2
كار على إن -رضي هللا عنهم-هذا القول، ومل يصدر من أحد من الصحابة  - عنهمرضي هللا-الصحابة

صاحب هذا القول، فإن الواجب علينا اتباع هذا القول؛ ألن القول املنتشر الذي مل خيالفه أحد يعد 
 هنوعا من أنواع اإلمجاع، وهو اإلمجاع السكويت، وأكثر أهل العلم على أن اإلمجاع السكويت جيب اتباع

 وال جتوز خمالفته.

إن صدر قول من أحد الصحابة، ومل ينتشر هذا القول، ومل ينقل إلينا أن غريه من الصحابة قد  -3
خالفه، وهذا القسم حصل فيه خالف بني أهل العلم، والذي عليه كثري من أهل العلم أن قول الصحايب 

الة، جوب األخذ بقول الصحايب هبذه احلهبذه احلالة جيب اتباعه، وذكروا عددا من األدلة الدالة على و 
 واملقام ال يتسع لذكرها.
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إن صدر من أحد الصحابة قول معني يف أي مسألة من املسائل، وخالفه غريه من الصحابة، فإنه  -4
 ليس قول بعضهم حجة على بعض، ولذلك فإنه ال حرج على من اتبع أاي من القولني.

يه عنهم واجب فيما اتفقوا عليه قوال أو سكوات، أما ما اختلفوا فواخلالصة: أن اتباع الصحابة رضي هللا 
فإنه ال جيب اتباع قول معني منه، وإمنا الواجب علينا أال خنرج عن جمموع أقواهلم، ولذلك فإنه ال جيوز 

منهم، مثال: إذا اختلف الصحابة رضي هللا عنهم يف مسألة من املسائل  مل يقل به أحدلنا إحداث قول 
لني: األول: اجلواز، والثاين: الكراهة، فيجب علينا اتباعهم يف أحد هذين القولني، وال جيوز لنا على قو 

؛ ألن كأن نقول ابلتحرمي مثال  -رضي هللا عنهم-من الصحابة  مل يقل به أحدأن حندث قوال جديدا 
 اختالفهم على هذين القولني فقط هو مبثابة اإلمجاع منهم بعدم جواز قول اثلث.

الكالم عام يف كل ما نقل عن الصحابة رضي هللا عنهم، ومن ذلك ما يتعلق بتأويل النصوص من  وهذا
الكتاب والسنة، فقد محلت لنا كتب التفاسري والسنن واملصنفات واآلاثر عددا كبريا من األقوال الصادرة 

ا، بل إن كثريا هفيما يتعلق بتأويل النصوص من الكتاب والسنة وتفسري  -رضي هللا عنهم-عن الصحابة 
من كتب التفسري اهتمت أبقوال الصحابة رضي هللا عنهم؛ حيث إهنم يفسرون القرآن ابلقرآن، وابلسنة، 

 وأبقوال الصحابة رضي هللا عنهم.

واألقوال املنقولة عن الصحابة رضي هللا عنهم فيما يتعلق بتأويل النصوص منها ما هو متفق عليه بني 
ومنها ما وقع فيه خالف بينهم، وموقفنا من هذه األقوال يكون على وفق ، -رضي هللا عنهم-الصحابة

 التقسيم السابق ذكره.

 (1)وهللا املوفق، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.." 
"الثانية: أن يعلن اإلذعان للجماعة املؤمنة، املتمثلة بصورة دولة ذات سيادة وسلطان، مع  .49

مبعتقداته، وشعائره السابقة، وفق ما تقره تلك الدولة من تنظيمات، وما متنحه له من حقوق، احتفاظه 
وما تفرض عليه من واجبات، متاما كما تفعل كثري من الدول املتقدمة اآلن، حني تسن أنظمة وقوانني 

 ا األصليني.هتتعلق ابملهاجرين والالجئني، املقيمني على أراضيها، جتعلهم يف مرتبة أدىن من مواطني

والفرق بني الصورتني أن الدولة العلمانية احلديثة متارس هذا التمييز على أسس أرضية، والدولة اإلسالمية 
 تفعل ذلك بناء على أسس موضوعية، دون متييز على أساس األرض، أو اللون، أو العرق.

الغي" ]البقرة:  تبني الرشد من وعلى ضوء ما مضى يتبني املراد بقول هللا تعاىل: "ال إكراه يف الدين قد
[ أي ال تكرهوا أحدا على اعتناق اإلسالم، فإن عالمات صحته ورشده واضحة جلية، 256من اآلية:

ملن كان صادقا خملصا يف البحث عن احلقيقة، وأما من دخله مكرها فإنه ال يستفيد من اعتناقه، وال 
صود سالم، إن كان له دولة وسلطان. وليس املقيتخلص به من الغي. وحينئذ، فعليه أن يذعن لنظام اإل
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ما قد يفهمه بعض الناس من أن اآلية تقرر احلرية املطلقة يف الدين والتنقل بني األداين، دون أن يرتتب 
 من علماء اإلسالم. مل يقل به أحدعلى ذلك أدىن تبعة، فإن هذا 

[ 29فليكفر" ]الكهف: من اآليةوأما قوله تعاىل: "وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليست للتخيري اجملرد، كما قد يفهمه بعض الناس! وإمنا جاءت يف سياق التهديد والوعيد ملن شاء أن 
يكفر، وهلذا ختمها بقوله: "إان أعتدان للظاملني انرا أحاط هبم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل 

 [ .29]الكهف: من اآلية يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا"

وبناء على ما تقدم، فإن قتل املرتد عقوبة على جرمية كبرية، أشد يف نظر اإلسالم من جرمية )اخليانة 
العظمى( اليت تعاقب عليها الدول ابلقتل، جراء إفشاء أسرار الدولة، أو التعاون مع عدو خارجي، أو 

عض النظم الوضعية. فالردة كفر مضاعف، السعي لقلب نظام احلكم، أو ما دون ذلك مما تسنه ب
والكافر املرتد أعظم جرما من الكافر األصلي، ألنه خان خيانة عظمى، ووقع يف ظلم عظيم. وهللا 

 (1)أعلم.." 
القرن الذي  أنه قال: "خري القرون -صلى هللا عليه وسلم-"وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب  .50

دخل به هنم"، وحينئذ فمن جزم يف واحد من هؤالء أبن له ذنبا يبعثت فيه مث الذين يلوهنم مث الذين يلو 
النار قطعا، فهو كاذب مفرت، فإنه لو قال ما ال علم له به لكان مبطال، فكيف إذا قال ما دلت الدالئل 

 الكثرية على نقيضه؟!.

مل معتد، افمن تكلم فيما شجر بينهم، وقد هنى هللا عنه من ذمهم، أو التعصب لبعضهم ابلباطل، فهو ظ
قة من أنه قال: "مترق مارقة على حني فر  -صلى هللا عليه وسلم-وقد ثبت يف الصحيح عن النيب 

: "إن ابين -ن احلسنع-املسلمني تقتلهم أوىل الطائفتني ابحلق"، وقد ثبت عنه يف الصحيح أنه قال 
 -ن عمار أنه قالع-هذا سيد، وسيصلح هللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني"، وىف الصحيحني 

"تقتله الفئة الباغية"، وقد قال تعاىل: "وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت 
إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر هللا فإن فاءت فأصلحوا بينهما ابلعدل 

سلمون، اع السلف على أهنم مؤمنون موأقسطوا إن هللا حيب املقسطني( ، فثبت ابلكتاب والسنة، وإمج
كانوا أوىل ابحلق من الطائفة املقاتلة له، وهللا أعلم" ]ينظر:   -والذين معه-وأن علي بن أيب طالب 
 [ .4/432جمموع فتاوى ابن تيمية 

خامسا: قولك: "مث ما الداعي ألن نعصم، أو نقول بعصمة كل الصحابة بدون أن نصرح بذلك؟ " 
 أبن أقول:واجلواب عن ذلك 

 -إلمجاعاب-من قال أبن الصحابة معصومون؟ ال أحد يقول بذلك ممن يعتد به من أهل العلم، بل هم 
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 يصيبون وخيطئون!

اإلمامية  إال عند الشيعة -صلى هللا عليه وسلم-يف أمة حممد -ومل نسمع عن العصمة لغري األنبياء 
رضي -بن سبأ الذي ادعى العصمة لعلي الذي يدعون العصمة ألئمة أهل البيت، وقدوهتم يف ذلك ا

 .-هللا عنه
ل به مل يقوأفهم من قولك: "بعصمة كل الصحابة" أنك ترى أن بعضهم قد يكون معصوما! وهذا ما 

بل لن يستطيع أحد أبدا أن أييت حبرف واحد عن أحد من  -كما قلت لك-أبدا من السلف  أحد
ظن هم، وإذا كان هذا يف حقهم ممتنعا شرعا، أفتيقول فيه بعصمة أحد من -رضي هللا عنهم-الصحابة 

 أن العصمة ستكون ملن جاء بعدهم؟!

سادسا: اآلية اليت استدللت هبا ال تصلح لالستدالل على عدم ثبوت العصمة؛ ألن هذا يف مقام بيان 
نبياء عقوبة من خالف األمر والنهي، وال يلزم منه الوقوع أصال، وهذا يستوي فيه مجيع املكلفني، حىت األ

: "ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن -عز وجل-عليهم الصالة والسالم، أمل تقرأ قول هللا 
[ ؟! وقوله تعاىل: "ولوال أن ثبتناك لقد  65أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين" ]الزمر:

نا نصريا" لك عليكدت تركن إليهم شيئا قليال * إذا ألذقناك ضعف احلياة وضعف املمات مث ال جتد 
 [ ؟!74-75]اإلسراء:

ذين  ميكن أن يشرك شرعا، أو يركن إىل ال -صلى هللا عليه وسلم-وال ميكن ألحد أن يقول أبن النيب 
 (1).." -حاشاه من ذلك-كفروا 

"فانظر إىل مكاتب العقار وكيف أيخذون السعي هل هذا حرام أم حالل؟ فإن كان حالل  .51
 .فما الفرق بينه وبني مسألتنا

 أحرام على بالبله الدوح *** حالل للطري من كل جنس

 وإن كان حراما فيلزم منه حترمي ما أحل هللا وهي اجلعالة والعياذ ابهلل.

 قوهلم: ابتناؤه على الغرر احملرم شرعا، ألنه مقامرة.

يل أو موأهنا تشتمل على الغش واخلداع وبيع الوهم وتتضمن غررا وملا فيه من الغنب الذي يقع على الع
يف حني  55أعضاء جدد حيصل املسوق على  9العضو املسوق من هذا األسلوب فإن مقابل كل 

دوالرا. وهذا غنب فاحش، فكيف يقال مع ذلك إن  620حيصل أصحاب الشركة على صايف ربح 
دوالر، هو يف احلقيقة رسوم االشرتاك يف  75تكاليف التسويق تصرف لألعضاء؟! فهذا املبل ، وهو 

 انمج، ومعظمه كما ترى يذهب ألصحاب الشركة.الرب 

 اجلواب عنه:
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 أين املقامرة والغش واخلداع والغرر مع أن السلعة موجودة والفائدة متحققة.

وأين الغرر واجلهالة بل هو منفي يف هذه املسأله ولك أن تسأل من شارك يف بزانس هل غررت به 
فه يف عمل الشركة بل إن كل من اشرتى املنتج يعر الشركه أو وعدته أبمر ومتلصت منه. هذا غري وارد 

جيدا ويعرف فائدته وفوق ذلك فإن الشركة تعطي اخليار ملن اشرتى املنتج أن جيرب املنتج ملدة ثالثة 
أايم وإن وجد فيه خالف ما قيل له فله أن يعيده ويستلم ما دفع مقابله، وأما كون البعض منهم مل 

كة الناس أبرابح بل فتحت اجملال ملن آراد أن يسوق وبينت طريقة حيصل على عموالت فلم تعد الشر 
التسويق وأوضحت شروط التسويق واملسلمون على شروطهم إال شرطا أحل حراما أوحرم حالال، وملن 
استهان مجدوى املنتج أوأنه غري جمد فإنه يتحدث عن مناسبة املنتج له هو شخصيا فليس كل الناس 

 لون شهادات الدكتوراه أو التخصص يف احلاسب.مثله وليس كل الناس حيم

 دوالر يكون للشركة. 620وأما قوهلم: إن صايف الربح وهو 

فهو غري صحيح وإال فأين املسوق الثاين الذي حتته الذي سيأخذ على الثمانية املتبقني يف أسفله بعد 
واملسوق الرابع.....، بل دوالر، واملسوق الثالث بعد أن يزيد إثنني،  55أن يزيد عليهم واحدا فقط 

دوالر  55وأين املسوق الذي أعلى منه حيث سيأخذ على هذا املسوق مع مثانية من هؤالء التسعة 
 والذي أعلى منه وهكذا ...

 أرأيتم عدم التصور الكامل للمسألة.

 تعاىل هللاقوهلم: أن التسوية بني هذا األمر وبني السمسرة كالتسوية بني البيع والراب من الذين حكى 
عنهم يف القرآن: }ذلك أبهنم قالوا إمنا البيع مثل الراب{ ، وهي كالتسوية بني البيع وبني العينة املمنوعة 

 ابلنص.

 اجلواب عن ذلك:

 هذا قلب للمسألة رأسا على عقب وقد بينت ذلك أعاله.

 قوهلم: أن املنتجات اليت تباع غري حمسوسة.

مل ا ت وسداد فاتورة الكهرابء واهلاتف وشراء املواقع يف االنرتنت وهذيلزم من ذلك حترمي بطاقات االنرتن
 يقل به أحد.

 قوهلم: أن هذه املسألة هي بيعتني يف بيعة وعقدين يف عقد.

 اجلواب عنه:

هذه املسألة إذا كانت فيها عقدان الزمان، وأما هنا فهو عقد الزم )شراء( وعقد جائز )تسويق( وأنت 
 املنتج ففرق بني املسألتني. غري ملزم بتسويق هذا
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وبناء على ما سبق بيانه وتوضيحه فإن الشراء والتعامل مع هذه الشركة جائز وما تدفعه الشركة مقابل 
 (1)السعي جعالة جائزة.." 

"بقراءة ولو جعلهم يف املغرب ثالث طوائف فصلى بكل طائفة ركعة فصالة األوىل فاسدة  .52
تقضي ركعتني  ضي الثانية ركعتني الركعة الثانية بغري قراءة والطائفة الثالثةوصالة الثانية والثالثة جائزة وتق
 بقراءة، كذا يف اجلوهرة النرية.

 

مث اخلوف من عدو ومن سبع سواء واخلوف ال يوجب قصر الصالة إال أنه يباح له املشي يف الصالة،  
 كذا يف املضمرات.

 

هتم؛ ألن القتال ليس من أعمال الصالة وكذا من وال يقاتلون يف حال الصالة فإن قاتلوا بطلت صال
 ركب حال انصرافه، كذا يف اجلوهرة النرية.

 سواء كان انصرافه عن القبلة إىل العدو أو من العدو إىل القبلة.

 

وال يصلي ساحبا يف البحر وال ماشيا، كذا يف املضمرات، وإن كان ماشيا هاراب من العدو فحضرت 
ليصلي فإنه ال يصلي ماشيا عندان بل يؤخر وإذا سها يف صالة اخلوف وجب  الصالة ومل ميكنه الوقوف

 عليه سجدات السهو، كذا يف احمليط.

 

فإن اشتد اخلوف صلوا ركباان فرادى يومئون ابلركوع والسجود إىل أي جهة شاءوا إذا مل يقدروا على 
بل يهجموهم  العدو أبن يصلوا انزلني التوجه إىل القبلة، كذا يف اهلداية، واشتداد اخلوف هنا أن ال يدعهم

 ابحملاربة، كذا يف اجلوهرة النرية.

وال يصلون مجماعة ركباان إال أن يكون اإلمام واملقتدي على دابة فيصح اقتداء املقتدي به وإذا صلى 
وع كابإلمياء مل تلزمه اإلعادة بعد زوال العذر يف الوقت وخارج الوقت والراجل يومئ إذا مل يقدر على الر 

والسجود والراكب إذا كان طالبا ال يصلي على الدابة وإن كان مطلواب ال أبس أبن يصلي على الدابة،  
 كذا يف احمليط.

 مث كل من كان ميكنه أن ينزل فصلى راكبا تفسد صالته عندان، كذا يف املضمرات.

 

صالة  لكن يصلونولو حصل األمن يف وسط الصالة أبن ذهب العدو ال جيوز أن يتموا صالة اخلوف و 
األمن ما بقي من صالهتم ومن حول منهم وجهه عن القبلة بعدما انصرف العدو فسدت صالته ومن 
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 حول منهم وجهه قبل انصراف العدو ألجل الصالة مث ذهب العدو بىن على صالته، كذا يف التتارخانية.

 

لى وف وهم مقيمون فلما صيف الزايدات: إمام صلى الظهر ابلناس صالة اخل -رمحه هللا  -قال حممد 
بطائفة ركعتني احنرفوا إال واحدا منهم مل تفسد صالته ولكن ال يستحب له ذلك فإن صلى مع اإلمام 
الركعة الثالثة فعلم أنه أساء فيما صنع واحنرف بعد الثالثة أو بعد الرابعة قبل أن يقعد اإلمام قدر التشهد 

 اإلمام قدر التشهد قبل التسليم فصالته اتمة. فصالته صحيحة وكذلك لو احنرف بعدما قعد مع

 

فإن افتتح اإلمام هبم صالة الظهر وهم مسافرون فلما صلى ركعة أقبل العدو واحنرفت طائفة من املصلني 
ووقفوا إبزاء العدو وبقيت طائفة مع اإلمام حىت أمتوا فصالهتم اتمة أما صالة من بقي مع اإلمام فظاهر 

 ألن هذا االحنراف يف أوانه والضرورة متحققة.وأما صالة من احنرف؛ ف

 

ولو افتتح اإلمام هبم صالة الظهر وهم مقيمون فأقبل العدو واحنرفت طائفة من املصلني بعد الركعتني مل 
تفسد صالهتم وإن احنرفوا بعدما صلوا ركعة فسدت صالهتم ولو حضر العدو بعد ما صلى الظهر ثالث 

قال  زاء العدو ال ذكر هلذا الفصل يف الكتاب وقد اختلف املشايخ فيهركعات وانصرفت طائفة ليقفوا إب
بعضهم: ال تفسد صالهتم؛ ألن بعد أداء الشطر إىل أن يفرغ اإلمام أوان االحنراف للطائفة األوىل، كذا 

 يف احمليط.

 

 صالة اخلوف جتوز يف اجلمعة والعيدين، كذا يف السراجية.

د يف املصر فأراد أن يصلي ابلناس صالة اخلوف جيعل الناس طائفتني فإذا قابل اإلمام العدو يوم العي
ويصلي بكل طائفة ركعة فإن كان اإلمام يرى مذهب ابن مسعود اتبعته الطائفة األوىل والطائفة الثانية 

مل و يف الركعة الثانية وإن كان رأي كل واحدة من الطائفتني خالف رأي اإلمام إال إذا تيقن خبطأ اإلمام 
 (1)من الصحابة فإذا فرغ اإلمام."  به أحد يقل

 (18870"السؤال اخلامس من الفتوى رقم ) .53
يهتم بذكر توحيد احلاكمية، ابإلضافة إىل أنواع التوحيد الثالثة  -من الدعاة -: بدأ بعض الناس5س 

ال حىت قاملعروفة. فهل هذا القسم الرابع يدخل يف أحد األنواع الثالثة أم ال يدخل، فنجعله قسما مست
جيب أن هنتم به؟ ويقال: إن الشيخ حممد بن عبد الوهاب اهتم بتوحيد األلوهية يف زمنه، حيث رأى 
الناس يقصرون من هذه الناحية، واإلمام أمحد يف زمنه يف توحيد األمساء والصفات، حيث رأى الناس 
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فلذلك جيب  يد احلاكمية،يقصرون يف التوحيد من هذه الناحية، وأما اآلن فبدأ الناس يقصرون حنو توح
 أن هنتم به، فما مدى صحة هذا القول؟

: أنواع التوحيد ثالثة: توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد األمساء والصفات، وليس هناك 5ج 
رابع، واحلكم مبا أنزل هللا يدخل يف توحيد األلوهية؛ ألنه من أنوع العبادة هلل سبحانه، وكل أنواع قسم 

 يقل ملالعبادة داخل يف توحيد األلوهية، وجعل احلاكمية نوعا مستقال من أنواع التوحيد عمل حمدث، 
ة واإلثبات؛ يف املعرف من األئمة فيما نعلم، لكن منهم من أمجل وجعل التوحيد نوعني: توحيد به أحد

وهو توحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات. وتوحيد يف الطلب والقصد؛ وهو توحيد األلوهية، ومنهم 
 (1)من فصل فجعل التوحيد ثالثة أنواع كما سبق. وهللا أعلم. وجيب االهتمام." 

 "حكم صيام يوم عاشوراء إذا وافق يوم سبت .54

ايخ مينع من صيام يوم عاشوراء هذا العام ألنه صادف يوم السبت ملا يقول السائل: إنه مسع أحد املش
ورد يف احلديث أنه عليه الصالة والسالم قال: )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افرتض عليكم( فما 

 قولكم؟

اجلواب: قد أخطأ هذا الشيخ يف منعه صيام يوم عاشوراء ألنه صادف يوم السبت اعتماداا على احلديث 
وله صلى هللا عليه وسلم: )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افرتض عليكم فإن مل جيد أحدكم إال وهو ق

 حلاء عنبة أو عود شجر فليمضغه( رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجة وغريهم.

وهذا احلديث اختلف فيه أهل احلديث اختالفاا كبرياا فصححه بعضهم وأعله آخرون ابالضطراب وقد 
وحكم بصحته. وقال أبو داود  125-4/118لكالم عليه العالمة األلباين يف إرواء الغليل فصل ا

 صاحب السنن إنه منسوخ ومل يسلم له ذلك.

وعلى كل حال فإن احلديث اثبت إال أنه ال يؤخذ منه منع صوم يوم عاشوراء إن صادف يوم سبت 
إن وافق  غي لنا أن نصوم يوم عرفة أيضاا فهذا الفهم غريب عجيب وإذا قلنا به فمعىن ذلك أنه ال ينب

 من العلماء فيما أعلم. مل يقل به أحديوم سبت وهذا 

فنحن نصوم يوم عاشوراء ألنه يوم عاشوراء بغض النظر صادف اجلمعة أو السبت أو األحد، وكذلك 
ليه ع نصوم يوم عرفة بغض النظر صادف اجلمعة أو السبت أو األحد اقتداءا هبدي املصطفى صلى هللا

وسلم وقد قال العلماء إن املقصود ابلنهي يف احلديث هو إفراد يوم السبت ابلصيام، قال اإلمام الرتمذي 
بعد أن ذكر احلديث: ]ومعىن كراهته يف هذا أن خيص الرجل يوم السبت بصيام ألن اليهود تعظم 

 (2).." 2/220السبت[ سنن الرتمذي مع شرحه عارضة األحوذي 
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 اء"صيام يوم عاشور  .55

يقول السائل: إنه مسع أحد املشايخ مينع من صيام يوم عاشوراء هذا العام ألنه صادف يوم السبت ملا 
ورد يف احلديث أنه عليه الصالة والسالم قال: )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افرتض عليكم( فما 

 قولكم؟

حلديث السبت اعتمادا على ا اجلواب: قد أخطأ هذا الشيخ يف منعه صيام يوم عاشوراء ألنه صادف يوم
م : )ال تصوموا يوم السبت إال فيما افرتض عليكم فإن مل جيد أحدك-صلى هللا عليه وسلم  -وهو قوله 

 إال حلاء عنبة أو عود شجر فليمضغه( رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن ماجة وغريهم.

طراب وقد م وأعله آخرون ابالضوهذا احلديث اختلف فيه أهل احلديث اختالفا كبريا فصححه بعضه
وحكم بصحته. وقال أبو داود  125-4/118فصل الكالم عليه الشيخ األلباين يف إرواء الغليل 

 صاحب السنن إنه منسوخ ومل يسلم له ذلك.

وعلى كل حال فإن احلديث اثبت إال أنه ال يؤخذ منه منع صوم يوم عاشوراء إن صادف يوم سبت 
ذا قلنا به فمعىن ذلك أنه ال ينبغي لنا أن نصوم يوم عرفة أيضا إن وافق فهذا الفهم غريب عجيب وإ

 من العلماء فيما أعلم. مل يقل به أحديوم سبت وهذا 

فنحن نصوم يوم عاشوراء ألنه يوم عاشوراء بغض النظر صادف اجلمعة أو السبت أو األحد، وكذلك 
لى هللا ص -اقتداء هبدي املصطفى نصوم يوم عرفة بغض النظر صادف اجلمعة أو السبت أو األحد

وقد قال العلماء إن املقصود ابلنهي يف احلديث هو إفراد يوم السبت ابلصيام، قال اإلمام  -عليه وسلم 
الرتمذي بعد أن ذكر احلديث: ]ومعىن كراهته يف هذا أن خيص الرجل يوم السبت بصيام ألن اليهود 

 .2/220وذي تعظم السبت[ سنن الرتمذي مع شرحه عارضة األح
وقال العالمة ابن القيم: ]وقال مجاعة من أهل العلم: ال تعارض بينه وبني حديث أم سلمة فإن النهي 

 (1)عن صومه إمنا هو عن إفراده وعلى ذلك." 
لى هللا ص -"وثبت يف احلديث عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: )قد أحصر رسول هللا  .56

 وحنر هديه حىت اعتمر عاما قابال( رواه البخاريفحلق رأسه وجامع نساءه  -عليه وسلم 

وبناء على ما تقدم فإن هذا الشخص الذي منع من السفر وأعيد عن اجلسر ال يعترب حمصرا حيث إنه 
  يقل به أحدململ حيرم فال شيء عليه ومن أفتاه أبن عليه شاة فقد أفتاه بغري علم وجاء بشيء منكر 

 على العلم الشرعي أن يفىت بدون علم وال فقه وال حول وال قوة إال ابهللمن أهل العلم وإهنا جلرأة كبرية 
العلي العظيم، قال تعاىل: )وال تقف ما ليس لك به علم( وقال تعاىل: )قل إمنا حرم ريب الفواحش ما 

 ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا ابهلل ما مل ينزل به سلطاان وأن تقولوا على هللا
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 ال تعلمون( .

 

* * * 

 احلج عن الوالدين

 

يقول السائل: إن والديه قد ماات ومل يؤداي فريضة احلج لفقرمها وهو رجل غين يريد أن حيج عنهما فهل 
 حيج عن أبيه أوال أم عن أمه أفيدوان؟

ب الرب هبما اجلواب: إن احلج عن الوالدين الذين قد ماات ومها فقريين ومل يؤداي فريضة احلج هو من اب
، وهذا الولد له األجر 23واإلحسان إليهما، قال تعاىل: )وابلوالدين إحساان( سورة اإلسراء اآلية 

 والثواب اجلزيل إن شاء هللا تعاىل ويقع احلج عن الوالدين امليتني وينتفعان به إبذن هللا تعاىل.

 ا:منه - عليه وسلم صلى هللا -ويدل على جواز احلج عن الغري أدلة كثرية من سنة النيب 

فقالت:  -صلى هللا عليه وسلم  -عن ابن عباس رضي هللا عنهما: )أن امرأة من جهينة جاءت إىل النيب 
 (1)إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت أفأحج عنها؟." 

 "األدلة النقلية والعقلية واحلسية على تفرد هللا ابأللوهية .57

ƒ وأريد ـ لو مسحتم ـ ردا عليه: إذا كان هللا هو الذى خلق هذا الكون ـ]أعلم أن هذا كالم امللحدين
 بسمواته وأرضه، أليس من احملتمل أن هناك آهلة هلا ـ هي األخرى ـ مسوات وأرض ىف أكوان ختصهم؟.

 

فالقرآن يقرر أن التوراة كتاب هللا، واإلجنيل والزبور كذلك، فلماذا مسح هللا بتحريف هذه الكتب؟ ومل 
 بتحريف القرآن مع أن الكل كالمه.يسمح 

 

ـ ملاذا يتكلم هللا عن نفسه ىف القرآن مرة بصيغة اجلمع ومرة بصي  املفرد؟ فهل هللا واحد أم مجع؟. ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 

ملاذا التصدقون أن هذا الكون خلق مبحض الصدفة؟ أو حسب نظرية ـ أن الكون نتج عن  -
 وين الرهيب.االنفجارالك

 

سنة  60القرآن يقرر أن املشركني والكافرين خالدين ىف جهنم أبدا، مع أهنم كفروا على قدر أعمارهم -
 مثال: أليس من العدل أن يعذبوا على قدر أعمارهم يف الدنيا ـ وأنتم تقولون إن هللا عدل؟.[ـ

 د:^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بع
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أوال: فما ذكرت من احتمال وجود آهلة أخرى غري هللا ـ تعاىل هللا عن ذلك ـ احتمال ابطل جيتمع على 
بيان بطالنه النقل والعقل واحلس، أما النقل فإذا كنت مصدقا ابهلل مؤمنا به وأبلوهيته ـ كما يظهر من  

بحانه: غريه وال رب سواه. فقال سكالمك ـ فنقول: قد أخرب هللا سبحانه يف القرآن الكرمي أنه ال إله 
 { . فدلت هذه اآلية على انفراده سبحانه ابأللوهية.14إنين أان هللا ال إله إال أان }طه: 

 

{ . فدلت هذه اآلية 102وقال سبحانه: ذلكم هللا ربكم ال إله إال هو خالق كل شيء }األنعام: 
ها على اده ابأللوهية فواضح صريح، وأما داللتعلى انفراده ابأللوهية والربوبية، أما داللتها على انفر 

انفراده ابلربوبية، فذلك قوله تعاىل: خالق كل شيء. فدل ذلك على أنه املتفرد ابخللق وأنه ما من شيء 
إال وهللا سبحانه هو الذي خلقه، وغري ذلك من اآلايت كثري فكيف يصح بعد ذلك القول أبن هناك 

 آهلة أخرى؟!. هذه داللة النقل.

 

أما داللة العقل فنقول: لو افرتضنا ـ جدال ـ وجود إهلني مثال، فهذان اإلهلان، هل يعلم أحدمها ابآلخر؟ 
أو ال يعلم؟ إن قلت: ال يعلم، فكيف يكون إهلا وهو جاهل ال يعلم؟ وهل هذا إال تناقض؟ وإن قلنا 

و أراد أحدمها بقاء شيء وأراد يعلم أحدمها ابآلخر، فماذا لو أراد أحدمها شيئا وأراد اآلخر ضده؟ كما ل
اآلخر فناءه، أو أراد أحدمها حياة إنسان وأراد اآلخر موته، حينئذ، إما أن يتحقق مرادمها معا، وهذا 
مستحيل عقال، ألنه ال ميكن أن جيتمع الضدان، وإما أن ال يقدر واحد منهما على تنفيذ مراده، 

 ز راب وال إهلا، وإما أن ينفذ مراد أحدمها دون اآلخر،وحينئذ تنتفي عنهما الربوبية، إذ ال يكون العاج
 فمن نفذ مراده فهو اإلله القادر.

 

 وأما احلس: فإان مل نسمع أن هناك آهلة أخرى مع هللا ومل تعرفنا هذه اآلهلة بنفسها ومل تدعنا لعبادهتا.

 

ؤمن بوجود هللا تقر اليت ت! فجميع ملل الكفر مل يقل به أحد!مع التنبيه على أن هذا القول الذي تقوله 
مع ذلك بوحدانيته، حىت من يدع مع هللا آهلة أخرى فإنه جيعلها يف مرتبة دون هللا سبحانه، ومل جيعل 

 أحد منهم إهلا مساواي هلل سبحانه ـ ال اليهود وال النصارى وال مشركو العرب وال غريهم.

 

رفني الكتب السابقة تتالعب هبا أيدي احمل اثنيا: أما قولك، ملاذا حفظ هللا القرآن وحده وترك ابقي
واملبدلني؟ فنقول: هذه إرادة هللا وهو سبحانه يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد وال يسأل عما يفعل، 
والقرآن هو معجزة النيب صلى هللا عليه وسلم اخلالدة إىل يوم القيامة، خبالف الرسل السابقني فلم تكن 

ب زاهتم حسية، من إحياء املوتى إبذن هللا، أو إبراء املرضى، أو انقالمعجزاهتم يف كتبهم، بل كانت معج
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 العصا حية، وحنو ذلك مما هو مشهور معلوم.

 

مث ليس معىن كون الكالم من كالم هللا سبحانه أن ال يقبل التحريف من البشر، فهذا التالزم غري 
لقرآن شاء هللا ذلك وهذا يشمل اصحيح فقد يكون القول من قول هللا جل وعال، مث حيرفه البشر إذا 

أيضا فكان من املمكن أن متتد إليه أيدي احملرفني واملغريين لوال تعهد هللا سبحانه حبفظه، وكلنا يرى 
ويسمع كثريا من أهل الكفر والضالل يف زماننا هذا وغريه يسبون هللا ـ سبحانه ـ سبا صرحيا ويسبون 

افيهم، فهل قدامهم، وهللا ـ عز وجل ـ ميلي هلم، بل ويرزقهم ويعرسله وكتبه، بل وميزقون كتبه ويطئوهنا أب
 يقدح هذا يف ألوهيته؟ سبحانه ـ حاشا هلل.

 

اثلثا: أما قولك، ملاذا يتحدث هللا سبحانه عن نفسه اترة بصيغة اجلمع واترة بصيغة املفرد؟ فنقول: من 
غة اجلمع تعظيما قد يتكلم عنه غريه بصيله أدىن معرفة بلغة العرب يعلم أن الواحد قد يتكلم عن نفسه و 

 وتفخيما، وهذا معروف مشهور حىت يف زماننا هذا.

 

رابعا: أما القول أبن الكون نشأ وليد الصدفة، فهذا قد بينا بطالنه ومناقضته للعقل يف الفتوى رقم: 
33504. 

 

 العدل، د حمدود مما ينايفخامسا: أما قولك إن ختليد الكفار يف النار مع أن كفرهم وعصياهنم كان يف أم
فإان نقول: هذا الكالم ابطل من أصله، ألن هللا سبحانه ال يسأل عما يفعل وأفعاله سبحانه ال تقارن 
أبفعال خلقه ومن رام قياس شيء من أفعاله على أفعال خلقه فقد سلك اباب من أبواب الضالل ويوشك 

يء اسدة، ذلك أن هللا سبحانه ليس كمثله شأن يضل كما ضل إبليس الذي عارض حكم هللا آبرائه الف
 ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله.

 

ولقد حكى ابن اجلوزي ـ رمحه هللا ـ يف كتابه ـ صيد اخلاطرـ أن ابن الرومي اعرتض على ختليد الكفار يف 
ن قال بقوله على مالنار ورأى أن التأبيد مزيد من االنتقام ينكره العقل، وكان من رد ابن اجلوزي عليه و 

أهنم إن كانوا ال يصدقون بصحة اخلرب يف ذلك فالكالم إذن يف إثبات النبوة وصحة القرآن، فال وجه 
لذكر الفرع مع جحد األصل، وإن كانوا يصدقون فال بد وأن يتكلفوا ويتمحلوا إلقامة العذر ال أن 

ا قوله: لتخليد الكفار يف النار، منه يقفوا أمام النصوص معارضني هلا، وذكر ـ رمحه هللا ـ بعض العلل
ومن اجلائز أن يدوم العذاب لدوام االعرتاض وذكر املعذب مبا ال حيسن، فكلما زاد عذاهبم زاد كفرهم 

 واعرتاضهم فهم يعذبون لذلك، ودليل كفرهم: وحيلفون له كما حيلفون لكم.
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ب: ولو طن، وعلى ذلك يقع التعذيفإذن كفرهم ما زال، ومعرفتهم به ما حصلت، والشر كامن يف البوا
 ردوا لعادوا ملا هنوا عنه. انتهى.

 

ولكن هذا الذي ذكره ابن اجلوزي وإن استقام يف حق بعض أهل النار فإنه ال يستقيم يف حق اجلميع، 
ألن هللا سبحانه حكى عن بعضهم اعرتافهم ابلذنب، كمال قال سبحانه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل 

 { .11، 10اب السعري فاعرتفوا بذنبهم فسحقا ألصحاب السعري }امللك: ما كنا يف أصح

 

وقوله سبحانه: ولو ترى إذ اجملرمون انكسو رءوسهم عند رهبم ربنا أبصران ومسعنا فارجعنا نعمل صاحلا 
 { .12إان موقنون }السجدة: 

 

بدين إذا كتب نيا أبد اآلوذكر غريه أن ختليد الكفار يف النار إمنا هو بسبب عزمهم على الكفر يف الد
هلم اخللود فكان التعذيب على هذا العزم، ومعلوم أن العزم املصمم املتصل يفعل ما عزم عليه مؤاخذ به 

 يف الشريعة.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1430رمضان  19
 "شبهات وجواهبا حول تكفري املسلمني .58

ƒـ]بسم هللا الرمحن الرحيم 

ظهرت عندان جمموعة من الشباب تكفر ابلطاغوت وتدعو إىل ذلك على أنه ركن التوحيد، مث تتبع 
ذلك القول؛ أن األصل يف اجملتمعات اإلسالمية اليوم الكفر، وأبن الناس فيها كفار أصليون إال من 

يكون   أظهر هلم إسالمه، وذلك أبن يكفر ابلطاغوت ويقول بقوهلم إن األصل يف الناس الكفر وإال
كافرا، ولو كفر ابلطاغوت ما مل يقل ابلقول السابق، وحيتجون على ذلك أبن األنبياء عليهم السالم 
جاءوا إىل أقوامهم ودعوهم إىل الكفر ابلطاغوت واإلميان ابهلل، فمن أجاب حكم له ابإلسالم، ومن 

كفر، وكل  دار الامتنع بقي على كفره، وكذلك يف عهد مسيلمة الكذاب من كان حتت حكمه فهو يف
شخص هناك حكمه الكفر حىت يظهر إسالمه بكفره ابلطاغوت مسيلمة واإلميان ابهلل، ويستدلون 
بقصة خالد بن الوليد رضي هللا عنه مع جماعة يف ذلك الوقت، حيث مل يعرتف خالد إبسالمه ملا 

وا يف حىت يدخل أمسكه، ألنه مل ينكر على الطاغوت، وكذلك اليوم األصل يف الناس كلهم الكفر
ا واإلميان ابهلل، وتكفري كل من مل يفعل ذلك، وهذ -احلكام اليوم-اإلسالم، وذلك ابلكفر ابلطاغوت 
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لوا وإن ص-شرط عندهم؛ ألن الناس عندهم ما حققوا التوحيد أصال، فلم يدخلوا اإلسالم وهم كفار 
فر ؛ فأان كافر عندهم حىت أكابلطاغوت وجاهدته -مثال-وكذلك لو كفرت أان  -وصاموا وزكوا وحجوا

اجملتمع كله، وعندهم الدخول يف اإلسالم ال يكون بقول ال إله إال هللا فقط، ويردون على قصة أسامة 
رضي هللا عنه ملا قتل الرجل، أبن ذم النيب صلى هللا عليه وسلم له ما كان ألن أسامة قتل مسلما بعد 

قيم على أسامة احلد، وملا مل حيدث ذلك، فهمنا أن أن قال كلمة التوحيد، ولو كان األمر كذلك أل
الرجل املقتول مل يدخل يف اإلسالم بنطقه كلمة التوحيد، وأن الذم ألسامة كان على شيء آخر، وهو 

هكذا يقولون ... وأيضا يقولون إن اليهود كانوا يقولون ال إله إال هللا فلم  -مثال-التسرع يف القتل 
سالم حىت خيرجوا من كفرهم الذي وقعوا فيه ... فهم إذن يركزون على طرح تنفعهم ومل يدخلوا هبا اإل

 سؤال: كيف يدخل الشخص يف اإلسالم؟ جزاكم هللا خريا.[ـ

 ^خالصة الفتوى:

 

األصل يف املسلم اإلسالم ال الكفر، وال جيوز أن يرمى املسلم ابلكفر، وال يتوقف يف أمره حىت خيترب 
 حيكم على معني ابلكفر حىت أييت مبا يكفر وتقام عليه احلجة فال هل يكفر ابلطاغوت أم ال، وال

 يرجع.

 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

فاعلم أنه ال جيوز ألحد كائنا من كان أن يكفر مسلما إال إذا توافرت فيه الشروط اليت تستلزم كفره 
ه اي  تكفريه، فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أميا امرئ قال ألخيوانتفت املوانع اليت متنع من 

 كافر فقد ابء هبا أحدمها إن كان كما قال وإال رجعت عليه. متفق عليه واللفظ ملسلم.

 

، 721. وملعرفة ضوابط التكفري راجع الفتوى رقم: 53835، والفتوى رقم: 4132وراجع الفتوى رقم: 
 .12800والفتوى رقم: 

 

أما قوهلم إن األصل يف اجملتمعات اإلسالمية اليوم الكفر فهذا من أشنع الضالالت وأقبح األقوال فإن 
الشرع حذر غاية التحذير من تكفري املسلم الواحد بغري حق فكيف بتكفري مجاعة املسلمني، وقوهلم إن 

ت الباطلة، ة من االعتقادااألصل يف الناس الكفر قول ابطل بل كل مولود يولد على الفطرة وهي السالم
 فإذا مل تغري فطرته أبن يهود أو ينصر فإنه لن خيتار غري اإلسالم.

 

وال شك أن الكفر ابلطاغوت من مقتضيات التوحيد ولوازم اإلميان، لكن أن يتوقف يف املسلمني وال 
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لم، ولكن عمن أهل ال مل يقل به أحدحيكم إبسالمهم حىت يتبني هل يكفرون ابلطاغوت أم ال فهذا 
يؤخذ الناس ابلظاهر وهللا يتوىل السرائر، فإذا أظهر أحد منهم انقضا لإلسالم تقام عليه احلجة ويبني 
له األمر بياان شافيا كافيا ال خيفى عن مثله، فإن رجع إىل احلق وإال حكم بكفره، وراجع الفتوى رقم: 

 .55972، والفتوى رقم: 15255
 

يف الفتاوى الكربى: وليس من شرط االئتمام أن يعلم املأموم اعتقاد  وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 إمامه وال أن ميتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور احلال.

 

فإذا كان هذا يف الصالة اليت هي صلة العبد خبالقه فكيف بغري ذلك، واحتجاجهم أبن األنبياء صلوات 
ارا إىل الكفر ابلطاغوت واإلميان ابهلل ... فجوابه: ألهنم كانوا كف هللا وسالمه عليهم كانوا يدعون قومهم

ال يؤمنون ابهلل وال يكفرون ابلطاغوت، وأما أتباع مسيلمة فكانوا كفارا مرتدين ابتباعهم إايه، 
ووبتصديقهم له ظهر كفرهم وردهتم هذا إذا كانوا خمتارين، أما إذا كانوا مكرهني فال، لقول هللا تعاىل: 

 { .106فر ابهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان }النحل:من ك

 

أما قوهلم إن خالد بن الوليد مل يعرتف إبسالم جماعة بن مرارة ألنه مل ينكر على الطاغوت فغري صحيح 
ولو كان كذلك حلكم بردته وعامله معاملة املرتدين، لكن فيما روي فإن خالدا قال له: قد عفوت عن 

مك ولكن يف نفسي حرج من تركك. وإن كانوا يقصدون بقوهلم إن اليهود كانوا يقولون ال إله إال هللا د
فلم تنفعهم ومل يدخلوا هبا اإلسالم، فهذا غاية اجلهل وأقبحه فإن اليهود كفروا برسول هللا صلى هللا عليه 

ة وأذعن هلذه الشريعة بيه ابلرسالوسلم وكفروا بشريعته فكيف يقارن اليهود مبن شهد هلل ابلوحدانية ولن
يف الظاهر على أن اليهود حىت يف إمياهنم ابهلل مل يؤمنوا اإلميان الذي يرضاه هللا فقد كفروا ابهلل تعاىل 

 بسبهم له ووصفه ابلنقائص تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا.

 

: وقالت ة آل عمران بقولهأما إن كانوا يقصدون أولئك الذين أشار إليهم هللا سبحانه وتعاىل يف سور 
طآئفة من أهل الكتاب آمنوا ابلذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون 

{ ، فهؤالء إمنا فعلوا ذلك ليلبسوا على املؤمنني كما ذكر املفسرون ومل ينفعهم ذلك 72}آل عمران:
البطالن  يقوله هؤالء الشباب ابطل ظاهر حيث فضحهم هللا تبارك وتعاىل يف كتابه، واحلاصل أن ما

 فيجب احلذر منهم والتحذير منهم كذلك حىت ال ينخدع هبم من ال علم له.

 



119 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428رمضان  17
 "صفة التعوذ ابإلخالص واملعوذات يف الصالة وخارجها والنفث عند النوم .59

ƒل سنة وهل جيوز أن أخالف الرتتيب؟ وكذلك هـ]ملا نقرأ املعوذتني وقل هو هللا أحد ما هو ترتيب ال
أقرأ كل واحدة ثالث مرات مث أنتقل للسورة ثالث مرات ما هي السنة يف ذلك وهل هذا الكالم 
والرتتيب ينطبق على التفل على الكفني عند النوم ابملعوذتني وهل يل أن أتعوذ هبما خارج الصالة 

 وداخلها وأمسح علي وعلى غريي وشكرا[ـ

 هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد: ^احلمد

 

فحول قراءة اإلخالص واملعوذات ثالاث وترتيبها يف الذكر بعد الصالة، فإن األصل هو أن يؤتى هبا هي 
على ترتيب املصحف، أما ابلنسبة لرتتبيها مع غريها، فال أبس يف أن تقدم أو تؤخر على غريها من 

دة يف هذا املوضع، حىت إن أكثر األذكار الواردة عقب الصالة جاءت األحاديث هبا مطلقة األذكار الوار 
من غري ترتيب، وأما عن صفة قراءة اإلخالص واملعوذات بعد الصالة، فإنه ال أبس يف أن تقرأ السور 

رى ثالاث، مث خالثالث، مث تعاد اثنية واثلثة، وال أبس يف أن تقرأ السورة الواحدة ثالاث، مث السورة األ
 الثالثة كذلك، واألمر يف ذلك واسع.

 

وأما عن صفة قراءة اإلخالص واملعوذات والنفث عند النوم، فقد روى الرتمذي عن عائشة رضي هللا 
عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان كلما أوى إىل فراشه مجع كفيه مث نفث فيهما فقرأ: قل هو هللا 

قل أعوذ برب الناس، مث ميسح هبما ما استطاع من جسده، يبدأ هبما على أحد وقل أعوذ برب الفلق و 
رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث مرات، والصواب هو تقدمي القراءة على النفث 

 وإن كان غري ظاهر يف اللفظ.

 

وليس  ه أحدب ومل يقلقال شارح سنن ابن ماجه: قال يف املفاتيح: ظاهره أنه نفث أوال مث قرأ، قال: 
 فيه فائدة، ولعل هذا سهو من الكاتب أو من الراوي. اهـ.

 

 وأما عن التعوذ ابملعوذتني خارج الصالة فهو أمر مشروع، وقد وردت بذلك أحاديث كثرية.

 

وأما عن التعوذ ابملعوذتني داخل الصالة فإنه مشروع، ولكن ال تكون النية هي الرقية فقط، بل تكون 
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 القراءة، وال أبس بنية الرقية مع القراءة. النية األوىل هي

 

 وأما عن املسح هبما على القارئ وعلى غريه فإنه مشروع، وقد وردت بذلك السنة..

 

 43670. والفتوى: 33429. والفتوى: 25592. والفتوى: 13188وراجع الفتوى رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425حمرم  16
 والقائلون بطهارته"القيء.. القائلون بنجاسته  .60

ƒ ـ]لقد قرأت أن الشوكاين، وابن حزم الظاهري أقروا أن القيء ليس جنسا، وقرأت أن السادة املالكية
أقروا أن القيء إن مل يتغري عن أصله فليس جنسا، وأن من قال بنجاسة القيء قد اعتمد على حديث 

 أبطله النووي وضعفه الشوكاين. أرجو معرفة هل ما قرأت صحيح؟[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

 فهاهنا أمور ال بد من بياهنا:

 

 -احسب اطالعن-أوال: الظاهر أن من نسب القول بطهارة القيء إىل ابن حزم غالط عليه، فلم نر 
 ذلك. صرح فيه بطهارة القيء، بل رأينا له عكس -رمحه هللا -نصا أليب حممد ابن حزم 

 

ففي احمللى قال ابن حزم: والقيء من كل مسلم أو كافر حرام جيب اجتنابه لقول رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم: العائد يف هبته كالعائد يف قيئه. وإمنا قال عليه السالم ذلك على منع العودة يف اهلبة. 

 انتهى.

 

 اجتناب إال ما كان جنسا. فقوله: )جيب اجتنابه( يدل على أنه يرى جناسته، ألنه ال جيب

 

وقال أيضا يف معرض استدالله على أن املاء القليل ال ينجس مبالقاة النجاسة: ولو كان املاء ينجس 
مبالقاة النجاسة للزم إذا ابل إنسان يف ساقية ماء أال حيل ألحد أن يتوضأ مبا هو أسفل من موضع 

 ه يتوضأ بال شك، وملا تطهر فم أحد من دم أو قيءالبائل، ألن ذلك املاء الذي فيه البول أو العذرة من
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 فيه، ألن املاء إذا دخل يف الفم النجس تنجس وهكذا أبدا. انتهى.

 

فهذا النقل واضح الداللة جدا يف أنه يرى جناسة القيء، ولذا فالذي يظهر لنا أن ابن حزم رمحه هللا 
المه رمحه هذا فعليه أن أييت ابلبينة من كيوافق سائر العلماء يف القول بنجاسة القيء، ومن ادعى غري 

هللا، مث إن فرض أنه قال يف موضع آخر بطهارة القيء، فيكون هذا قوال اثنيا له، وال جيزم أبن مذهبه 
 طهارة القيء.

 

 اثنيا: ما ذكرته من أن الشوكاين يقول بطهارة القيء، فإنه صحيح النسبة إليه، وقد قرره يف السيل اجلرار.

 

قا على قول صاحب حدائق األزهار: وقيء من املعدة مأل الفم دفعة: أقول: قد عرفناك يف فقال معل
أول كتاب الطهارة أن األصل يف مجيع األشياء هو الطهارة، وأنه ال ينقل عن ذلك إال انقل صحيح 
 صاحل لالحتجاج به غري معارض مبا يرجح عليه أو يساويه، فإن وجدان ذلك فبها ونعمت، وإن مل جند
ذلك كذلك وجب علينا الوقوف يف موقف املنع، ونقول ملدعي النجاسة هذه الدعوى تتضمن أن هللا 
سبحانه أوجب على عباده واجبا هو غسل هذه العني اليت تزعم أهنا جنسة، وأنه مينع وجودها صحة 

 الصالة هبا فهات الدليل على ذلك.

 

ت ائط، والقيء، والدم، واملين. قلنا هذا مل يثبفإن قال: حديث عمار: إمنا تغسل ثوبك من البول، والغ
من وجه صحيح وال حسن وال بل  إىل أدىن درجة من الدرجات املوجبة لالحتجاج به والعمل عليه، 
فكيف يثبت به هذا احلكم الذي تعم به البلوى وهو ال يصلح إلثبات أخف حكم على فرد من أفراد 

كما سيأيت. قلنا: فهل ورد أنه ال ينقض الوضوء إال ما هو   العباد؟.فإن قال: قد ورد أنه ينقض الوضوء
جنس؟ فإن قلت: نعم، فأنت ال جتد إليه سبيال، وإن قلت قد قال بعض أهل الفروع إن النقض فرع 
التنجيس. قلنا: فهل هذا القول من هذا البعض حجة على أحد من عباد هللا؟ فإن قلت: نعم، فقد 

اإلسالم، وإن قلت: ال، قلنا: فما لك واالحتجاج مبا مل حيتج به أحد من أهل  مل يقل به أحدجئت مبا 
 على أحد. انتهى.

 

اثلثا: ما ذكرته عن مذهب املالكية من أن القيء ال ينجس إال إذا خرج متغريا هو مذهبهم، وانظر 
 .33258، 119872الفتويني رقم: 

 

وقد  ث ضعيف، واملراد به حديث عمار،رابعا: وما ذكرته من أن القائلني بنجاسة القيء احتجوا حبدي
تقدم ذكره يف كالم الشوكاين، وضعفه متفق عليه بني احملدثني، وجواب ذلك أن هذا احلديث الضعيف 
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ليس وحده هو عمدة القائلني بنجاسة القيء، بل استدلوا أيضا ابلقياس قالوا: إن شأن املعدة اإلحالة، 
 ساد، فكان جنسا كالغائط.فهو طعام استحال يف اجلوف إىل الننت والف

 

 وأما القيء غري املتغري، فاألحوط غسله والتنزه عنه، وإن كان لقول املالكية هاهنا اجتاه.

 

 وهللا أعلم

 (1)." 1430مجادي الثانية  10
 "مبطالت املسح على اخلفني واجلوربني .61

ƒ مة تقول إنه جيب ساعة فقط، ولكن مسعت معل 24ـ]أان أعرف أنه جيوز املسح على اجلوارب ملدة
خلع اجلوارب وال جيوز املسح إذا دخلت لقضاء احلاجة قبل الوضوء )يعين مبجرد دخويل إىل اخلالء 

 لقضاء احلاجة فقد انقضت مدة املسح( ، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم هللا خريا.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

اء على الفتيا، والقول على هللا بغري علم، بل ذلك من أكرب الكبائر وأعظم املوبقات، فما أقبح االجرت 
قال عز وجل: قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا 

حنذر  { ، ولذا فنحن33ابهلل ما مل ينزل به سلطاان وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون }األعراف:
 املسلمني عموما من تلقي الفتوى من غري أهلها املعروفني برسوخ القدم يف العلم..

 

ح على من أهل العلم ممن جيوزون املس فلم يقل به أحدوما أفتت به هذه املعلمة إن قصدت به ظاهره 
به  ءاجلورب، بل إن املسح على اجلورب ال يبطله إال ما يبطل املسح على اخلف، وليس دخول اخلال

 من مبطالت املسح، بل ال يبطل إال بواحد من ثالثة أمور:

 

 األول: إذا متت املدة وهي يوم وليلة للمقيم، وثالثة أايم بلياليهن للمسافر.

 

والثاين: خلعه ولو قبل املدة، فإن من خلعه مث لبسه حمداث أو على غري طهارة الغسل للقدمني فإنه ال 
 جيوز له املسح عليه.

 

 إذا حدث موجب لغسل مجيع البدن كاجلنابة. والثالث:

                                         
 11/1462فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
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ولعل هذه املعلمة أرادت النهي عن دخول اخلالء ابجلورب لئال يتنجس لغلبة الظن أبنه يوجد على 
األرض شيء من النجاسة، فإن كان هذا هو مقصودها فنقول: إن إصابة ابطن اخلف ابلنجاسة ال 

 املوضع الذي أصابته النجاسة، وقد بينا نواقضتوجب بطالن املسح وال انتقاضه وإمنا توجب غسل 
 .12368املسح على اخلفني يف الفتوى رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1430حمرم  16
 "هل للعروس أن ترتك الصالة ملدة ثالثة أايم؟ .62

ƒ ـ]أان فتاة على وشك الزواج، وقد مسعت أنه جيوز للعروس عدم الصالة ملدة ثالثة أايم، وكذلك عدم
لالحتفاظ بزينتها، هل هذا صحيح أم ال، وماذا جيب فعله يف هذه الفرتة، حيث إنين أود الغسل، 

 احملافظة على رضا هللا، وخاصة يف بداية حيايت اجلديدة؟ ولكم جزيل الشكر.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

ائفة من أهل العلم إىل أن من ترك صالة واحدة متعمدا فرتك الصالة كبرية من الكبائر، بل ذهب ط
حىت خرج وقتها فإنه يكفر، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: بني الرجل وبني الكفر أو الشرك ترك 

 الصالة. رواه مسلم.

فال حيل ملسلم أن يرتك الصالة على أي حال من أحواله سواء العروس أو غريها، وما ذكرت السائلة 
شكر من املسلمني، بل الواجب أن ت مل يقل به أحدوز للعروس ترك الصالة ملدة ثالثة أايم، من أنه جي

نعمة هللا عليها ابلزواج ابإلكثار من شكره وطاعته، وكذلك جيب عليها إذا أجنبت أو حاضت أن 
 تغتسل الغسل الشرعي، وهللا أعلم.

 (2)." 1423مجادي األوىل  10
 "األذان عرب مكرب الصوت .63

ƒ[أريد أن أضيف  111304والذي له جواب الفتوى رقم  2195149أان صاحب السؤال رقم ـ ...
وفقكم هللا أين أقيم يف بلد غريب حبيث مينع متاما استعمال مكرب الصوت يف األذان وعلى حسب قول 
أهل الرأي: فرض كفاية فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر األذان يف مجيع أهل ذلك املكان، فإن  

                                         
 11/2159فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
 11/4593اوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني فت (2)
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انت قرية صغرية حبيث إذا أذن واحد مسعوا كلهم سقط الفرض بواحد، وإن كان بلدا كبريا وجب أن ك
يؤذن يف كل موضع واحد حبيث ينتشر األذان يف مجيعهم، فإن أذن واحد فحسب سقط احلرج عن 

ن أ فإذا كنا ال نسمع األذان بتاات فمالعمل إذا؟ وهل جيوز´´..... الناحية اليت مسعوه دون غريهم.
 تكون هناك إقامة للصالة دون النداء إليها؟

 

 وهل جيوز القياس على هذا احلديث ونفهم منه أنه جيب على الفرد إذا صلى يف بيته وحده األذان؟

 

) ... يعجب ربكم من راعي غنم يف رأس شظية مجبل يؤذن ابلصالة ويصلي فيقول هللا عز وجل: انظروا 
 خياف مين ، فقد غفرت لعبدي وأدخلته اجلنة..(إىل عبدي هذا يؤذن ويقيم الصالة 

( ، والنسائي 1203: رواه أبو داود يف صالة السفر رقم )65/  1قال األلباين يف السلسلة الصحيحة 
( من طريق ابن وهب عن عمرو بن احلارث أن أاب عشانة 260( وابن حبان )108/  1يف األذان )
ناد  صلى هللا عليه وسلم يقول: فذكره. قلت: وهذا إسعقبة بن عامر قال: مسعت رسول هللا“حدثه عن 

 مصري صحيح، رجاله كلهم ثقات، وأبو عشانة امسه حي بن يؤمن وهو ثقة.

 

ويف احلديث من الفقه استحباب األذان ملن يصلي وحده، وبذلك ترجم له النسائي ، وقد جاء األمر 
 نبغي التساهل هبما.به وابإلقامة أيضا يف بعض طرق حديث املسيء صالته، فال ي

 أفيدوين جازاكم هللا خريا على هذه اخلدمة وجعلها يف ميزان حسناتكم؟[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

إن  -فما ذكرته من كونك مقيما يف بلد غريب ومينع هناك استخدام مكربات الصوت فننصحك أوال 
نتقال إيل دار اإلسالم حيث دين هللا قائم وشعائر اإلسالم ظاهرة، وأما إذا كنت ابال -كان عندك قدرة

عاجزا عن ذلك فاعلم أن ما ذكرانه يف الفتوي املشار إليها ونقلناه عن أهل العلم إمنا هو مقيد ابلقدرة، 
 { .286فإن التكاليف تسقط ابلعجز، قال تعاىل: ال يكلف هللا نفسا إال وسعها }البقرة:

 

 { .16ال تعاىل: فاتقوا هللا ما استطعتم }التغابن:وق

 

فقاعدة الشرع أن من عجز عن شيء سقط عنه، فإذا كنتم عاجزين عن إظهار األذان فال حرج عليكم 
 وافعلوا ما تقدرون عليه من رفع الصوت ابألذان داخل املساجد حبيث ال حيصل لكم ضرر.

 

علم، من أهل العلم فيما ن فلم يقل به أحد بيته وأما ما ذكرته عن وجوب األذان على من صلى يف
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 والذين أوجبوا األذان إمنا أوجبوه علي اجلماعة. حلديث: إذا حضرت الصالة فأذان وأقيما. رواه البخاري.

 

واحلديث الذي ذكرته ال يدل علي الوجوب وإمنا فيه فضيلة أذان املنفرد ومثوبة فاعله، وقد نص الشيخ 
الذي ذكرته عنه علي االستحباب فال إشكال، وأما االكتفاء ابإلقامة فهو جائز األلباين يف الكالم 

للمنفرد وجائز كذلك عند من ال يوجب األذان لكن تفوت به الفضيلة، وإذا كنتم ال تسمعون النداء 
بتاات كما تقول فعليكم أن تتحروا أوقات الصالة وحترصوا على إتيان املساجد للصالة فيها يف مجاعة، 

ذه املساجد يوجد فيها بفضل هللا من يؤذنون بداخلها ويقيمون الصالة ويفعلون ما يقدرون عليه، وه
 نسأل هللا أن يوفقنا وإايكم للثبات على دينه.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429شعبان  25
 "حكم قراءة املأموم للفاحتة سرا وجهرا .64

ƒلك الركعات اليت جيهر فيها اإلمام وإذا كان ذ ـ]هل جيب قراءة الفاحتة من املأموم يف صالة اجلماعة يف
 واجبأ فهل يقرأ اإلمام الفاحتة مرة سرأ ومرة جهرأ يف الركعات املذكورة وجزاكم هللا كل خري......

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

املأموم أن يقرأ الفاحتة مطلقا سواء يف الصالة اجلهرية أو السرية، وذلك ملا أخرجه فالراجح أنه على 
البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه، أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ال 

 صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب.

سلم: رسول هللا صلى هللا عليه و وملا أخرجه الرتمذي وغريه من حديث عبادة بن الصامت قال صلى 
الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: إين أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال: قلنا اي رسول هللا، 
إي وهللا، قال: فال تفعلوا إال أبم القرآن، فإنه ال صالة ملن مل يقرأ هبا. قال الرتمذي: وحديث عبادة 

 حديث حسن.

 [ .204ئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون ]األعراف:وأما قوله تعاىل: وإذا قر 

 وقول النيب صلى هللا عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. فهو عام خص هبذه األحاديث.

 وجيوز للمأموم أن يقرأها حال قراءة اإلمام فإذا أمتها أنصت لقراءة اإلمام، كما هو مبني يف الفتوى رقم:

                                         
 11/4676فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
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 .1740والفتوى رقم:  - 1637
واإلمام ال يشرع له قراءة الفاحتة إال مرة واحدة يف كل ركعة جهرا يف اجلهرية وسرا يف السرية، وتكرار 

مل يقل به و الفاحتة غري مشروع، ألن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يفعل ذلك هو وال أحد من أصحابه 
 من العلماء فيما نعلم. أحد

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423ذو القعدة  10
 سائل تتعلق بسجود السهو"م .65

ƒ ـ]فمن خالل قراءيت لكتاب صحيح البخاري يف اجمللد الرابع حتت تصنيف كتاب السهو من الصفحة
فهذا ما توصلت إليه ولكنين لست متأكدة منه فأرجو التوضيح والتوكيد  177وحىت الصفحة  151

 منكم أهل العلم

 

 #سجود السهو#

 

 # احلاالت املوجبة للسجود:

 

رد: إذا شك يف صالته فإنه ال يسجد إال إذا تيقن من الزايدة أو النقصان، وأزيد على ذلك قول للمف -
سعد: "ورأيت عروة ابن الزبري صلى من املغرب ركعتني، فسلم وتكلم، مث صلى ما بقي وسجد سجدتني 

 وقال: هكذا فعل النيب صلى هللا عليه وسلم"

 

 إلمام وينطبق ما يفعله اإلمام على املفرد( :اجلماعة )ما خيتص به تنبيه املأمومني ل -

 

( تنبيه املأمومني له أثناء الصالة: بقوهلم )سبحان هللا( أثناء أتدية اإلمام للصالة 1### يف حالتني: 
وسهوه عن )التشهد األول( يف صالة الظهر وقياسا بذلك أي صالة فيها تشهدين فعلى اإلمام أن 

( تنبيه املأمومني بعد الفراغ من الصالة: وأستند 2شهد األخري. / يسجد سجدتني قبل التسليم من الت
فيها إىل حادثة ذي اليدين أو ذي الشمالني، حيث حدثت عند صالة العصر فقد صلى النيب صلى 
 هللا عليه وسلم ركعتني وسلم فنبهه ذو اليدين بعد الفراغ من الصالة فرد النيب صلى هللا عليه وسلم خربه

 مث استيقن خرب ذي اليدين من املأمومني وأخذ إبمجاع املأمومني مث صلى ركعتني وسجد إىل يقينه أوال
 سجدتني )وأطال فيهما( مث سلم.

                                         
 11/6438فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)



127 

 

 

 #طريقة السجود:

 

ود التكبري مث السجود مث التكبري مث الرفع من السجود مث التكبري مث السجود مث التكبري مث الرفع من السج
 د الصالة "سبحان ريب العظيم" ثالاثويقال يف السجود كما يقال يف سجو 

 

 # حاالت السهو:

 

* إذا شك املصلي يف صالته فإنه يرد شكه إىل اليقني فما غلب عليه أمره فيأخذ به يف الزايدة والنقصان، 
فإن تيقن قبل التسليم فيسجد سجدتني قبل التسليم ويسلم، وإن تيقن بعد التسليم فإنه يكون على 

 حالتني:

 

 زايدة: فيكتفي بسجود سجدتني فقط#األوىل# ال

 

 #الثانية# النقصان: يصلي ما انتقص من الصالة مث يسجد سجدتني قبل التسليم

 

 # ما أشكل علي فهمه:

 

 ( ماذا يفعل املصلي يف حالة:1

 

 تيقنه قبل التسليم أبنه زاد يف عدد الركعات؟ -أ

 

 ( يسلم مث يسجد سجدتني2/ ( يكتفي بسجود سجدتني قبل التسليم 1 -* ما احرتت فيه: هل:

 

 تيقنه قبل التسليم أبنه انتقص من الصالة؟ -ب

 

( إن  2( إن كان انتقص التشهد فيكتفي بسجود سجدتني قبل التسليم / 1 -* ما احرتت فيه: هل:
)أ( يسجد سجدتني قبل التسليم مث يقوم )وال يسلم( ليكمل ما انتقص  -كان انتقص الركعات فهل:

يكتفي بسجود سجدتني ويسلم / )ج( يسلم مث يصلي ما انتقص من الصالة من الصالة / )ب( 
 ويسجد سجدتني قبل التسليم وهذا ما أظنه األرجح.
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 وجزاكم هللا خريا

 

 وساحموان على اجملادلة بغري علم.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

هللا يف صحيحه مجلة كبرية من األحاديث الصحيحة ومل يدوهنا كلها وكذا  فقد دون اإلمام البخاري رمحه
اإلمام مسلم رمحه هللا ومها أصح الكتب احلديثية لتلقي األمة هلما ابلقبول، فاحلرص على قراءهتما 
واالطالع عليهما من أي قارئ مسلم مهم، ولكن ليس لكل قارئ استخراج األحكام منهما وال من 

احلديث، وإمنا ذلك ملن أتهل من أهل العلم للنظر واالستنباط،وله شروط معروفة يف   غريمها من كتب
 كتب األصول.

 

 وقد يقول بعضهم: األحاديث واضحة املعىن؟

 

فنقول قد يكون احلديث واضح املعىن ولكنه منسوخ أو خمصص أو هناك ما هو أرجح منه إىل غري 
وال يعرف ذلك إال أهل العلم، وقد نفل اإلمام النووي ذلك من األمور اليت جتعل العمل به غري سائ  

رمحه هللا تعاىل يف شرح مسلم عند شرحه حلديث: )إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد 
فاخطأ فله أجر( .اتفاق العلماء على حرمة النظر لغري املتأهل فقال: قال العلماء: أمجع املسلمون على 

عامل أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران: أجر ابجتهاده، وأجر إبصابته،  أن هذا احلديث يف حاكم
وإن أخطأ فله أجر ابجتهاده،.. فأما من ليس أبهل للحكم فال حيل له احلكم، فإن حكم فال أجر له 
بل هو آمث، وال ينفذ حكمه، سواء وافق احلق أم ال؛ ألن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي 

يع أحكامه، سواء وافق الصواب أم ال، وهي مردودة كلها، وال يعذر يف شيء من فهو عاص يف مج
 ذلك.

 

ومن هنا ننصحك ابلرجوع إىل كالم أهل العلم وفهمهم للكتاب والسنة، وعدم اهلجوم على استخراج 
 األحكام من كتب احلديث.

 

 التايل:وما ذكرته يف الفقرة األوىل وهي احلاالت املوجبة لسجود السهو فحكمها ك

 

إذا شك اإلمام أو املنفرد يف صالته فلم يدر كم صلى فإن عليه أن يبين على اليقني وهو األقل ويتم 
صالته، فلو شك يف صالة رابعية هل صلى ثالاث أم أربعا فعليه أن جيعلها ثالاث وأيت بركعة ويسجد 
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لم قال اإلمام عند أهل الع للسهو مث يسلم، وليس له أن جيتهد ويعمل مبا يغلب على ظنه على الراجح
النووي رمحه هللا: قوله صلى هللا عليه وسلم: فإذا مل يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتني وهو 

واجلمهور: مىت شك يف صالته هل صلى  -رضي هللا عنهم  -جالس: قال مالك والشافعي وأمحد 
حبديث أيب  ة ويسجد للسهو عمالثالاث أم أربعا مثال؟ لزمه البناء على اليقني، فيجب أن أييت برابع

سعيد، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: إذا شك أحدكم يف صالته فلم يدر كم صلى ثالاث أم أربعا 
فليطرح الشك ولينب على ما استيقن مث يسجد سجدتني قبل أن يسلم فإن كان صلى مخسا شفعن له 

البناء  وا: فهذا احلديث صريح يف وجوبصالته، وإن كان صلى إمتاما ألربع كانتا ترغيما للشيطان قال
 على اليقني.

 

 وليس األمر كما ذكرت أبنه: ال يسجد إال إذا تيقن من الزايدة أو النقصان.

 

وكالمك هذا إمنا هو يف حق من سلم من صالته مث شك يف الزايدة أو النقص أو نبهه غريه فالعلماء 
ص ألن األصل متام الصالة، وأما الشك قبل السالم يقولون ال يسجد للسهو إال إذا تيقن أنه زاد أو نق

 فاألصل عدم متام الصالة، وعليه أن يتمها بيقني مث يسجد ويسلم.

 

وأما كالمك يف الفقرة الثانية فيما يتعلق اجلماعة وتنبيههم لإلمام فإهنم إذا نبهوه وهو يف الصالة لرتكه 
 ن ترك التشهد األوسط.التشهد األوسط فإنه يسجد للسهو قبل السالم وجيزئه ع

 

وأما إذا نبهوه بعد السالم فإن قرب الوقت فإنه يسجد فقط وال يصح أن يعود فيأيت به، وإن نبهوه بعد 
 طول الفصل فإنه ال يسجد.

 

وأما إذا ترك ركنا أو ركعة فإنه ال جيوز له أن يسلم قبل اإلتيان به ولو فعل ذلك عاملا عامدا فصالته 
لم، وهذا من أهل العلم فيما نع ومل يقل به أحدفما ظننته راجحا غري صحيح  تبطل وعليه إعادهتا،

 يؤكد ما نبهناك عليه أوال من أنه ليس لكل أحد أن يستخرج األحكام من األدلة وهو قاصر يف العلم.

 

 كما أنه ال جيزئ سجود السهو عن ذلك الركن أو الركعة بل ال بد من اإلتيان بذلك مث سجود السهو.

 

 ا الفقرة اليت ذكرت فيها طريقة السجود للسهو فكالمك فيها صحيح.وأم

 

وأما الفقرة الرابعة وهي حاالت السهو فكالمك فيها صحيح ما عدا العمل بغالب الظن يف حتديد 
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الزايدة أو النقص مث العمل وفقا لذلك فغري صحيح، بل الظن ال يعمل به يف هذه احلالة فإنه إذا مل 
ا يلزمه فعليه اإلتيان به وسجود السهو على الراجح من كالم أهل العلم كما قدمناها يتيقن اإلتيان مب

 عن اإلمام النووي رمحه هللا.

 

 وأما ما أشكل عليك فجوابه على النحو التايل:

 

إذا تيقن قبل السالم أنه زاد يف الصالة فإنه يسجد سجدتني للسهو فقط ويسلم، ويف قول ألهل  -1
 د السالم عند الزايدة.العلم أنه يسجد بع

 

 إذا تيقن قبل السالم أنه انتقص من الصالة؟ -2

 

فعليه أن أييت مبا تركه أوال إذا كان ركنا مث يسجد للسهو قبل السالم وال جيزئه سجود السهو عنه، وليس 
 له أن يسلم وهو يعلم أنه بقي عليه ركن من الصالة بل عليه اإلتيان به قبل السالم.

 

 تركه سنة كالتشهد األوسط فال يعود إىل اإلتيان هبا بل يسجد للسهو فقط.وإذا كان ما 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428صفر  08
 "حكم االستئجار على القراءة وإهدائها إىل امليت .66

ƒـ]هل يصل أجر قراءة القرآن على امليت ابملال أي يؤجر القارئ؟[ـ 

 آله وصحبه، أما بعد:^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى 

 

، 5541فأصل إهداء ثواب قراءة القرآن إىل امليت جائز، وقد سبق أن بينا ذلك يف الفتوى رقم: 
 .3406والفتوى رقم: 

 

وإمنا حيصل الثواب أصال ملن قرأ تقراب إىل هللا واحتسااب لألجر عنده، وأما من قرأ نظري مال فحظه من 
قراءته هو هذا املال الذي قرأ ألجله، على أن استئجار القارئ ابملال هلذا الغرض من االبتداع يف الدين، 

على قراءة القرآن الكرمي ، كما سبق حكم أخذ األجرة 35828وقد سبق بيان ذلك يف الفتوى رقم: 

                                         
 11/7614فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
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 وما أحيل عليه فيها. 11701يف املناسبات يف الفتوى رقم: 

 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ال يصح االستئجار على القراءة وإهدائها إىل امليت، ألنه مل ينقل عن 
 ، فأيأحد من األئمة اإلذن يف ذلك، وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ ألجل املال فال ثواب له
 يقل به ملشيء يهدى إىل امليت، وإمنا يصل إىل امليت العمل الصاحل، واالستئجار على جمرد التالوة 

من األئمة، وإمنا تنازعوا يف االستئجار على التعليم. اهـ من الفتاوى الكربى، وقال أيضا: إعطاء  أحد
اجع . من جمموع الفتاوى. ور أجرة ملن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة مل ينقل عن أحد من السلف.

 .104606للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429ذو احلجة  04
 "ال أصل للقول أبن على املرأة إذا حجت أن تتصدق مبالبسها .67

ƒوأحببت التأكد منه يقولون: إن املرأة إذا حجت وعادت من احلج فمن الواجب \ـ]لقد مسعت شيئا "
 دق مبالبسها اليت حجت فيها على الفقراء فهل هذا صحيح أم خرافة؟عليها أن تتص

 جزاكم هللا كل خري.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

مل و فالقول أبنه جيب على املرأة أن تتصدق مبالبسها اليت حجت فيها على الفقراء قول ال دليل عليه 
 هل العلم فيما نعلم.من أ يقل به أحد

 

 وهللا أعلم.

 (2)." 1425مجادي األوىل  10
 "الرخصة املمنوحة للرعاة والسقاة .68

ƒـ]أحبيت يف هللا 

 

 أرجوا منكم شرح احلديث التايل وفقهه:

 

                                         
 11/13058لفني فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤ  (1)
 11/16141فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (2)
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)أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رخص للرعاة يف البيتوتة يرمون يوم النحر واليومني اللذين بعده 
 دمها( .جيمعوهنما يف أح

 

حصاة )مجع تقدمي(  42وهل جيوز يل أن أرمي يف اليوم )األربعاء( احلادي عشر من ذي احلجة عدد 
علما أبنين متعجل سواء كنت مستعجال للوصول إىل بلدي يف يوم اجلمعة لكي آخذ قسطا من الراحة 

 قبل دوامي الذي يبدأ يوم األحد؟! وذلك بناء على احلديث السابق.

 

يف احلصول على حبث كامل عن هذه املسألة على ملف وورد وعن مسألة اإلمارة يف وكذلك أرغب 
 السفر.

 

احلديث: ))إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم(( أرغب يف احلصول على حبث خبصوصه. وهل إذا 
ن و مل أطع األمري يف أنه أمرين ومن معي أن نرمي اجلمرات مجع تقدمي بناء على احلديث السابق هل أك

خارجيا؟!!!! )فقد انقشين من هو أكثر مين علما وفهمت من كالمه أبنين إذا خالفت األمري يف ذلك 
سوف أكون خارجا عليه.. كما وأنه يف أثناء عودتنا إىل بالدان أخي صاحب السيارة قام بتشغيل شريط 

خارجي أو تكفريي  ينللشيخ عبد العزيز الريس حتت عنوان اخلوارج وأان أظن أبهنم سوف يشيعون عين أن
يف بالدان. أستغفر هللا يل وهلم( وخرجت عن طاعة األمري؟ علما أبنين رميت بنية مجع التقدمي ولكن 
بعدما سأل أحد املرافقني معنا بعض طلبة العلم يف مىن أجابوا بعدم جواز ذلك ورميت يف اليوم الثاين 

مريان ومعه اثنان من اإلخوة رموا مجع عشر مرة أخرى مث طفت للوداع واحد اإلخوة معي.. ولكن أ
تقدمي أي يف اليوم احلادي عشر من ذي احلجة وابتوا معنا يف مىن يوم احلادي عشر وليلة الثاين عشر 
أي صباح اخلميس خرجنا من مىن وهم ذهبوا لطواف الوداع وأان انتظرت إىل الزوال مث رميت وبعدها 

 ذهبت لطواف الوداع.

 

 فهل عملي صحيح؟

 

 ىن ذكر األدلة على كل ما يرد مع اسم املفيت ودرجته العلمية وكذلك إذا كان أكثر من مفيت.أمت

 

 جزاكم هللا خريا.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

، فلهم أن افقد رخص النيب صلى هللا عليه وسلم ملن له عذر كالرعاة والسقاة أن يرموا يوما ويدعوا يوم
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يرموا يوم النحر ويدعوا يوم القر وهو احلادي عشر، ويرموا يوم الثاين عشر عنهما بعد الزوال، وينفروا 
إن تعجلوا أو يرموا يوم الثالث عشر بعد الزوال مث ينفروا، وإىل هذا ذهب مجهور أهل العلم، وذهب 

فلم جر بعد طلوع الفجر، وأما قبل الفأبو حنيفة يف رواية عنه ووافقه آخرون إىل جوازه قبل الزوال و 
فيما نعلم إال ملن له عذر فقد رخص له بعضهم أبن يقدم رمي يوم قال تقي الدين السبكي  يقل به أحد

رمحه هللا يف الفتاوى: وأما تقدمي يوم إىل يوم جيوزه الفوراين على قول األداء ونقله اإلمام عن األئمة وتبعه 
حيح أنه ال جيوز. ومال الرافعي إليه وكالم الشافعي يف اإلمالء والبويطي الغزايل. وقال الروايين الص

فليكن هو الصحيح. وأما تقدمي يومني فقال املاوردي: إن اليوم األول ليس وقتا جلميعها إمجاعا. وعليه 
 فليس يف الرمي مجع تقدمي.

 

لثاين. ومجلة الرمي، فيقضوه يف الوقت اقال العالمة ابن قدامة احلنبلي رمحه هللا: ومباح للرعاة أن يؤخروا 
ذلك أنه جيوز للرعاة ترك املبيت مبىن ليايل مىن ، ويؤخرون رمي اليوم األول ، ويرمون يوم النفر األول 
عن الرميني مجيعا؛ ملا عليهم من املشقة يف املبيت واإلقامة للرمي. وقد روى مالك، عن عبد هللا بن أيب 

بداح بن عاصم، عن أبيه، قال: }رخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكر ، عن أبيه ، عن أيب ال
لرعاء اإلبل يف البيتوتة أن يرموا يوم النحر، مث جيمعوا رمي يومني بعد يوم النحر، يرمونه يف أحدمها{ 
قال مالك: ظننت أنه يف أول يوم منهما، مث يرمون يوم النفر. رواه ابن ماجه، والرتمذي. وقال: حديث 

صحيح، رواه ابن عيينة، قال: رخص للرعاء أن يرموا يوما، ويدعوا يوما. وكذلك احلكم يف أهل حسن 
 سقاية احلاج.

 

وقول مالك ظننت أنه يف أول يوم منهما يعين يف أول يوم من أايم النفر وهو الثاين عشر ال أنه يقدم 
ن عطاء بن حيىي بن سعيد ع رمي يوم الثاين عشر إىل احلادي عشر ويدل على ذلك قوله يف املوطأ:عن

أيب رابح أنه مسعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا ابلليل يقول يف الزمان األول قال مالك تفسري 
احلديث الذي أرخص فيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرعاء اإلبل يف أتخري رمي اجلمار فيما نرى 

ذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر وهللا أعلم أهنم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم ال
األول فريمون لليوم الذي مضى مث يرمون ليومهم ذلك ألنه ال يقضي أحد شيئا حىت جيب عليه، فإذا 
وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا هلم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إىل الغد رموا مع 

 الناس يوم النفر اآلخر ونفروا.

 

ويف مسند أمحد عن أيب البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال: رخص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
لرعاء اإلبل يف البيتوتة أن يرموا يوم النحر مث جيمعوا رمي يومني بعد النحر فريمونه يف أحدمها قال مالك 
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 ظننت أنه يف اآلخر منهما مث يرمون يوم النفر( .

 

  السفر للجماعة فمشروعة لألدلة التالية:وأما مسألة اإلمارة يف

 

 روى أبو داود من حديث أيب هريرة وأيب سعيد: إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم، -1

 

روى أمحد يف املسند عن عبد هللا بن عمرو. قال صلى هللا عليه وسلم: " ال حيل لثالثة نفر يكونون  -2
 بفالة من األرض إال أمروا عليهم أحدهم.

 

إال أن الطاعة يف هذه اإلمارة وغريها مقيدة ابلطاعة يف املعروف، أما إذا أمر مبعصية هللا فال طاعة له 
ملا ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. رواه أمحد وصححه 

 السيوطي واهليثمي.

 

ليهم  صلى هللا عليه وسلم بعث جيشا وأمر عويف الصحيحني عن علي رضي هللا عنه: أن رسول هللا
رجال، فأوقد انرا وقال: ادخلوها، فأراد انس أن يدخلوها. وقال اآلخرون: إان قد فرران منها. فذكر ذلك 
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها مل تزالوا فيها إىل يوم 

 ال حسنا، وقال: ال طاعة يف معصية هللا، إمنا الطاعة يف املعروف.القيامة. وقال لآلخرين قو 

 

وعليه فال حرج على السائل يف ترك طاعة أمري الرفقة يف احلج يف تقدمي الرمي عن وقته؛ ألنه أمر بغري 
معروف، بل أمر مبا فيه خمالفة شرعية، فمن مل يطعه ال يقال عنه أبنه خارج عن طاعة األمري وال يلتفت 

 ما قد يشاع عنه يف ذلك ألن إبمكانه أن يثبت خمالفة هذا األمري للشرع. إىل

 

وما فعلته وهو التأخر إىل اليوم الثاين عشر والرمي بعد الزوال هو السنة وهو احلق نسأل هللا جل جالله 
 أن يثيبك ويثبتك على احلق. ونعتذر لك عن إرشادك إىل حبث خاص على الوورد يف هاتني املسألتني.

 

 وأما املفيت يف الشبكة فهم مجاعة من أهل العلم يرأسهم الدكتور عبد هللا الفقيه.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1427حمرم  03
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 "حكم رمي اجلمار بعد منتصف الليل عن اليوم التايل .69

ƒ ـ]قمت ابحلج هذا العام مع إحدى احلمالت ومت رمي اجلمار لليوم األول للتشريق بعد صالة العصر
ريق بقية اليوم يف مىن حىت منتصف الليل بدقائق معدودة فقمنا برمي اجلمرات لليوم الثاين للتش مث أمضينا

ابعتبار أنه قد بدأ اليوم الثاين من أايم التشريق فهل هذا جائز وهل علينا شيء، وبعد الرمي ذهبنا 
ى إىل قيامي ا أدلطواف الوداع مباشرة حيث حدثت مشادة بيين وبني بعض من كانوا معنا يف احلملة مم

ابلطواف وأان يف حالة من عدم الرتكيز ومشتت الذهن متاما ومل أستجمع تركيزي إال يف الشوط األخري 
 فهل علي شيء. أفيدوان أفادكم هللا؟[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ق غري معتد ذي قمتم به بعد انتصاف ليلة اثين أايم التشريفرمي اجلمار لليوم الثاين من أايم التشريق، وال
به شرعا، ألن رمي كل يوم من أايم التشريق ال يبدأ إال بعد زوال الشمس يف ذلك اليوم وهذا هو قول 
مجاهري العلماء من السلف واخللف، ويف رواية عن أيب حنيفة أنه جيوز الرمي قبل الزوال، وقوله رمحه هللا 

لزمكم من العلماء فيما نعلم، وعليه فإنه ي فلم يقل به أحدالرمي قبل طلوع الفجر أصال مرجوح، وأما 
دم لرتك رمي اجلمرات ذلك اليوم، لقول ابن عباس رضي هللا عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه 

 فعليه دم.

مرات رميا مي اجلوكذا طواف الوداع الذي قمتم به غري معتد به كذلك ألنه وقع قبل إمتام املناسك ور 
. فوجوده كالعدم ويلزمكم لرتكه دم، فعلى كل من فعل هذا 59437معتربا شرعا وانظر الفتوى رقم: 

 الفعل منكم دمان، دم لرتك الرمي ودم لرتك طواف الوداع.

 

ونصيحتنا لكم ولعموم املسلمني هي أن جتتهدوا يف تعلم أحكام الدين، فإن هذه األخطاء الظاهرة ال 
 ا الناس إال بسبب اجلهل.يقع فيه

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1430حمرم  04
 "حكم الرمي قبل الفجر أايم التشريق .70

ƒ ذو احلجة قبل الفجر؟[ـ 12ـ]هل جيوز رمي اجلمرات للمتعجل يوم 

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:
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أهل  إال بعد الزوال، وإىل هذا ذهب مجهور -نها يوم التعجلوم-فال جيوز رمي اجلمار يف أايم التشريق 
العلم، وذهب أبو حنيفة يف رواية عنه إىل جوازه قبل الزوال وبعد طلوع الشمس، كما يف العناية شرح 

 فيما نعلم. فلم يقل به أحداهلداية وغريها من كتب احلنفية، وأما قبل الفجر 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423حمرم  25
 "أحكام تتعلق فيما إذا ملكت املرأة رقيقا ذكورا .71

ƒ ـ]لو تكلمنا عن الرق، نرى أن اآلية )ما ملكت أميانكم( تتكلم عن اجلواري، فماذا لو كان العكس؟
هل جيوز المرأة حرة أن متلك رقيقا؟ وهل جيوز أن يكون من ضمن هذا الرقيق رجل؟ وهل ينطبق على 

 [ـهذا الوضع اآلية يف سورة النساء؟
 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

و وال فرق أن يكون املالك هلم رجال أ -ذكورا كانوا أو إاناث-فملك اليمني هم األرقاء اململوكون عبيدا 
ن أ امرأة، وأحكام اإلرقاء مبسوطة يف كتب الفقه، إال أنه إذا ملكت املرأة رقيقا ذكورا ال جيوز هلا

وهو حرام ابإلمجاع، وإمنا اختلف العلماء يف جواز  مل يقل به أحدتعاشرهم كما تعاشر زوجها، فهذا 
 نظر العبد إىل سيدته وإىل ما ينظر منها، فقال مالك والشافعي: نظره هلا كنظر الرجل إىل حمارمه.

ن حمارمه وكذلك ليه الرجل موقالت احلنفية: ينظر إىل وجهها وكفيها، ونقل عنهم أنه ينظر إىل ما ينظر إ
 اختلفوا يف جواز سفرها معه..... أخل

 وهذه مسائل تبحث يف أبواهبا من كتب الفقه.

 وهللا أعلم.

 (2)." 1423ذو احلجة  02
 "حق الشفعة على الفور أم على الرتاخي .72

ƒأم أن  -أشهر 6يف تونس مثال حمدد ب  -ـ]سؤايل يف الشفعة: هل أن ممارسة حق الشفعة حمدد بزمن
 من حق الشريك أن يشفع مىت شاء؟[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

فقد اختلف الفقهاء يف الشفعة هل هي على الفور أم ال؟ واجلمهور على أن الشفعة على الفور، ويف 
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الب هبا عة على الفور، إن طبيان ذلك يقول ابن قدامة يف املغين: الصحيح يف املذهب أن حق الشف
ساعة يعلم ابلبيع، وإال بطلت. ... وهذا قول أيب حنيفة، والشافعي يف أحد قوليه، وحكي عن أمحد 
رواية اثنية أن الشفعة على الرتاخي ال تسقط ما مل يوجد منه ما يدل على الرضى، من عفو، أو مطالبة 

 أن مالكا قال: تنقطع مبضي سنة. وعنه: بقسمة، وحنو ذلك. وهذا قول مالك، وقول الشافعي، إال
مبضي مدة يعلم أنه اترك هلا؛ ألن هذا اخليار ال ضرر يف تراخيه، فلم يسقط ابلتأخري، كحق القصاص. 
وبيان عدم الضرر أن النفع للمشرتي ابستغالل املبيع وإن أحدث فيه عمارة، من غراس أو بناء، فله 

 قيمته. اهـ.

 

اجلمهور بقوله: ألنه خيار لدفع الضرر عن املال، فكان على الفور، كخيار  مث استدل ابن قدامة لقول
الرد ابلعيب، وألن إثباته على الرتاخي يضر املشرتي لكونه ال يستقر ملكه على املبيع، ومينعه من 
التصرف بعمارة خشية أخذه منه، وال يندفع عنه الضرر بدفع قيمته؛ ألن خسارهتا يف الغالب أكثر من 

 ا، مع تعب قلبه وبدنه فيها. اهـ.قيمته

 

واتفق فقهاء املذاهب األربعة على أن عدم العلم ابلبيع أو الشراء يعد عذرا يف أتخري طلب الشفعة، 
 واختلفوا يف صور هذا القدر، وميكن مراجعة تفصيل هذه املسألة يف مظاهنا من كتب الفقه.

 

 من أهل العلم.  يقل به أحدملومن هذا يتبني لك أن حتديد زمن الشعفة بستة أشهر 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1430مجادي الثانية  27
 "حكم حتويل املسجد إىل مجعية خريية .73

ƒـ]الفاضل اخلليل فضيلة الشيخ األستاذ/ أهل الذكر حفظكم هللا ورعاكم 

السؤال: هل جيوز حتويل مسجد أهل السنة واجلماعة من )مسجد كوقف( إىل مجعية خريية للمسلمني 
امة، وللعلم أن هذا املسجد الوحيد لكثري من املسلمني يف منطقة كبرية قي بلد املهجر واملسلمون ع

انقسموا إىل فريقني قسم أكرب يريده مسجدا حىت ال تسقط الفرائض واآلخر الفريق األقلية يريده مجعية 
ن حتول اليت تريد أخريية، اآلن هو مسجد وقف إسالمي برعاية أهل السنة واجلماعة والفئة القليلة 

املسجد إىل مجعية خريية رفعوا قضية يف احملكمة العليا ضد إخواهنم املسلمني القائمني على الوقف 
املسجد وخسائر املدافع واملهاجم تقريبا عشرة آالف دوالر واجلاي أكثر رمبا تصل اخلسائر بني الطرفني 

                                         
 12/2481فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)



138 

 

 ري املسلمني لتصفية األجواء ولكن كانمخسني ألف دوالر أتعاب احملامني، وحاول كثري من أهل اخل
رفضا شديدا من الفئة القليلة أصحاب فكرة اجلمعية اخلريية ... هللا املستعان؟ مع أمجل التحيات.. 

 وجزاكم هللا كل خري على الدوام.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

ملهجر أن ال يكونوا يف مثل هذا اجلو الذي ذكرت عنه ما ذكرت من فكان على املسلمني يف بالد ا
الصراع والنزاع، وإمنا الواجب أن يقدموا املصاحل العليا وخدمة الدين على طاعة الشيطان فيما يريده هلم 
من التفرقة والفشل، مث إنه من اخلطأ الكبري أن يرفع املسلمون قضية كهذه أمام حمكمة تعمل ابلقوانني 

ة جيب على كال أخطاء كبري  -يف احلقيقة-ضعية، ويدفعوا يف اخلصام عليها ما ذكرته من املال، فهذه الو 
 الطرفني أن يتوبوا إىل هللا منها، وأن يعودوا إىل حتكيم شرع هللا فيما شجر بينهم.

 

ظل ب أن يهو أن الوقف جي -يف اجلملة-وفيما يتعلق مبوضوع السؤال فالذي عليه مجهور أهل العلم 
 ابقيا على الكيفية اليت أوقف هبا، فال يباع وال يتصرف فيه مبا خيرجه عن الوجه الذي أوقف عليه، لقوله
صلى هللا عليه وسلم املتفق عليه ملا استأمره عمر رضي هللا عنه يف شأن أرض له خبيرب: إن شئت حبست 

 ه. يوهب. متفق عليأصلها وتصدقت هبا، فتصدق هبا عمر، أهنا ال يباع أصلها وال يورث وال

 

وقد ذهب مجهور أهل العلم إىل عدم جواز استبدال الوقف بغريه إذا كان عقارا، ولو مل يعد منتفعا به، 
أخذا بعموم هذا احلديث، وإن كانت لبعضهم بعض االستثئاءات يف حاالت اندرة، جاء يف املوسوعة 

يء أصال أو ال لكلية، أبن ال حيصل منه شالفقهية: معىن اندراس الوقف أنه أصبح حبالة ال ينتفع به اب
يفي مبئونته، كأوقاف املسجد إذا تعطلت وتعذر استغالهلا، ففي هذه الصورة جوز مجهور احلنفية 
االستبدال على األصح عندهم إذا كان إبذن القاضي ورأيه ملصلحة فيه. وأما املالكية فقد أجاز مجهورهم 

ىل ذلك مصلحة، وهي الرواية املشهورة عن مالك ... وأما استبدال الوقف املنقول فقط إذا دعت إ
العقار فقد منع املالكية استبداله مع شيء من التفصيل ... وأما الشافعية فقد شددوا كثريا على استبدال 

 العني املوقوفة حىت أوشكوا أن مينعوه مطلقا خشية ضياع الوقف أو التفريط فيه.. انتهى.

 

وهو أنه ال جيوز بيعه وال استبداله بغريه إال أن تتعطل منافعه ابلكلية، وال ولإلمام أمحد رواية أخرى 
ميكن االنتفاع به وال تعمريه وإصالحه، أو دعت املصلحة إىل ذلك. والدليل على ذلك ما فعله عمر 
رضي هللا عنه حني بلغه أن بيت املال الذي ابلكوفة نقب فكتب إىل سعد أن أنقل املسجد الذي 

واجعل بيت املال يف قبلة املسجد. وكان هذا العمل مبشهد من الصحابة فلم ينكر، فهو   ابلتمارين
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كاإلمجاع، وقد ذهب إىل هذا القول األخري شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، بل ذهب إىل أبعد منه 
 حيث يقول: ومع احلاجة جيب إبدال الوقف مبثله، وبال حاجة جيوز خبري منه لظهور املصلحة.

 

ال شك أن هذا القول هو الوسط الذي يراعي املصاحل، ومن هذه النصوص يتبني أن إبدال الوقف بال و 
من أهل العلم، وعليه فتحويل املسجد املذكور إىل مجعية  مل يقل به أحدحاجة أو ملصلحة غري راجحة 

علم، ال خريية مع أنه هو املسجد الوحيد للمسلمني يف املنطقة، ال يصح على أي من أقوال أهل
وخصوصا إذا كان حتويله سيؤدي إىل تعطيل الفرائض كما دل عليه السؤال، مث اعلم أن األمور الشرعية 
ال ينظر فيها إىل قول األكثرية أو األقلية، وإمنا ينظر فيها إىل احلكم الشرعي، وعلى اجلميع أن يرضوا 

مث ال جيدوا يف  كموك فيما شجر بينهمبه ويسلموا تسليما، قال هللا تعاىل: فال وربك ال يؤمنون حىت حي
{ ، ونسأل هللا أن يصلح أحوال املسلمني يف 65أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما }النساء:

 سائر البالد.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1428مجادي األوىل  07
 "من شروط صحة التوبة من مظامل العباد .74

ƒ( لكن مل أكن على علم مبا تفضلتم به، 264127ـ]أشكر لكم التفضل ابإلجابة على سؤايل رقم )
وقد قال هللا تعاىل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هل ينطبق هذا على حاليت أو ما 

 العمل أفيدوان؟ جزاكم هللا خريا.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

وكذلك اجلهل ابحلكم ال يعفي صاحبه من رد حقوق الناس، وقوله تعاىل: فمن فاعلم أن الندم والتوبة 
{ ، نزلت يف العقود الربوية اليت كان يتعامل 275جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف }البقرة:

الناس هبا قبل نزول حترمي الراب، فلم يطالبوا ابلتخلص من أمواهلم اليت كسبوها عن طريق العقود الربوية 
 قبل حترمي الراب، ومبعىن آخر أن ما قبض من األموال يف تلك الفرتة معفو عنه وما مل يقبض مل يعف عنه.

 

وأما االستدالل ابآلية على أن من غصب أو سرق أو احتال ألخذ املال املعصوم مث إذا اتب وندم صار 
ة رد روط صحة التوب؛ بل هم مطبقون على أن من شمل يقل به أحدهذا املال حالال يف حقه، فهذا 
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 احلقوق إىل أهلها إن وجدوا وأمكن الوصول إليهم؛ أو التصدق هبا.

 

جاء يف األداب الشرعية: قال القرطيب يف تفسريه حكاية عن العلماء: فإن كان الذنب من مظامل العباد 
، فإن مل يكن هفال تصح التوبة منه إال برده إىل صاحبه واخلروج عنه عينا كان أو غريه إن كان قادرا علي

قادرا عليه فالعزم أن يؤديه إذا قدر عليه يف أعجل وقت وأسرعه، وهذا يدل على االكتفاء هبذا، وأنه ال 
 .22156عقاب للعذر والعجز. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426صفر  02
 لتجارة"هل يلزم املفيت يف املعامالت املالية احلديثة الدراسة يف كليات ا .75

ƒ ـ]أرجو أن ختربوين من منكم درس التجارة اإللكرتونية أو أخذ ختصصا فيها؟ من منكم يعرف الفرق
بني التسويق اهلرمي والشبكي؟ من منكم ختصص وأعطى من وقته وجهده يف سبيل هللا تعاىل وقال أان 

أعطي ء العامل؟ وقال سسأدرس هذا العلم ألنه يدرس يف كل اجلامعات اآلن وأرقى اجلامعات يف كل أحنا
من وقيت هلل وأدرس األمر من كل جوانبه وأرقى الفروق بني هذا النوع والنوع اآلخر ألنين بصراحة ال 
أدري ماذا أقول ولكن سأقول لكم أرجوكم اي شيوخنا اتقوا هللا فينا ويف أنفسكم ليتخصص منكم طائفة 

م ظم شيوخنا اآلن يعرفون عنه إال ما يقال هلابألمر وهو علم شاسع وفيه أبواب كثرية وال أظن أن مع
على الربيد األكرتوين من هذا وذاك )يعين أن السائل هو الذي يعطيكم املعلومات وأنت تعممون على  
كل شيء تبعا لسؤال السائل لكم( وليس األمر ابلسهولة اليت أفيت أان أو فالن أبمر ال نعلم معظمه 

 ون على سؤاله وتعممونه على كل املوضوع وتقولون إنكم تتقونهل إذا استدرككم السائل فإنكم جتيب
هللا اي شيوخي إن األمر أعظم، األمر أعظم عليكم أن تدرسوا األمر فإن وهللا من يقرأ فتاواكم عن 
التسويق الشبكي وله أدىن اطالع على األمر من الناحية العلمية سيقول إنكم تفتون يف ما ليس لكم 

األمور خلطا غريبا فالتسويق الشبكي عندكم هو اهلرمي وبعضكم يرى احلرمة يف  به علم ألنكم ختلطون
 35492شكل اهلرم )فأي شيءهرمي هو حرام ما هذا اي إخويت أتقو هللا ارجعوا أنتم إىل فتواكم املرقمه: 

 الاقرؤوها جيدا ما هذا اي شيوخنا )فبعد االطالع على برانمج التسويق الشبكي أو اهلرمي تبني أنه 
جيوز الدخول فيه، وال داللة الغري عليه فبعد االطالع؟ وليس الدراسة؟ أمر يهم العامل كله وتقولون بعد 
االطالع!!!!!!! غريب قليال أليس كذلك؟ وأيضا برانمج التسويق الشبكي او اهلرمي التسويق الشبكي 

هذا املوضع  استخدام أو يف فيه أكثر من مثانية فروع أما اهلرمي فهو جزء فقط من التسويق فال جيوز
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غريب جدا أليس كذلك ماذا يقصد هبذا هل يقصد انه اطلع على الشبكي أم اهلرمي وما هي مصادر 
اطالعه أم يقصد أن اهلرمي هو نفس الشبكي وهللا ال أدري ماذا يقصد من كالمه أليس من املفروض 

درسوا ذاته أليس من الواجب عليكم أن تأن تكون فتاواكم مزيلة للشبهات أما هذا الكالم فهو شبه حبد 
األمر حىت على األقل عندما يقرأ أي إنسان األمر يعرف أنكم لديكم بعض اإلملام ابألمر أما هبذه 
الصورة وكأنكم يف واد والعامل أمجع يف واد فليس صحيحا اتقوا هللا تعاىل وأرجو أن أكون أان خمطئا، 

خ درسوا هذا العلم دراسة وليس من فتاوى السائلني، أسأل وأرجو أن يقول يل أحدكم نعم لدينا شيو 
 هللا تعاىل أن يوفقنا مجيعا للصواب آمني؟[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

 فال يلزم املفيت إذا سئل عن مسألة من مسائل التجارة االلكرتونية أو التقليدية أن يذهب أوال ليتخصص
  يقل به أحدمليف هذا العلم ويدرس يف كليات التجارة واالقتصاد مث بعد ذلك حيق له الفتوى، فهذا 

ممن يعتد بقوله، وما زال العلماء واملفتون يفتون يف هذه املسائل وغريها بعد أن يطلعوا على حقيقتها 
 ىل نوعني من الفهم:اج إابلنظر فيها أو بسؤال السائل عنها فيجيبوا حبسب ما ظهر هلم، فالفتوى حتت

 

النوع األول: ف هم واقع املسألة وحقيقتها وهذا ميكن التوصل إليه بدون التفرغ والتخصص يف هذا 
 العلم املتفرع عن املسألة، ولكن ابالطالع وسؤال أهل التخصص.

 

 النوع الثاين من الفهم: فهم حكم هللا تعاىل وهو فهم الواجب يف الواقع.

 

حييط العامل بكل تفاصيل املعاملة حىت يتوصل إىل احلكم عليها؛ بل جمرد وجود بند أو كما ال يلزم أن 
شرط أو عقد حمرم يف فرع منها أو يف جزئية من جزيئاهتا كاف يف املنع منها أو إبطاهلا أو املطالبة 

 بتصحيحها.

 

الصطالح إذا  اوأما موضوع التسويق الشبكي فيصح تسميته أيضا ابلتسويق اهلرمي، وال مشاحة يف 
كان يصدق عليه نفس الوصف، والتسويق الشبكي يصح تشبيهه ابهلرم حيث يكون يف قاعدته 
أشخاص كثريون وينتهي بشخص واحد ال جيد من يسوق له املنتج ألنه كما هو معروف يف االقتصاد 

عذر بعدها توعامل التسويق أن لكل منتج درجة معينة من املبيعات تبل  السوق بعدها درجة التشبع في
 حتقيق أي مبيعات إضافية ومن مث يتعذر منو اهلرم بعدها.

 

وهنا جند املستوايت األخرية يف هذا اهلرم خاسرة ألهنا تعجز عن استقطاب عمالء جدد، وهبذا الفهم 
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 حكمنا على التسويق الشبكي أنه حمرم ألن األغلبية الساحقة خاسرة ملصلحة القلة القليلة.

 

اسات إسالمية وغربية حتذر من هذا الربانمج ملا فيه من الغش واالحتيال على وقد صدرت كتب ودر 
اجلمهور وننصح السائل بقراءة حبث د. سامي السويلم الباحث يف االقتصاد اإلسالمي هبذا الشأن، 
وحبث أستاذ االقتصاد اإلسالمي مجامعة األزهر الدكتور حسني شحاتة أيضا، وللعلم فكالمها أطلق 

 لنوع من التسويق اسم الشبكي أو اهلرمي، ومها من املتخصصني يف هذا اجملال.على هذا ا

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429ذو القعدة  11
 "إنكاح الكتايب املسلمة ال جيوز .76

ƒ:ـ]هل جيوز زواج املسلمة ابلكتاىب ىف بالد الغرب؟ علما مبا يلي 

 الجيدن أحدا يتقدم للزواج منهن من الشبابهناك الكثري من املسلمات الاليت ولدن ىف بالد الغرب 
املسلم، ألن عدد الذكور املسلمني مقارنة ابإلانث يعترب قليال جدا ىف بالد الغربة، كما أن الكثري منهم 
يتزوج من بنات كتابيات من أهل تلك البالد، إضافة إىل أن قانون تلك البالد جيرم اجلمع بني زوجتني. 

شكلة، ألن عدد املسلمات الاليت يقدمن على الزواج من غري املسلمني يزداد  أفيدوان حبل عاجل هلذة امل
كل يوم، وإذا حاولت نصحهن ابلصوم قلن يل: إنت ال تشعرين مبا نشعر به، ألنك متزوجة، كما أن 
انتشار الرذيلة ىف هذه البالد جيعل الصوم حال غري عملي، وكل واحدة منا حتلم ابألسرة واألوالد، كما 

بزواجنا ابلكتايب يكون حالنا أفضل من الشباب املسلم الذى يتزوج من كتابية مث يطلق زوجته، ألنه  أننا
يفقد أبناءه وقد يفقدون دينهم. أما حنن املسلمات فلو تعرضت واحدة للطالق فأوالدها هلا ابلقانون 

ول الوقت ر أتثرا ابألم لطواألبناء يتبعون دين األم، وإذا مل حيدث الطالق فمن املعروف أن األوالد أكث
الذى يقضونه معها. أرجو الرد على ذلك ووضع حل للمسلمات ىف الغرب للحد من إقباهلن على 

 الزواج بغري املسلمني.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

الف من األئمة والعلماء، ألنه خي به أحد ومل يقلفزواج املسلمة ابلكتايب ال جيوز حبال من األحوال، 
صريح القرآن الكرمي حيث يقول هللا تعاىل: )ولن جيعل هلل للكافرين على املؤمنني سبيال( ]النساء: 

141. ] 

فاملسلمة حبكم كوهنا زوجة جيب عليها الطاعة للكافر واخلضوع له، والكافر ال حيرتم دينها، بل يذهلا يف 
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[ ، فهي تضحي بدينها يف سبيل 221ال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا( ]البقرة: دينها ويقول تعاىل: )و 
 شهوة عابرة، وذلك ال ميكن إقراره يف دين اإلسالم.

أما أن شباب املسلمني يتزوجون ببنات الكافرين ويرتكون املسلمات فعلى املسلمني أن يكونوا أعلى مهة 
سالم ، وعليهم أن يستعينوا ابملسلمني يف بالد اإلمن غريهم فيتحدوا يف سبيل مواجهة هذه األخطار

لزواج بناهتم، فإن معظم املسلمني املقيمني يف الغرب هلم أقارب وأصدقاء يف العامل اإلسالمي، لئال يقعوا 
يف هاوية الفجور والزان مع الكافرين، وأن يكبحوا شهواهتم ابلصوم، أو بتناول بعض األدوية القاطعة 

 ع ترك تلك البالد وجب عليه ذلك، فرارا بدينه وعرضه.للشهوة، ومن استطا 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1422ربيع األول  27
 "النظر إىل عورة الكافرة ال خيتلف عن النظر إىل عورة املسلمة .77

ƒ ـ]ما حكم النظر إىل فتيات الغرب املتعرايت يف الرسائل اإللكرتونية، واليت كثر إرساهلا عرب اإلنرتنت
 خاصة، وهل يف ذلك إخالل ابحلديث النبوي الذي يقول فيما معناه: أن من تعقب للشباب العريب

 عورة أخيه املؤمن سلط هللا عليه من يتعقب عورته حىت ولو يف بيته؟ أاثبكم هللا وعافاكم.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

 ايت من الغرب أو من غريه سواء يف رسائل الربيد أو غريها من وسائلفيحرم النظر إىل الفتيات املتعر 
، 404اإلعالم واالتصاالت، وقد سبق يف الفتاوى ذات األرقام التالية حكم النظر إىل صور النساء: 

2862 ،10299. 
 

يه لوأما احلديث الذي ذكرت معناه فقد رواه أبو داود عن أيب برزة األسلمي أن رسول هللا صلى هللا ع
وسلم قال: اي معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه: ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عوراهتم، فإن 

 من اتبع عوراهتم تتبع هللا عورته، ومن تتبع هللا عورته يفضحه يف بيته. قال األلباين: حسن صحيح.

 

تتبع  ملسلمني، وعلى حرمةفهذا احلديث يذكره العلماء ويستشهدون به على حرمة التجسس على ا
عورات املسلمني ومعايبهم واالستكشاف عما سرتوه، والنظر إىل صور الفتيات العارايت يف الرسائل 
اإللكرتونية اليستشهد على حترميه هبذا احلديث بل ابآلايت واألحاديث املذكورة يف الفتاوى السابق 

 بيان أرقامها.
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وإمنا  الصور لفتيات غري مسلمات وابلتايل جيوز النظر إليهن وإن كنت تريد االستشهاد به على أن تلك
لنظر إىل عورة ، بل اومل يقل به أحدحيرم االطالع على عورات املسلمات، فهذا استشهاد يف غري حمله 

املرأة الكافرة ال خيتلف عن النظر إىل عورة املسلمة، ألن النهي ورد عام يف حترمي النظر إىل النساء عموما، 
 للمزيد من الفائدة. 37068الفتوى رقم:  وراجع

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425ربيع األول  05
 "القبول واإلجياب يف عقد النكاح .78

ƒ ـ]ما مشروعية من يقول إنه ال داعي لعقد القران ما دام الناس يعلمون أن هذا الرجل سوف يتزوج
ن الرسول عليه السالم مل يكهذه السيدة وأهنا تقول له وهبت لك نفسي معلال ذلك أن على عهد 

 هناك عقد قران وجزاكم هللا خريا.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

 فيحتمل هذا القول أحد أمرين:

 

األول: أن يريد القائل بقوله ال داعي لعقد القران: عقد النكاح وهو الصيغة وهي: اإلجياب من ويل 
قوله: زوجتك أو أنكحتك ابنيت، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت. فهذا القول الزوجة، ك
، فإن حل استمتاع كل من الزوجني ابآلخر ال يكون إال بعد هذا العقد، وقوله ومل يقل به أحدابطل، 

لى ص مل يكن على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم مردود، ومن أدلة ورود صيغة العقد على عهد النيب
هللا عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد قال: أتت النيب صلى هللا 
عليه وسلم امرأة فقالت إهنا قد وهبت نفسها هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم، فقال ما يل يف النساء 

 و خامتا من حديد، فاعتلمن حاجة، فقال رجل زوجنيها، قال أعطها ثواب، قال ال أجد، قال أعطها ول
له، فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا، قال فقد زوجتكها مبا معك من القرآن. فهذا عقد والصيغة 

 هي قول الرجل زوجنيها وقول النيب صلى هللا عليه وسلم زوجتكها.

 

يغة خاصة وصاإلحتمال الثاين: أن يقصد القائل أنه ال داعي للمأذون وما يسبق عقد النكاح من خطبة 
وكونه يف مكان خاص كاملسجد مثال فهذا القول صحيح إن عىن الوجوب، فليس وجود املأذون بالزم  
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 13818كما تقدم يف الفتوى رقم 

 

 .12788وخطبة احلاجة مستحبة فقط كما يف الفتوى رقم 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426ربيع الثاين  13
 "والدة التوائم ال حترم الزوجة على زوجها .79

ƒ( حترم على زوجها ما صحة ذلك يف 2+2+2ـ]هل صحيح أنه عندما تنجب املرأة للمرة الثالثة توأم )
 الشرع والسنة، وما تربيره إن كان صحيحا؟[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

محد قد ورد يف احلديث الذي أخرجه أفإن من مقاصد الزواج النبيلة وأهدافه املنشودة تكثري األمة، ف
والنسائي وأبو داود، وصححه األلباين عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه 
وسلم، فقال: إين أصبت امرأة ذات حسب ومجال وأهنا ال تلد أفأتزوجها؟ قال: ال، مث أاته الثانية فنهاه، 

 الولود، فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة.مث أاته الثالثة، فقال: تزوجوا الودود 

 

فدل هذا احلديث على أن املرأة إذا كانت عاقرا ال تلد كان ذلك نقصا فيها خبالف املرأة الولود، فإن 
 الزواج هبا فضيلة.

ألن الولود  -يعين الودود الولود-قال صاحب عون املعبود عند شرحه للحديث املتقدم: وقيد هبذين 
دودا مل يرغب يف الزوج فيها، والودود إذا مل تكن ولودا مل حيصل املطلوب وهو تكثري األمة إذا مل تكن و 

 بكثرة التوالد. انتهى، فبان من هذا أن املرأة اليت تنجب التوائم هي داخلة يف هذا املعىن ابألحرى.

له يف   ال أصلمن أهل العلم، و  مل يقل به أحدوأما كون هذا سببا يف حترميها على زوجها، فهذا ما 
 كتاب هللا وال سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وإمنا هو من اخلرافات اليت ال مستند هلا.

 وهللا أعلم.

 (2)." 1425شعبان  26
 "للزوج أن أييت زوجته يف أي وقت بعد العقد .80

ƒـ]هل من السنة عندما يتزوج الرجل أن ال يقرب الزوج زوجته ملدة أربعني يوما؟[ـ 
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  والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:^احلمد هلل

 

مل يقل و فما ذكر السائل من كون الزوج ال يقرب زوجته بعد الزواج هبا مدة أربعني يوما مل يرد يف السنة 
من أهل العلم؛ بل للزوج أن أييت زوجته يف أي وقت بعد العقد عليها، واألمر راجع إىل رغبة  به أحد

 .41355ما سبق ذكره يف الفتوى رقم: الزوجني ك
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1429ربيع الثاين  06
 "جواب شبهة حول حرمة إتيان النساء يف أدابرهن .81

ƒ ـ]عند السؤال عن مجاع الزوجة يف الدبر يرد عليك مبجموعة من األحاديث الضعيفة. والواضح أن هذا
ناك لتحرمي واألصل فيه اإلابحة. ومالك أحله. وهاألمر كما قال الشافعي: مل يثبت فيه التحليل أو ا

يثبت ابلعقل أنه مباح. وإليك جزءا من هذا املبحث: بقيت مسألة  3حوار للشافعي يف نيل األوطار ج
يف هذا املوضوع ما أحببت أن أحتدث فيها إال ملا رأيت من كثرة اختالف الناس حوهلا، أال وهي مجاع 

وقد اختلف الناس قدميا وحديثا حول هذا املوضوع أهو حالل أم حرام؟ املرأة يف دبرها أي من اخللف، 
أقول وابهلل التوفيق: إن مجاع املرأة يف دبرها من اخللف حالل ومباح وال إمث فيه، ومل يرد نص يف كتاب 
هللا حيرم ذلك، قال تعاىل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وال يوجد يف كتاب هللا تفصيل حرمة إتيان 

ء الزوجات يف أدابرهن، بل إن هناك نصا يف كتاب هللا يبيح ذلك، قال تعاىل: نساؤكم حرث لكم النسا
فأتوا حرثكم أىن شئتم واحلرث يف اللغة هو: الزرع واملتاع، والزرع هو مكان النبات وفيه كناية عن إجناب 

ء: دام له ما ، ومتتع ابلشياألوالد. أما املتاع يف اللغة فهو: الشيء اجليد، والسرور، واالنتفاع الطويل
يستمده منه، وكما هو معروف أن اللفظ يؤخذ على عمومه ما مل أيت نص أو سياق خيرجه عن عمومه، 
فاملرأة حرث للرجل أي موضع إنبات الولد، ومتاع له: أي شيء جيد ومصدر لسرور الرجل واالنتفاع 

س دون حد من معاين احلرث وفرضه على الناالطويل الدائم ملا يستمده منها من منفعة، فاختيار معىن وا
نص أو سياق من النص فهو ختصيص ما أنزل هللا به من سلطان، ومن قال إن االستمتاع بدبر املرأة 
حرام لزمه أن حيرم وضع الذكر يف أي مكان من جسد املرأة غري الفرج، وابلتايل حيرم أن يضع الرجل 

ومل حيرمه  ه أحدمل يقل بييها أو أن متسكه بيديها وهذا ما ذكره بني فخذيها أو بني رجليها أو بني ثد
أحد. أما لفظ " أين" الذي ورد يف قوله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم. ومفهوم 
هذه اآلية طبقا للغة العربية نساؤكم حرث لكم أي موضع إنبات األوالد ومتاع لكم أي سرور ومنفعة 
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ع هبا أىن شاء أي أين وكيف ومىت شاء إال يف وقت احليض وأثناء االعتكاف يف دائمة، وللرجل أن يتمت
 املساجد، ولفظ أىن معناه كما أيت يف مجيع كتب اللغة العربية كاآليت:

 

جاء يف املعجم الوجيز أىن: تكون شرطية مبعىن أين، واستفهامية مبعىن من أين كما جاء يف القرآن ]اي 
ن أين لك هذا؟ ومبعىن كيف جاء يف القرآن ]أىن حييي هذه هللا[ أي كيف مرمي أين لك هذا[ مبعىن م

 حييي هذه هللا.

 

ويف كتاب: شرح املفصل البن يعيش أتيت للمجازاة أي للمكافأة كقول الشاعر: }فأصبحت أىن أتتيها 
ليس و تشتجر هبا{ فتكون مبعىن أين، وأين ظرف مكان مبين على الفتح وأىن يف هذه اآلية مبعىن أين 

 مبعىن االستفهام بل هي يف اآلية ليست لالستفهام، فهي شرطية أو جمازية ويف كال احلالتني أتيت مبعىن
أين، وأين ظرف مكان يعين فأتوا حرثكم أىن شئتم، أي يف أي مكان شئتم يف القبل أو الدبر، وكما 

ص ذلك ال إذا أتى نص خيصهو معلوم عند أهل اللغة أن اللفظ يف العربية حيمل ابتداء على العموم إ
أو خيصص من قبل السياق نفسه وعموم لفظ أىن يف هذه اآلية يقتضي: كيف، ومىت، وأين، ومن أين، 
وال ختصص على موضع بعينه إال بنص حمكم من القرآن. كثري من الناس الذين حيرمون إتيان الزوجة يف 

م لوط، الفاحشة اليت كان يرتكبها قو  دبرها يربطون هذا األمر بفعل قوم لوط، ويقولون هذا هو نفس
وللرد عليهم نقول: إنكم لو قرأمت ما ورد يف القرآن عن قوم لوط لعلمتم خطأ قولكم وخطأ ربطكم بني 
قوم لوط وبني إتيان املرأة يف دبرها، فقد وردت قصة قوم لوط يف القرآن مثاين مرات ومن يقرأ النصوص 

غري ما يفهمون متاما، وال يصح مطلقا قياس فعلة قوم لوط على اليت وردت يف قوم لوط لعلم أن األمر 
 إتيان املرأة يف دبرها، فشتان بني قوم لوط وبني أن أييت الرجل زوجته يف دبرها من اخللف.

 

إن القياس بني فعل قوم لوط وبني مجاع الزوجة يف دبرها هو خطأ فادح، إذ إن قوم لوط مل تكن جرميتهم 
ماع يف الدبر، وإمنا جرميتهم كانت يف أن الرجل يفعل هذه الفعلة مع رجل مثله يف الفعلة نفسها اجل

وليس مع امرأة، فإهنم كانوا يشتهون الرجال من دون النساء، تلك هي جرميتهم، وهذه هي الفاحشة 
 اليت أنكرها هللا عليهم وهناهم عنها لوط عليه السالم، وملا مل ينتهوا عن ذلك عاقبهم هللا أبن دمر هللا
عليهم قريتهم وأرسل عليهم حجارة من سجيل وخسف هبم األرض،إذا كانت جرميتهم اشتهاء الرجل 
للرجل، وإعراضهم عن النساء والزوجات وعدم رغبتهم فيهن، فهم تركوا النساء متاما، وكان كل فعلهم 

 شأن جاء يفمع الرجال أمثاهلم، ونصوص القصة اليت وردت يف القرآن تؤكد ذلك متاما، ولنعرض ما 
 قوم لوط على حمورين على النحو التايل:
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 احملور األول: شهوهتم للرجال من دون النساء. قال تعاىل إنكم لتأتون....[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

من بعدهم، والتابعني و فالوطء يف الدبر حمرم ابلكتاب والسنة، وهو قول أئمة املسلمني من الصحابة 
 وما روي خالف ذلك عن بعضهم فليس موثوقا فيه.

أما الكتاب فلقوله تعاىل: فأتوهن من حيث أمركم هللا. قال القرطيب: ومن مبعىن يف، أي يف حيث أمركم 
 هللا تعاىل وهو القبل. انتهى.

 

 وقال ابن كثري: قال ابن عباس، وجماهد، وغري واحد: يعين الفرج.

 

 {223عاىل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم }البقرة:وقوله ت
 

قال السعدي: وفيه دليل على حترمي الوطء يف الدبر، ألن هللا مل يبح إتيان املرأة إال يف املوضع الذي منه 
 احلرث. انتهى.

 

ل "من" و وقال البيضاوي: وجميء }أىن{ مبعىن أين وكيف ومىت مما أثبته اجلم الغفري، وتلزمها على األ
ظاهرة أو مقدرة، وهي شرطية حذف جواهبا لداللة اجلملة السابقة عليه، واختار بعض احملققني كوهنا 
مبعىن من أين أي من أي جهة ليدخل فيه بيان النزول، والقول أبن اآلية حينئذ تكون دليال على جواز 

 صري املعىن من أي مكان ال يفاالتيان من األدابر انشىء من عدم التدبر يف أن "من" الزمة إذ ذاك في
أي مكان فيجوز أن يكون املستفاد حينئذ تعميم اجلهات من القدام واخللف والفوق والتحت واليمني 

 والشمال ال تعميم مواضع االتيان، فال دليل يف اآلية ملن جوز إتيان املرأة يف دبرها. انتهى.

 

حيح فقد وإنه مل يثبت فيه حترمي، فغري ص أما قولك إن األحاديث اليت وردت يف حترمي ذلك ضعيفة،
صحح العلماء أحاديث وردت يف حترمي هذا األمر، والتغليظ فيه، فمنها، قول رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم: ال ينظر هللا إىل رجل جامع امرأته يف دبرها. رواه ابن ماجه، وصححه البوصريي، وحسنه الرتمذي 

بن راهويه وابن اجلارود وابن حبان وابن دقيق العيد، وصححه من حديث ابن عباس، وصححه إسحاق 
 األلباين.

 

ومنها حديث أىب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه مبا يقول، أو أتى 
و بامرأته حائضا، أو أتى امرأته يف دبرها فقد برىء مما أنزل هللا على حممد صلى هللا عليه وسلم. رواه أ

داود، نقل املناوي عن احلافظ العراقي أنه قال يف أماليه: حديث صحيح، وعن الذهيب أنه قال: إسناده 
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 قوي وصححه األلباين.

 

وقال الشوكاين: وال شك أن األحاديث املذكورة يف الباب القاضية بتحرمي إتيان النساء يف أدابرهن يقوي 
 م.بعضها بعضا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العمو 

 

وأما ما نقل عن العلماء يف ذلك فقال النووي: واتفق العلماء الذين يعتد هبم على حترمي وطء املرأة يف 
 دبرها، حائضا كانت أو طاهرا.

 

ولو صح نقل عن بعض أهل العلم فهو مبعىن إابحة إتيان املرأة من الدبر يف قبلها وليس إتياهنا يف الدبر، 
قلت: ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه اإلابحة من السلف واألئمة، قال ابن القيم يف زاد املعاد: 

فإهنم أابحوا أن يكون الدبر طريقا إىل الوطء يف الفرج، فيطأ من الدبر ال يف الدبر، فاشتبه على السامع 
 "من" ب "يف" ومل يظن بينهما فرقا، فهذا الذي أابحه السلف واألئمة، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط

 وأفحشه. اهـ.

 

  يف -رمحه هللا -والذي يدل على ذلك ما روي عن هؤالء األئمة خالف ذلك، فهذا نص الشافعي 
كتاب األم: ابب إتيان النساء يف أدابرهن. قال الشافعي رمحه هللا تعاىل قال هللا عز وجل }نساؤكم 

ون حترمي رث يشبه أن يكحرث لكم فأتوا حرثكم{ اآلية )قال الشافعي( وإابحة اإلتيان يف موضع احل
 إتيان يف غريه فاإلتيان يف الدبر حىت يبل  منه مبل  اإلتيان يف القبل حمرم بداللة الكتاب مث السنة

 

وقال القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن: وحكي ذلك عن مالك يف كتاب له يسمى "كتاب السر". 
ل من أن يكون له "كتاب سر" وحذاق أصحاب مالك ومشاخيهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أج

مث قال: والصحيح يف هذه املسألة ما بيناه. وما نسب إىل مالك وأصحابه من هذا ابطل وهم مربؤون 
 من ذلك. اهـ

 

 وأما تشبيه هذا الفعل ابللواط، فهو صحيح، وإن كان اللواط أفظع منه.

 

ملوضع ضة يف فرجها، فكيف ابقال ابن تيمية: وهللا سبحانه حرم إتيان احلائض مع أن النجاسة عار 
 الذي تكون فيه النجاسة املغلظة، وأيضا فهذا من جنس اللواط.

 

وقال الشوكاين يف نيل األوطار: وأيضا قد حرم هللا الوطء يف الفرج ألجل األذى، فما الظن ابحلش 
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ئية يف االذي هو موضع األذى الالزم مع زايدة املفسدة ابلتعرض النقطاع النسل الذي هو العلة الغ
 مشروعية النكاح والذريعة القريبة جدا احلاملة على االنتقال من ذلك إىل أدابر املرد. انتهى.

 

وقد وردت تسمية هذا الفعل ابللوطية الصغرى، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النيب صلى 
إبسناد  الطحاوي هللا عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى. يعين وطء النساء يف أدابرهن. أخرجه

 صحيح والطيالسي والبيهقي.

 

 وروي أن أول عمل قوم لوط كان إبتيان النساء يف أدابرهن.

 

 قال القرطيب: وروي عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء يف أدابرهن.

 

كم إهنم أانس توعند الطربي يف تفسري قوله تعاىل: وما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوهم من قري
( : عن ابن عباس يف قوله: )إهنم أانس يتطهرون( ، قال: من أدابر الرجال 82يتطهرون. األعراف )
 ومن أدابر النساء.

 

 .8130، 15921، 21843وللفائدة راجع الفتاوى أرقام: 
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1430صفر  20
 "موقف الزوجة من إصرار زوجها على إتياهنا من اخللف .82

ƒ جي يعاشرين من اخللف بدون إنزال أي خيرج الذكر وينزل خارجا ويقول إن هذا يف مفهومه حالل ـ]زو
واحلرام يكون فقط إذا أنزل يف داخلي وهذا يتسبب يف خالفات عميقة بيننا إذ أنين أرى أن هذا حرام 

نعت عن إعطائه متوهو غري متنازل عن هذا الفعل الشاذ وأحياان ميتنع عن العشرة ويكرهين ويهينين إذا ا
 أفيدوين ماذا أفعل وهل ما يقوله حالل أم ال؟[ـ -هبذه الطريقة 

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فإن إتيان الرجل امرأته يف دبرها من احملرمات، اليت لعن الرسول صلى هللا عليه وسلم فاعلها، فقال: 
  دبرها. رواه أبو داود.ملعون من أتى امرأة يف
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وقال أيضا: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة يف دبرها فقد كفر مبا أنزل على حممد. رواه أمحد 
 وصححه األلباين.

 وقال: ال ينظر هللا لرجل جامع امرأته يف دبرها. رواه ابن ماجه.

أن ال تطيع  ب على الزوجةفهذه األحاديث الشريفة تدل صراحة على حترمي وطء الزوجة يف دبرها، وجي
زوجها، إذا طلب منها ذلك، فإن أصر، رفعت أمرها إىل احلاكم ليفرق بينهما ألهنما إن تطاوعا عليه 
أمثا مجيعا، وال يقال: إن على الزوجة طاعة زوجها، فإمنا الطاعة يف املعروف، وهذا منكر عظيم فكيف 

 تطيعه فيه؟!

يعزر، وإذا أصر فرق بينه وبني زوجته، كما يقول شيخ بل الواجب يف حق هذا الزوج أن يؤدب، و 
اإلسالم ابن تيمية: ومىت وطئها يف الدبر وطاوعته عزرا مجيعا؛ وإال فرق بينهما كما يفرق بني الفاجر 

 ومن يفجر به.

قل به مل يوأما ما ذكره هذا الرجل من التفريق بني اإلنزال خارج الدبر، واإلنزال داخله، فهو كذب 
 أحد.

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423مجادي األوىل  21
 "هل تعترب الزوجة طالقا حال إتياهنا يف املكان احملرم .83

ƒ ـ]لقد مارست اللواط مع زوجيت يف أايمي السابقة ماذا أفعل؟ وما هي الكفارة الواجبة؟ وقد مسعت
 أبن هذا الفعل هو مبثابة الطالق هل هذا صحيح وما هو العمل اآلن؟[ـ

 والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد: ^احلمد هلل

 

فإتيان الزوجة يف دبرها منكر عظيم، وفعل قبيح، وهو اللوطية الصغرى، كما جاء يف مسند أمحد أن 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "هي اللوطية الصغرى، يعين أن أييت الرجل امرأته يف دبرها".

 وسلم: "ملعون من أتى امرأته يف دبرها" رواه أمحد وأبو داود وغريمها.ويقول صلى هللا عليه 

وكفارة من وقع يف هذا الفعل التوبة إىل هللا توبة نصوحا، واإلكثار من االستغفار، وأما إن الفعل مبثابة 
 .1410، والفتوى رقم: 3909، وراجع الفتوى رقم: ومل يقل به أحدالطالق، فغري صحيح، 

 وهللا أعلم.

 (2)." 1423مجادي األوىل  19
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 "أحكام امللتقط يف دار اإلسالم .84

ƒـ]ما حكم زواج اللقيط وهل يشرتط أن تكون الفتاة لقيطة أيضا أفتوان جزاكم هللا خري اجلزاء؟[ـ 

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

ب ألب أو األولياء، إذا وجد يف دار اإلسالم أو يف بلد يغلاللقيط وهو الولد املرتوك يف الشوارع جمهول ا
عليه املسلمون فهو حر مسلم يف مجيع أحكامه، فهو مسلم تبعا للدار، وحر ألن األصل يف اآلدميني 

 احلرية. فاهلل تعاىل خلق آدم وذريته أحرارا.

يها زواجه ني، مبا فوعلى هذا، فإن مجيع تصرفاته وعقوده هلا حكم تصرفات غريه من أحرار املسلم
 ومل يقل به أحد.وطالقه.. فما ذكره السائل من اشرتاط زواجه من لقيطة مثله، غري صحيح 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423ربيع األول  20
 مكاهنا -توزيعها -نوعها-"مسائل يف العقيقة  .85

ƒـ]السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

ل جيوز لنا الثني سنة تقريبا ومل نقم بعمل العقيقة هلا، هأفيدكم أبنه لدي أخت وقد توفيت منذ حوايل ث
أن نعمل هلا العقيقة اآلن وما هو نوع العقيقة وكيف نقسمها وهل شرط أن تكون يف مكةاملكرمة حيث 
إنه يقول بعض الناس إنه ال بد أن تكون يف مكة علما أبهنا ليست من مواليد مكة املكرمة علما أبن 

 ثر من أسبوع بكثري؟ ولكم الشكر ... [ـعمرها عندما توفيت أك

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

 فقد تقدم الكالم عن العقيقة عن البنت يف الفتوى رقم:

 ، وتقدم الكالم عن نوع العقيقة يف الفتوى رقم:7830

 ، وتقدم الكالم عن توزيع العقيقة يف الفتوى رقم:15288

 .2287والفتوى رقم:  - 9172
 لم.من أهل العلم فيما نع فلم يقل به أحدأما عن اشرتاط كون ذبح العقيقة أو توزيعها يف مكة 

 وهللا أعلم.

 (2)." 1424ذو احلجة  17

                                         
 13/14384فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
 13/15886فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (2)
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 "حكم ذبح اللوطي .86

ƒ،ـ]هل صحيح أن اللوطي يف بعض آراء العلماء أنه يذبح ابلسكني أو يرمى من أعلى بناية يف املدينة 
 وسؤايل هو عن ذحبه؟[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

وهي القتل رميا  53740والفتوى رقم:  1869فقد سبق لنا أن ذكران عقوبة اللواط يف الفتوى رقم: 
بع مث يتابحلجارة، ومن أهل العلم من قال إن صاحب اللواط يلقى من فوق أبعد األماكن ارتفاعا 

لمزيد من من العلماء فيما نعلم. ول ومل يقل به أحدابحلجارة، وأما ذحبه ابلسكني فهو خمالف للشرع 
 .26148الفائدة راجع الفتوى رقم: 

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426ذو احلجة  15
 "التوبة من اللوطية الصغرى .87

ƒن امرأيت قد أصبحت رتة مبن خيربين أبـ]إين بعد الزواج قمت ابللواط مث اتب هللا علي مث تفاجئت بعد ف
طالقا مين بعد ما فعلت، فسؤايل هل فعال اللواط يؤدي إىل طالق املرأة شرعا؟ وكيف السبيل لعودهتا 

 لو كان؟.

 وجزاكم هللا عين كل خري. علما أين مل أعد أفعل ذلك. ابرك هللا فيكم[ـ

 به، أما بعد:^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصح

 

فيظهر من كالم السائل أنه قام ابللواط مع زوجته، واللواط ابلزوجة وهو إتياهنا يف دبرها منكر عظيم 
وفعل قبيح، وهو اللوطية الصغرى، كما جاء يف مسند أمحد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

ملعون من أتى  ل صلى هللا عليه وسلم:هي اللوطية الصغرى، يعين أن أييت الرجل امرأته يف دبرها. ويقو 
ؤدي إىل ي -سواء كان معها أو مع غريها-امرأته يف دبرها. رواه أمحد وأبو داود وغريمها. أما أن اللواط 

. 1410، والفتوى رقم: 3909، وراجع الفتوى رقم: ومل يقل به أحدطالق املرأة شرعا فغري صحيح، 
 لتوبة، ونوصيه ابإلكثار من األعمال الصاحلة.ونسأل هللا عز وجل ألخينا الثبات على ا

                                         
 16/696فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1426ربيع األول  02
 "احلذر من الفتاوى املغرضة .88

ƒ[سرت يف الوسط الديين فتوى حترم أكل السلطة ألن هبا خلطا فهل هذا صحيح -1ـ 

ري اآلية، قال يل سيقول هللا تعاىل: فما استمتعتم هبن فآتوهن أجورهن" )مبعىن اآلية( ، ما هو تف -2
 أحد الرافضية أهنا حتلل زواج املتعة، فما رأي مساحتكم؟[ـ

 ^احلمد هلل وصلى هللا وسلم على حممد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

ات من علماء املسلمني، وأغلب الظن أهنا من إشاع مل يقل به أحدفما ذكرته من هذه الفتوى املشئومة، 
املرجفني واملنافقني الذين يسعون لتشويه صورة اإلسالم عند أهله، فليحذر املسلم منهم ومن إشاعاهتم 

 وإرجافهم، فإن على احلق نورا يعرف به.

لى هللا صوأغلب الظن أن مبعث القول هبا الكالم اخلاطئ اطالع من قال به على حديث لرسول هللا 
عليه وسلم ينهى فيه عن اخلليطني، فعن أىب سعيد رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن 

 التمر والزبيب أن خيلط بينهما، وعن التمر والبس أن خيلط بينهما. رواه مسلم.

 دة حىت حيلو.م واخللط املنهي عنه هو طرح التمر والزبيب أو التمر والبسر، أو حنو ذلك يف املاء وتركه

قال القرطيب: النهي اخلليطني ظاهر من التحرمي، وهو قول مجهور فقهاء األمصار، فإن كان االنتباذ يف 
 املاء لكل من التمر والزبيب تفردا فال كراهة وال حترمي.

وعلة النهي عن خلط ما ذكر يف احلديث أن اإلسكار يسرع إليه بسبب اخللط هذا قبل أن يتغري، فيظن 
 ارب انه ليس مبسكر، ويكون مسكرا، وليست هذه العلة قطعا موجودة فيما يعرف ابلسلطة.الش

 وهللا أعلم.

 (2)." 1422مجادي األوىل  24
 "نذرت استئجار قارئ خلتم القرآن فهل يلزمها الوفاء بنذرها .89

ƒيف  ـ]نذرت إحدى البنات أن تستأجر قارائ خلتم القرآن إذا جنحت يف االختبارات، فنجحت فعال
االختبارات واستفتت يف هذه املسألة وعلمت أن هذا العمل يعين استئجار قارئ القرآن بدعة مذمومة 
شرعا، فهل يسقط عنها النذر إذا تصدقت هبذه األجرة اليت نوهتا يف بداية األمر للقارئ، وماذا تفعل 

 إذا كان التصدق هبذه الفلوس ال يسقط النذر؟[ـ

                                         
 16/715فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
 18/382فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (2)
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 ^خالصة الفتوى:

 

 نذر االستئجار على جمرد القراءة وال الوفاء به إن نذر، وال كفارة فيه عند مجهور أهل العلم.ال يشرع 

 

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

فإن االستئجار على القراءة خمتلف فيه بني الفقهاء فمنهم من يرى أنه غري جائز وهو مذهب األحناف 
وعلى هذا القول ال يشرع نذره ألنه من نذر املعصية، ومنهم من يرى أنه جائز وهو مذهب واحلنابلة 

املالكية والشافعية، وعلى قوهلم يكون نذر استئجار القارئ من النذر املباح ونذر املباح ال يصح عند 
ن األئمة وإمنا م مل يقل به أحدهؤالء، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن االستئجار على جمرد القراءة 

اختلفوا يف األجرة على التعليم، ففي الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ما نصه: واالستئجار على جمرد 
 من االئمة، وإمنا تنازعوا يف االستئجار على التعليم. انتهى. مل يقل به أحدالتالوة 

 

هية: اختلف وسوعة الفقونقله عنه املرداوي يف اإلنصاف والرحيباين يف مطالب أويل النهى، ويف امل
الفقهاء يف جواز االستئجار لقراءة القرآن وأخذ األجرة عليها، فذهب املالكية والشافعية إىل جواز 
االستئجار على قراءة القرآن. قال الشافعية: وإذا قرأ جنبا ولو انسيا ال يستحق أجرة. وذهب احلنفية 

ار ال ابن عابدين: واالستئجار على التالوة وإن صواحلنابلة إىل أنه ال يصح االستئجار على القراءة. ق
متعارفا فالعرف ال جييزه، ألنه خمالف للنص، وهو ما استدل به أئمتنا من قوله عليه الصالة والسالم: 
}اقرءوا القرآن وال تغلوا فيه، وال جتفوا عنه، وال أتكلوا به، وال تستكربوا به{ . والعرف إذا خالف 

ذي أفىت به املتأخرون جواز االستئجار على تعليم القرآن ال على تالوته خالفا النص يرد ابالتفاق وال
 ملن وهم. انتهى.

 

وخالصة القول يف هذه املسألة أن االستئجار على جمرد القراءة غري جائز عند بعض أهل العلم وجيوز 
نذر املعصية  قبيلعند بعضهم، وأن نذره غري مشروع عند اجلميع، ألنه عند القائلني بعدم اجلواز من 

وعند القائلني مجوازه من نذر املباح وهو غري منعقد عنهم أيضا. وعلى هذا فال يشرع اإلقدام عليه وال 
الوفاء به إن نذر وال كفارة فيه إال على قول أيب حنيفة القائل بلزوم الكفارة يف نذر املعصية، لكن 

، والفتوى 13567تاوى منها الفتوى رقم: اجلمهور خيالفوه يف ذلك، كما سبق أن أوضحنا يف عدة ف
، مث إنه ال مانع من التصدق ابملبل  الذي نذر، لكن ال يطالب بذلك وال يسقط الكفارة 20047رقم: 

 عند القائل هبا أيضا.
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 وهللا أعلم.

 (1)." 1429صفر  02
 "ال تفسري احلروف املقطعة بغري ما فسره به األئمة .90

ƒفسري احلروف املقطعة يف املصحف مثل )ال م/ ك هـ ي ع ص( مطالب ـ]هل من يهديه هللا ملعرفة ت
 إبخبار الناس هبا أم اإلعراض وال إمث عليه؟[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

وما أحلنا عليه فيها من  40000فقد تقدم الكالم عن احلروف املقطعة، وذلك يف الفتوى رقم: 
 تاوى.الف

وال جيوز أن تفسر هذه احلروف بغري ما فسرها به السلف، وهلم يف ذلك أقوال كما هو معلوم، فمن 
هداه هللا إىل أحد هذه األقوال فيشرع له أن يعلمه الناس، كما هو احلال يف تفسري أي آية من القرآن، 

مل ز إحداث قول رب، ألنه ال جيو وأما إذا كان تفسريا جديدا مل يسبق إليه من أئمة التفسري فإنه غري معت
 من األئمة، فيجب اإلعراض عنه حينئذ سواء يف األخذ به يف النفس أو إخبار الناس به. يقل به أحد

 وهللا أعلم.

 (2)." 1424شوال  26
 "أتويل قوله تعاىل )ال حيل لك النساء ... ( .91

ƒ:ـ]ما مدى صحة هذا القول 

نساء األمة؟ بدليل قول هللا تعاىل "ال حيل لك النساء من الرسول صلى هللا عليه وسلم حمرم جلميع 
 بعد.." أرجو اإلجابة بتفصيل ووضوح وجزاكم هللا خريا[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فيما لعلم من أهل ا ومل يقل به أحدفهذا القول غري صحيح، ومل يدل عليه دليل من كتاب وال سنة، 
 نعلم.

أما قوله تعاىل )ال حيل لك النساء من بعد ... ( فإن هذه اآلية تتحدث عن احلرمة ال عن احملرمية، 
 -وقد اختلف أهل التأويل فيها على أقوال منها: 

أوال: قول ابن عباس رضي هللا عنهما أن املعىن: ال حيل لك النساء من بعد من عندك منهن، اللوايت 

                                         
 19/883املؤلفني فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من  (1)
 2/2667فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (2)
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 ، فقصر صلى هللا عليه وسلم عليهن من أجل اختيارهن له إكراما هلن.اخرتنك على الدنيا

اثنيا: قول أيب بن كعب أن معىن اآلية: ال حيل لك النساء من بعد ما أحللنا لك يف اآلية املتقدمة وهي 
قوله تعاىل )اي أيها النيب إان أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن وما ملكت ميينك مما أفاء هللا 

 [ .50يك وبنات عمك وبنات عماتك ... ( ]األحزاب:عل

 اثلثا: قول سعيد بن املسيب وعكرمة وجماهد: ال حيل لك نكاح غري املسلمات.

مث اختلف أهل العلم يف قوله تعاىل )ال حيل لك النساء ... ( هل هي حمكمة أو منسوخة؟ وممن ذهب 
من  لي بن احلسني والضحاك. وقد اختلفإىل أهنا منسوخة عائشة وعلي بن أيب طالب وابن عباس وع

قال ابلنسخ يف الناسخ ما هو؟ فقال بعضهم: الناسخ هو حديث عائشة رضي هللا عنها "ما مات 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أحل له النساء" رواه أمحد والرتمذي والنسائي، فمثل هذا ال يقال 

عىن علمته من النيب صلي هللا عليه وسلم فهو يف مابلرأي؛ بل حكاية من عائشة رضي هللا عنها ملا 
 املرفوع، وهلذا صح ألن يسمى انسخا.

[ ، 51وقال بعضهم الناسخ هو قوله تعاىل )ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء( ]األحزاب:
 أوىل ما قيل يف اآلية، وانظر الفتوى رقم: -وهللا أعلم-قال النحاس ]يف القول ابلنسخ[ : وهذا 

14075 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1423ربيع األول  01
 مل يقل به أحد"ختصيص التغطية ابلنقاب  .92

ƒ ـ]أرجو من حضراتكم يف عجالة الرد على من يقول إن النقاب مستحب وليس فرضا، وأن من يفرضه
 ـ[ليس له دليل وآمث، ألنه يتجرأ على هللا ورسوله وحيرم ما أحل هللا، وما حكم من ينكر فرض النقاب؟

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

 .5224فتغطية املرأة وجهها وكفيها مما اختلف العلماء فيه، وقد سبق ذكر أدلة العلماء يف الفتوى رقم: 
لنقاب وينبغي التنبيه إىل أن تغطية الوجه ال تعين النقاب ابلضرورة، إذ املقصود أن تغطي الوجه، سواء اب

 الذي هو اللباس املفصل على الوجه أو بغريه، كأن تسدل املرأة اخلمار على وجهها.

 ويف احلديث: ال تنتقب احملرمة. رواه أمحد ومالك والنسائي وغريهم.

 فمنعه للمحرمة من لبس النقاب فيه دليل على جوازه لغريها.

فلم يقل  أما ختصيص التغطية ابلنقاب وهبذا تعلم أن الواجب تغطية الوجه عند من يذهب إىل وجوبه،
                                         

 2/2936فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
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 ، بل كرهه بعض العلماء كاملالكية، إال أن يكون من عادة القوم.به أحد

جاء يف منح اجلليل: وكره )انتقاب امرأة( أي تغطية وجهها إىل عينيها يف الصالة وخارجها، والرجل 
 أوىل، ما مل يكن عادة قوم فال يكره يف غري الصالة.

املقصود أن النقاب بذاته واجب، فهو قول على هللا بغري علم، وإن كان املقصود تغطية الوجه فإذا كان 
سواء ابلنقاب أو بغريه، فإنه واجب عند طائفة من أهل العلم، وهو قول أكثرهم أو كلهم إن خشيت 

 .فتنة، وهو احلق الذي ال يعدل عنه من له بصرية، وقد ذكران أدلته يف الفتوى احملال عليها
 وهللا أعلم.

 (1)." 1424مجادي األوىل  08
 "رد واف على منكر حرمة منص احلواجب .93

ƒ ـ]قرأت يف جريدة فتوى للدكتوراجلرعي يف حترمي النمص واستدل حبديث عبد هللا بن مسعود، وردعلى
ات فتواه الدكتور جنيب مياين قائآل إن ما رواه البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال لعن هللا الوامش

واملستومشات واملتنمصات. اخل حديث موقوف على ابن مسعود وليس مبرفوع إىل رسول هللا وأنت تعرف 
أن احلديث املوقوف ليس له قوة املرفوع أو املرسل وحيمل يف طياته التناقض فارجع إىل فتح الباري بشرح 

ل هللا سبته إىل رسو لرتى التناقض الذي حيمله احلديث وعموما ال ميكن ن 10/372صحيح البخاري 
لشك راوي احلديث يف ذلك بقوله للسائلة )مايل ال ألعن( )ولعلي مسعت( فالتحرمي والتحليل إمنا مها 
حكمان شرعيان مأخوذان من كتاب هللا وسنة رسول هللا بنص يفيد التخصيص والتعيني وهو مناط 

ة هلل على الناس عقاب فلزم تبيني احلجاحلكم الشرعي ملا يرتتب على االمتثال من الثواب واملخالفة من ال
وال تكون احلجة الزمة إال ابلتعيني والبيان الذي ال يدخله احتمال ابن اهلمام يف 

وهذااحتمال من ابن مسعود يضعف من قوة احلديث فهو رمبا مسع اللعن من رسول هللا 1/137التحرير
يف  كون انفية وقد فسرها اإلمام العسقالينوقوله للمرأة )مايل ال ألعن( استفهامية وجوز الكرماين أن ت

تفسريه لألية )وما آاتكم الرسول فخذوه( وكما نعلم أن وقائع األحوال يتطرق إليها االحتمال فيكسوها 
ثوب اإلمجال ويسقط هبا االستدالل، إن النمص حمل اختالف بني الفقهاء، والقاعدة الشرعية تنص 

لناس على األخذ برأي دون اآلخر وورد يف حاشية إذا كانت املسألة حمل خالف فال جيربا
أن النهي عن النمص حممول على املرأة املنهية عن استعمال ماهو زينة هلا كاملتوىف 2/423العدوي

واملفقود عنها زوجها فال ينايف ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من احلاجب والوجه. وقال القرايف 
 لكية وغريهم من التعليل إال أنة تدليس على الزوج ليكثرالصداق ويشكل ذلكمل أر لفقهاء الشافعية واملا

يه إذا كانوا عاملني به والوشم فإنه ليس فيه تدليس وليس فيه تغيري خللق هللا فإن التغيري للجمال ليس ف
                                         

 20/755فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
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بن امنكر يف الشرع كاخلتان وقص الظفر ويدخل فيه ترقيق حواجب املرأة وإزالة الشعر من الوجه، يقول 
أنه يكره للرجل نتف شعر وجهه وحفه والتخفيف، وقال  30/235مفلح احلنبلي يف اآلداب الشرعية

أمحد يف احلف أكرهه للرجل وللمرأة حلقه وحفه والتخفيف إن السائلة قالت لك ال أقصد بذلك سوى 
قرب أ التجمل لزوجي فليس من حقك أن حترم عليها ما طلبت. أمل تسمع ألم املؤمنني عائشة وهي

لرسول هللا من ابن مسعود يف حديثها أهنا قالت للسائله اليت سألتها عن إمكانية إزالة الشعر من وجهها 
تتزين لزوجها )أميطي عنك االذى مااستطعت وتصنعي لزوجك كما تتصنعني للزايرة( وتقول للمرأة 

قول لوكان يف وجه جك وتاألخرى لو استطعت أن ختلعي مقلتيك وتبدليها خبري منها فافعلي إرضاء لزو 
بنات أخي عبد الرمحن شعرا ألزلته ولو حبد الشفر وقد أجاز احلنابلة النمص إبذن الزوج إال إن وقع فيه 

أخرج الطربي عن طريق أيب إسحاق عن امرأتة أهنا  10/378تدليس فيحرم. وورد يف صحيح البخاري
ها، ال فقالت املرأة حتف جبينها لزوجدخلت على عائشة وكانت امرأة أيب إسحاق شابة يعجبها اجلم

فقالت عائشة أميطي األذى ما استطعت وهذاهو املنطق والعدل اإلسالمي فاللعن أمرعظيم وهوالطرد 
من رمحة هلل وهوعقاب عظيم جلرم أعظم، فإذا كان الرتقيق وسيلة للفاحشة والزىن فاللعن مناسب وال 

 عن والطرد من رمحة هللا....هذا كان رد الدكتور جنيبأعتقد أن جمرد ترقيق احلاجب للزوج يستحق الل
 مياين، وأان أرى أن رده مقنع، لكن أود لو تؤكدون يل صحة قوله وأدلته؟

 

 وجزاكم هللا عنا ألف خري.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

، 22244، 8472الفتاوى ذات األرقام التالية:  فقد بينا حكم النمص وأدلته الصرحية الصحيحة يف
، ومن أدلته حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه وأرضاه املرفوع 51123، 23072، 17609

إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ال كما قال صاحب املقال. وقد أسس بنيانه كله على تلك الدعوى. 
اعل ذلك، وقد مسعود بلعن النيب صلى هللا عليه وسلم لففهي واهية وما بين عليها لتصريح عبد هللا بن 

تصدى لصاحب املقال بعض الكتاب، وهذا رد أحدهم وهو الدكتور تيسري سعد حيث يقول: قرأت 
هـ ما كتبه جنيب مياين عن النمص تفاعال مع ما كتبه 17/2/1426يف صحيفة "الوطن" يوم السبت 

ل كل واحد منهما خيتلف عن اآلخر ما بني عدم تعظيم خالد السيف عن املوضوع ذاته وإن كان تناو 
 شعائر هللا أو اجلهل أبحكام الشريعة ومقاصدها الشريفة.

 

انهيك عن وجود عبارات ال داعي هلا حنو قول أحدمها عن كثرة السؤال عن النمص: "فقد شاع بصورة 
مصن أو من أمر رهبن ومل ينبلغت حدا من السرف الباذخ جمتمعيا" وقول اآلخر عن النساء الاليت التز 
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يتنمصن: "رأينا بعضهن ممن خيفن من اللعن قد تركن حواجبهن حىت التصقت مبقدمة شعورهن فأصبحت 
وجوههن كأهنا أسود غاب"! وقوله: "وكما حقنت عقولنا ابلكثري من األفكار اخلاطئة يف فرتة من الزمن 

 ان األجالء ذلك كله وبيان حترميه ابألدلة... ". لن أفيض يف ذكر النمص وأحكامه فقد كفاان علماؤ 
الصحيحة املرفوعة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم عن غري واحد من الصحابة، لكنين سأقف وقفات 
يسرية مع املغالطات الشرعية والعلمية واملنهجية اليت وقع فيها الكاتب جنيب مياين، وأوىل تلك املغالطات 

كام النمص على لسان كل شيخ وإمام يف املساجد واملدارس استياؤه الشديد من تكرار ذكر أح
واجلامعات وحفالت الزواج واملناسبات، وال أجد أبل  ردا على ذلك من قوله تعاىل: وما كان ملؤمن وال 
مؤمنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا أن يكون هلم اخلرية من أمرهم. وقوله تعاىل: إمنا كان قول املؤمنني إذا 

 ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا. املغالطة الثانية حكمه وتقريره أبن حديث دعوا إىل هللا
عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه يف النهي عن النمص أبنه حديث موقوف عليه أي أنه من كالم عبد 

ث موقوفا يمطلقا من العلماء متقدمهم ومتأخرهم، وكيف يكون احلد مل يقل به أحدهللا بن مسعود وهذا 
وقد ورد فيه قول ابن مسعود رضي هللا عنه: )ومايل ال ألعن من لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟( 
فهذا نص صريح يف الرفع وال يلزم أن يقول الصحايب حدثين أو مسعت. ويقول كذلك يف مغالطة أخرى: 

لم لكانت  صلى هللا عليه وس)ابلعقل واملنطق لو كان هذا احلديث لعن هللا النامصة من قول رسول هللا
السيدة عائشة هي أول من قالت به فهي األقرب ملسائل النساء وأحواهلن وأوىل برواية هذا احلديث من 
ابن مسعود( ، فماذا يقول الكاتب عن أيب هريرة رضي هللا عنه الذي يعد أكثر الصحابة رواية لألحاديث 

لنساء وأحكامهن؟ فهل كان األجدر أبيب هريرة أال يرويها وقد روى عددا كبريا من األحاديث املتعلقة اب
 ألهنا من اختصاص النساء؟ فهذا تقسيم عجيب مل يسبق أحد الكاتب إليه!.

 

ويقول أيضا: )وعلى املرأة أن تعرف أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال ميكن أن يلعن املرأة جملرد أهنا 
 وهو عقاب عظيم لذنب أعظم وكيف تطرد من رمحته من حفت حواجبها فاللعن الطرد من رمحة هللا

تزينت لزوجها وأماطت األذى عن وجهها وجسمها؟( ، وكأن الكاتب يعرتض على حكم هللا ورسوله 
 مبثل هذه العبارات.

 

وهذه املغالطة املتعلقة برد النص بناء على معارضة العقل حتتاج لكالم طويل كفاان مؤونته علماؤان 
دهم على املدرسة العقلية وبيان خطئها يف رد النصوص الشرعية، ولو مجع الكاتب طرق األجالء يف ر 

ورواايت احلديث النزاحت عنه إشكاالت كثرية ومن ذلك أنه ورد يف بعض الطرق الصحيحة هلذا 
قول املرأة السائلة لعبد هللا بن مسعود: )فلعله يف  1/415احلديث كما عند اإلمام أمحد يف مسنده 

سائك( هكذا قالت: )فلعله( ومل جتزم، وقد تبني عدم ذلك ولو صح ما قاله الكاتب لكانت بعض ن
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 العربة حبديث النيب صلى هللا عليه وسلم فهو حجة على كل أحد.

 

املغالطة الرابعة: أن الكاتب ضعف احلديث واعتربه غريبا بناء على أنه موقوف على الصحايب واعترب 
دح يف صحة احلديث، هكذا قال الكاتب شيئا مل يقله علماء األمة ذلك كله علة خفية غامضة! تق

قبله وأتى ابصطالحات جديدة يف علم اجلرح والتعديل ونقد املتون، وضعف حديثا مرفوعا صحيحا يف 
صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب هللا!!! بل احلديث متفق عليه كما قال ابن حجر قبل قليل، 

الواحد: )وللعلم فإن حديث ابن مسعود عن لعن النامصة حديث موقوف  ولكن الكاتب يقول وابحلرف
عليه وليس مبرسل وال مرفوع( ، مث يقول: )وحديث النامصة أقوهلا لكل امرأة مسعت هذا احلديث 
فعملت به مل يرفع إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم البتة ... ( وقال: )فحديث النمص ليس من 

 عليه وسلم وإمنا هو قول البن مسعود وكم حقنت عقولنا ابلكثري من األفكار أقوال الرسول صلى هللا
 اخلاطئة يف فرتة من الزمن ... ( !.

 

املغالطة اخلامسة: أنه نسب أمورا إىل عائشة رضي هللا عنها هي براء منها، حنو قوله: )وقد حبثت يف 
نها يدرى ما هو فقه عائشة رضي هللا عفقه أم املؤمنني ومل أجدها تقول هبذا احلديث الغريب( ، وال 

 هذا الذي يقصده الكاتب؟.

 

وقد تقدم أن ابن حجر ذكر أن هلا رواية هلذا احلديث، مث ذكر الكاتب نصوصا عامة عن عائشة رضي 
هللا عنها ال تفيد ما ذهب إليه بل يف إزالة الشعر ابجلملة والتجمل للزوج، وبعض هذه النصوص رجعت 

بعد أن  10/377األصلية فوجدهتا ضعيفة جدا، ولذا قال ابن حجر يف فتح الباري إليها يف مظاهنا 
ذكر حديث عائشة رضي هللا عنها يف النهي عن الوصل والنمص وغريمها: )ويف حديث عائشة داللة 
على بطالن ما روي عنها أهنا رخصت يف وصل الشعر ابلشعر ... احلديث( ولو صح ما روي عن 

ا فيحمل على ما كان مؤذاي أو ما حيصل به الضرر، قال اإلمام الطربي: )ال جيوز عائشة رضي هللا عنه
للمرأة تغيري شيء من خلقتها اليت خلقها هللا عليها بزايدة أو نقص التماس احلسن للزوج وال لغريه كمن 

لك ذتكون مقرونة احلاجبني ... فكل ذلك داخل يف النهي وهو من تغيري خلق هللا تعاىل ويستثىن من 
 .10/377ما حيصل به الضرر( الفتح 

 

وأما ما نقله الكاتب عن بعض احلنابلة فقد نقله من غري املصادر األصلية ومتام كالمهم يف املسألة: 
).... جيوز التزين مبا ذكر إال احلف فإنه من مجلة النماص( انظر املغين، وما صح مما ورد عن عائشة 

 واجب إذا كان مؤذاي أو كانت هناك ضرورة.رضي هللا عنها حيمل على ما عدا احل
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وأخريا أحب أن أذكر للكاتب أن بعض علمائنا األجالء أفىت مجواز تشقري احلواجب ويف هذا مندوحة 
عن النمص وأذكر أيضا شهادة نساء كن ينمصن فماذا حدث هلن؟ لقد حدث لديهن ترهل يف 

  عمر الزهور! بل إن بعضهن مات حتتاحلواجب من كثرة النمص فأصبحن كالعجائز وهن ما زلن يف
يد النامصة ملالمستها عرقا حساسا يف تلك املنطقة حسب تقرير الطبيب الشرعي، واضطر بعضهن 

 ملراجعة عيادات التجميل من كثرة النمص."

 

هذا ما كتبه أحدهم يف الرد عليه وخالصة القول أننا ننصحك أيتها السائلة الكرمية ابإلعراض عن مثل 
لكتاابت والشبه اليت تقذف من هنا وهناك تشكيكا يف ديننا ونقضا ملبادئنا. والعلم اليؤخذ من تلك ا

املنتدايت وال من الصحف واجملالت. إذ هي منرب لكل من هب ودب. وجتمع الصاحل والطاحل. وال متيز 
 بني الغث والسمني وال بني الدر والطني.

 

صالح يف أنفسنا ويف ديننا فال أنخذه إال عن أهله ذوى ال فعلينا معاشر املسلمني أن نتقي هللا تعاىل
والتقى الذين خيافون رهبم ويعلمون أهنم مالقوه فال يتقولون عليه مستحضرين قوله تعاىل: وال تقف ما 

{ وقوله: وال 36ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال }اإلسراء:
الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفرتوا على هللا الكذب إن الذين يفرتون على  تقولوا ملا تصف ألسنتكم

 {116هللا الكذب ال يفلحون }النحل:
 

ونسأل املوىل جل وعال أن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه وأن يعصمنا من اخلطأ يف القول والعمل إنه مسيع 
 جميب.

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1427مجادي الثانية  14
 غريقا "ثواب من أنقذ .94

ƒ ـ]هناك من الناس من يعتقد أن من أنقذ طفلة غريقة تكون بنتا له، وال يصح له الزواج منها، وإن كان
 ولدا يصري ابنا له، فما صحة هذا الكالم؟

 

 وجزاكم هللا خريا.[ـ

                                         
 20/1173فتاوى الشبكة اإلسالمية؟ جمموعة من املؤلفني  (1)
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 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

فإنقاذ الغريق أو أي شخص آخر معرض للهالك واجب على كل مسلم يستطيعه، وفيه من األجر ما 
[ . وقال 32ال يعلم عدده إال هللا. قال هللا تعاىل: ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا ]سورة املائدة: 

ه. ويف صحيح اود وابن ماجالنيب صلى هللا عليه وسلم: من أقال مسلما أقال هللا عثرته. رواه أمحد وأبو د
مسلم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: من كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته، ومن فرج عن 

 مسلم كربة فرج هللا عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة.

 

وجد له يمن أهل العلم، وال  مل يقل به أحدوأما أن تكون الطفلة بنتا ملن أنقذها، أو املرأة أما له فهذا 
 أصل يف الشرع.

 

هذا؛ وقد كان التبين شائعا يف اجلاهلية، ولكن اإلسالم ألغاه وحرمه. قال تعاىل: وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم ذلكم قولكم أبفواهكم وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل * ادعوهم آلابئهم هو أقسط عند 

 [ .5م ]سورة األحزاب: هللا فإن مل تعلموا آابءهم فإخوانكم يف الدين ومواليك

 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1425مجادي الثانية  11
 "من شروط صحة التوبة من مظامل العباد .95

ƒ( لكن مل أكن على علم مبا تفضلتم به، 264127ـ]أشكر لكم التفضل ابإلجابة على سؤايل رقم )
حاليت أو ما  ذا علىوقد قال هللا تعاىل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هل ينطبق ه

 العمل أفيدوان؟ جزاكم هللا خريا.[ـ

 ^احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 

فاعلم أن الندم والتوبة وكذلك اجلهل ابحلكم ال يعفي صاحبه من رد حقوق الناس، وقوله تعاىل: فمن 
{ ، نزلت يف العقود الربوية اليت كان يتعامل 275جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف }البقرة:

الناس هبا قبل نزول حترمي الراب، فلم يطالبوا ابلتخلص من أمواهلم اليت كسبوها عن طريق العقود الربوية 
 قبل حترمي الراب، ومبعىن آخر أن ما قبض من األموال يف تلك الفرتة معفو عنه وما مل يقبض مل يعف عنه.
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آلية على أن من غصب أو سرق أو احتال ألخذ املال املعصوم مث إذا اتب وندم صار وأما االستدالل اب
؛ بل هم مطبقون على أن من شروط صحة التوبة رد مل يقل به أحدهذا املال حالال يف حقه، فهذا 

 احلقوق إىل أهلها إن وجدوا وأمكن الوصول إليهم؛ أو التصدق هبا.

 

 يف تفسريه حكاية عن العلماء: فإن كان الذنب من مظامل العباد جاء يف األداب الشرعية: قال القرطيب
فال تصح التوبة منه إال برده إىل صاحبه واخلروج عنه عينا كان أو غريه إن كان قادرا عليه، فإن مل يكن 
قادرا عليه فالعزم أن يؤديه إذا قدر عليه يف أعجل وقت وأسرعه، وهذا يدل على االكتفاء هبذا، وأنه ال 

 .22156ب للعذر والعجز. انتهى، وراجع الفتوى رقم: عقا
 

 وهللا أعلم.

 (1)." 1426صفر  02
 "معىن "أن هللا تعاىل يف السماء" .96

ƒ ـ]مسعت بعض من ينفي أن يكون هللا تعاىل يف السماء يقول: السماء إىل فناء، تعاىل هللا أن يتحيز
ئم أن تئط فليس فيها مكان إال فيها ملك قافيها، وقال عليه الصالة والسالم: )أطت السماء وحق هلا 

 أو راكع أو ساجد( فتعاىل هللا أن يتحيز بني املالئكة.[ـ

 ^احلمد هلل

 –هذا الكالم املذكور يف السؤال حق أريد به ابطل! فاحلق أن هللا ليس متحيزا يف السماء، وال هو 
اس أن أهل عاىل على خلقه، وإيهام النمتحيز بني املالئكة، والباطل: هو إرادة نفي علو هللا ت –تعاىل 

 السنة واجلماعة إذا قالوا: إن هللا تعاىل يف السماء، أن معىن ذلك أن السماء حتويه وحتيط به.

 من أهل السنة. مل يقل به أحدوهذا 

ومل يقل أهل السنة: إن هللا تعاىل يف السماء أخذا من شعر شاعر، وال من نثر فصيح، بل قالوا ذلك 
 أخذا له من قول هللا تعاىل عن نفسه، وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم. واعتقدوه

( 124469( و )992وللوقوف على شيء من أدلة علو هللا تعاىل على خلقه انظر جواب السؤال رقم )
. 

ولدحض هذه الفرية الواردة يف السؤال نقول: إن لفظ "السماء" له معنيان: األول: العلو، والثاين: اجلرم 
خلوق املعروف، الذي هو السقف احملفوظ، فإذا قال أهل السنة: "هللا يف السماء" فمعىن السماء هنا: امل

 العلو.
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 ومن أراد بلفظ السماء ذلك اجلرم املخلوق: فإنه جيعل "يف" مبعىن "على".

 قال احلافظ ابن عبد الرب رمحه هللا:

فمعناه: من على السماء يعين:  16لك/"وأما قوله تعاىل: )أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم( امل
 على العرش.

أي:  2وقد يكون "يف" مبعىن "على"، أال ترى إىل قوله تعاىل: )فسيحوا يف األرض أربعة أشهر( التوبة/
 " انتهى.71على األرض، وكذلك قوله: )وألصلبنكم يف جذوع النخل( طه/

 ( .7/130"التمهيد" )

 رمحه هللا:وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 

"معىن كون هللا يف السماء: معناه على السماء أي فوقها، فـ )يف( مبعىن "على"، كما جاءت هبذا املعىن 
 يف قوله تعاىل: )قل سريوا يف األرض( أي: عليها.

وجيوز أن تكون )يف( للظرفية، و )السماء( على هذا مبعىن العلو، فيكون املعىن: أن هللا يف العلو، وقد 
 ماء مبعىن العلو يف قوله تعاىل: )أنزل من السماء ماء( .جاءت الس

وال يصح أن تكون )يف( للظرفية إذا كان املراد ابلسماء األجرام احملسوسة؛ ألن ذلك يوهم أن السماء 
 حتيط ابهلل، وهذا معىن ابطل؛ ألن هللا أعظم من أن حييط به شيء من خملوقاته" انتهى.

 ( .4/283)"جمموع فتاوى الشيخ العثيمني" 

 وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:

"السلف، واألئمة، وسائر علماء السنة إذا قالوا: " إنه فوق العرش "، و " إنه يف السماء فوق كل شيء 
": ال يقولون إن هناك شيئا حيويه، أو حيصره، أو يكون حمال له، أو ظرفا، ووعاء، سبحانه وتعاىل عن 

، وهو مستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل ذلك، بل هو فوق كل شيء
شيء، وهو احلامل للعرش، وحلملة العرش، بقوته، وقدرته، وكل خملوق مفتقر إليه، وهو غين عن العرش، 

 وعن كل خملوق.

وما يف الكتاب والسنة من قوله: )أأمنتم من يف السماء( وحنو ذلك: قد يفهم منه بعضهم أن "السماء" 
هي نفس املخلوق العايل العرش فما دونه، فيقولون: قوله )يف السماء( مبعىن: "على السماء"، كما قال: 
)وألصلبنكم يف جذوع النخل( أي: على جذوع النخل، وكما قال: )فسريوا يف األرض( أي: على 

 األرض.

 لسماء( أي: يفوال حاجة إىل هذا، بل " السماء " اسم جنس للعايل، ال خيص شيئا، فقوله: )يف ا
 العلو دون السفل.

وهو العلي األعلى فله أعلى العلو، وهو ما فوق العرش، وليس هناك غريه، العلي األعلى، سبحانه 
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 وتعاىل" انتهى.

 ( .101، 16/100"جمموع الفتاوى" )

 وهللا أعلم

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
 يف حتريف القرآن؟"اختالف العلماء يف عد البسملة آية من الفاحتة ال يدخل  .97

ƒ ـ]القرآن الكرمي نقل إلينا ابلتواتر، من غري نقص، وال زايدة ، وال شك فيه، وال ريب ، وال أيتيه الباطل
من بني يديه، وال من خلفه ، وهذا ما تعلمناه وتربينا عليه. سؤايل هو: كيف اختلف أهل العلم من 

ا ليست آبية؟ وهل هذا اخلالف معترب؟ وأان هن السلف على أن البسملة آية من سورة الفاحتة، أو أهنا
ال أحبث يف أدلة هذا الفريق، وذلك الفريق ، وال أحبث عن معلومات إضافية يف هذه املسألة من انحية 
فقهية ، فلقد قرأت فيها الكثري والكثري من األحباث ، ولكن حبثي وسؤايل هو: كيف نسوغ االختالف 

قل إلينا ابلتواتر، مجع عن مجع، وهكذا، على أهنا آية، أو ليست آبية؟ يف آية من القرآن الكرمي الذي ن
هل جيب أن ال يكون هناك خالف يف هذه املسألة؟ . أرجو أن تنفسوا عين كربة هذا اهلم الذي أصابين 

 من هذه املسألة.[ـ

 ^احلمد هلل

قوله عز وجل: )إان قيقا لمل خيتلف املسلمون يف أن هللا تعاىل قد حفظ كتابه من الزايدة والنقصان؛ حت
 .9حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون( احلجر/ 

وقد أمجع املسلمون على كفر كل من خيالف هذا فيزعم أن كتاب هللا تعاىل فيه ما ليس منه، أو نقص 
 منه ما أنزل هللا فيه.

 قال القاضي عياض رمحه هللا:

، األرض، املكتوب يف املصحف أبيدى املسلمني "وقد أمجع املسلمون أن القرآن املتلو يف مجيع أقطار
مما مجعه الدفتان من أول )احلمد هلل رب العاملني( إىل آخر )قل أعوذ برب الناس( أنه كالم هللا، ووحيه 
املنزل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم، وأن مجيع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا 

أو زاد فيه حرفا مما مل يشتمل عليه املصحف الذي وقع اإلمجاع لذلك، أو بدله حبرف آخر مكانه، 
 عليه، وأمجع على أنه ليس من القرآن، عامدا لكل هذا: أنه كافر" انتهى.

 ( .305، 2/304"الشفا بتعريف حقوق املصطفى" )

مل  توأما اختالف العلماء يف عد البسملة آية من القرآن أم ال؟ فال يدخل يف هذا، ألن أئمة القراءا
خيتلفوا يف قراءهتا يف أوائل السور، وقد اتفق الصحابة رضي هللا عنهم على إثباهتا يف أوائل السور إال 
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 سورة التوبة، وذلك يف املصحف الذي كتبه عثمان بن عفان رضي هللا عنه وبعث به إىل األمصار.

 قال الشوكاين رمحه هللا يف الكالم عن البسملة:

ه ال يكفر من أثبتها، وال من نفاها؛ الختالف العلماء فيها، خبالف ما لو واعلم أن األمة أمجعت أن
 : فإنه يكفر ابإلمجاع.مل يقل به أحدنفى حرفا جممعا عليه، أو أثبت ما 

وال خالف أهنا آية يف أثناء سورة " النمل "، وال خالف يف إثباهتا خطا يف أوائل السور يف املصحف، 
 إال يف أول سورة " التوبة ".

 ( .2/215"نيل األوطار" )

وقد جعل بعض العلماء االختالف يف عد البسملة آية من القرآن، كاختالف أئمة القراءات يف بعض 
 الكلمات واحلروف، فقد يثبت يف بعض القراءات ما ال يثبت يف غريها.

 قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه هللا:

أول كل سورة، أو من الفاحتة فقط، أو ليست آية مطلقا،  "اختلف العلماء يف البسملة، هل هي آية من
 أما قوله يف سورة النمل: )إنه من سليمان وإنه ابسم هللا الرمحن الرحيم( : فهي آية من القرآن إمجاعا.

وأما سورة " براءة ": فليست البسملة آية منها امجاعا، واختلف فيما سوى هذا، فذكر بعض أهل 
ت من القرآن، وقال قوم: هي منه يف الفاحتة فقط، وقيل: هي آية من أول كل األصول أن البسملة ليس

 سورة، وهو مذهب الشافعي رمحه هللا تعاىل.

 -ن كثري كقراءة اب  -ومن أحسن ما قيل يف ذلك: اجلمع بني األقوال: أبن البسملة يف بعض القراءات 
 هذا.آية من القرآن، ويف بعض القرآءات: ليست آية، وال غرابة يف 

فقوله يف سورة "احلديد" )فإن هللا هو الغين احلميد( لفظة )هو( من القرآن يف قراءة ابن كثري، وأيب 
عمرو، وعاصم، ومحزة، والكسائي، وليست من القرآن يف قراءة انفع، وابن عامر؛ ألهنما قرءا )فإن هللا 

 الغين احلميد( ، وبعض املصاحف فيه لفظة )هو( ، وبعضها ليست فيه.

قوله: )فأينما تولوا فثم وجه هللا إن هللا واسع عليم( ، )وقالوا اختذ هللا ولدا( اآلية، فالواو من قوله و 
)وقالوا( يف هذه اآلية من القرآن على قراءة السبعة غري ابن عامر، وهي يف قراءة ابن عامر ليست من 

 ذا.مصحف أهل الشام، وقس على هالقرآن ألنه قرأ )قالوا اختذ هللا ولدا( بغري واو، وهي حمذوفة يف 

وبه تعرف أنه ال إشكال يف كون البسملة آية يف بعض احلروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء 
 " انتهى.

 ( .67، 66" مذكرة يف أصول الفقه " )ص 
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 وهللا أعلم

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
 ل؟"ال يتمكن من أداء الصالة يف وقتها بسبب العمل، فماذا يفع .98

ƒ أايم  3ـ]أعيش يف أسرتاليا وأعمل يف مطعم وجبات سريعة وأغلب املبيعات من حلوم الدجاج، أعمل
)أي شخص يعمل ملدة تقل  -ساعات متواصلة دون توقف  4 - 3يف األسبوع وأعمل يف كل يوم 

بسبب قصر النهار واختالف مواعيد الصالة فيحصل أن  -ساعات ال حيصل على فرتة راحة(  5عن 
يت وقت ال أستطيع فيه الصالة إال أن أمجع صالة العصر مع املغرب مثال قبل بدأ الدوام أو بعده، أي

 حاليا ال تفوتين أي صالة ألن وقت عملي ال يتعارض مع أوقات الصلوات.

 أرجو أن تساعدين ألن هذا األمر حيزنين، وشكرا.[ـ

 ^احلمد هلل

 أوال:

ال جيوز أتخري الصالة عن وقتها بسبب العمل، وقد قال هللا ( أنه 21958سبق يف إجابة السؤال رقم )
سبحانه وتعاىل: )رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوما 
تتقلب فيه القلوب واألبصار * ليجزيهم هللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وهللا يرزق من يشاء 

. فيجب عليك تنظيم وقت العمل مبا ال يتعارض مع أداء الصالة يف 38-/ 37ربغري حساب( النو 
وقتها، واالتفاق مع اإلدارة على ذلك وإجياد احللول املناسبة ، ولو كان فيها بعض املشقة عليك، كزايدة 
ساعات العمل مثال. واعلم أن ما حيصل يف قلبك من زايدة اإلميان بسبب أداء الصالة يف أوقاهتا 

افظة عليها سيعوضك عما جتده من مشقة يف سبيل ذلك، بل ستنقلب تلك املشقة لذة ـ إن شاء واحمل
 هللا ـ ألنك حتملتها يف سبيل هللا وابتغاء رضوانه.

 اثنيا:

مما حيمد عليه السائل حزنه إذا ضاعت منه الصالة وصالها يف غري وقتها، وهكذا ينبغي أن يكون 
األعمال الصاحلة، ولكن الواجب أن يكون هذا احلزن دافعا إىل تصحيح املؤمن، حيزن إذا فاته شيء من 

العمل، واجتناب التقصري فيه، أما وجود احلزن يف القلب مع استمرار تضييع الصالة وإساءة العمل فإن 
 هذا ال ينبغي.

 اثلثا:

 قولك "أبنك جتمع بني صاليت العصر واملغرب قبل بدء الدوام أو بعده".

ن اجلمع بني الصلوات ورد يف الشرع بني صاليت الظهر والعصر وبني صاليت املغرب لتعلم اي أخي أ
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والعشاء، هذا اجلمع الذي وردت به الشريعة، أما اجلمع بني صاليت العصر واملغرب فلم ترد به الشريعة، 
د عمن العلماء. وعلى هذا فما وقع من اجلمع بني صاليت العصر واملغرب ب ومل يقل به أحدوال يصح، 

غروب الشمس فالواجب عليك التوبة إىل هللا من أتخري صالة العصر عن وقتها، والعزم على عدم 
 العودة إىل مثل ذلك.

وما وقع من اجلمع بني صاليت العصر واملغرب قبل دخول وقت صالة املغرب وهو )غروب الشمس( 
صي عدد فعليك أن حت فلتعلم أن الصالة قبل وقتها ال تصح، فصالتك املغرب ال تصح، وعلى هذا

املرات اليت صليت فيها صالة املغرب قبل دخول وقتها وجتتهد يف معرفة العدد، وحتتاط لنفسك ودينك، 
 فعند الشك أتخذ ابلعدد األكثر، مث تعيد هذه الصلوات وتبادر إىل ذلك بقدر استطاعتك.

 رابعا:

تفاق من عشر دقائق فيمكنك اال عليك أن تسعى جاهدا يف حل هذه املشكلة واألمر لن يستغرق أكثر
مع اإلدارة أن تعوض هذه الدقائق قبل الدوام أو بعده، وقد ال يتصور أنك ال ميكنك االستئذان من 
العمل ملدة عشر دقائق، فإنك لو أردت الذهاب إىل احلمام فإهنم لن مينعوك من ذلك، مع أن هذا قد 

عائر دينها، وانني حتفظ لألقليات احلق يف ممارسة شيستغرق هذه الدقائق أو أكثر، وقد يكون يف بلدكم ق
وتلزم أصحاب األعمال ابحرتام دين من يعمل عندهم، قد يكون عندكم مثل هذه القوانني اليت تستطيع 

 هبا أن تطالب حبقك.

فإن ضاقت بك السبل، ومل ميكن حل هذه املشكلة مع اإلدارة فعليك أن تبحث عن عمل آخر ال 
للصالة، فإن مل جتد وكنت تتضرر برتك هذا العمل فإنه يرجى أن تكون هذه حاجة يتعارض مع إقامتك 

 تبيح لك اجلمع بني الصلوات وال حرج عليك يف ذلك إن شاء هللا تعاىل.

فلك أن جتمع بني صاليت الظهر والعصر إما مجع تقدمي وإما مجع أتخري، أو جتمع بني صاليت املغرب 
 ع أتخري، حسب األيسر واألسهل لك.والعشاء إما مجع تقدمي وإما مج

 ومجع التقدمي أن تصلي الصالتني اجملموعتني يف وقت األوىل منهما.

 ومجع التأخري أن تصلي الصالتني اجملموعتني يف وقت األخرى منهما.

 نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا إىل الفقه يف الدين وحسن القول والعمل، وأن ييسر لك أمرك.

 وهللا تعاىل أعلم.

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
 "ال يتمكن من أداء الصالة يف وقتها بسبب العمل، فماذا يفعل؟ .99

ƒ أايم  3ـ]أعيش يف أسرتاليا وأعمل يف مطعم وجبات سريعة وأغلب املبيعات من حلوم الدجاج، أعمل
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)أي شخص يعمل ملدة تقل  -ساعات متواصلة دون توقف  4 - 3يف األسبوع وأعمل يف كل يوم 
بسبب قصر النهار واختالف مواعيد الصالة فيحصل أن  -ساعات ال حيصل على فرتة راحة(  5عن 

أييت وقت ال أستطيع فيه الصالة إال أن أمجع صالة العصر مع املغرب مثال قبل بدأ الدوام أو بعده، 
 حاليا ال تفوتين أي صالة ألن وقت عملي ال يتعارض مع أوقات الصلوات.

 هذا األمر حيزنين، وشكرا.[ـ أرجو أن تساعدين ألن

 ^احلمد هلل

 أوال:

( أنه ال جيوز أتخري الصالة عن وقتها بسبب العمل، وقد قال هللا 21958سبق يف إجابة السؤال رقم )
سبحانه وتعاىل: )رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوما 

ر * ليجزيهم هللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وهللا يرزق من يشاء تتقلب فيه القلوب واألبصا
. فيجب عليك تنظيم وقت العمل مبا ال يتعارض مع أداء الصالة يف 38-/ 37بغري حساب( النور

وقتها، واالتفاق مع اإلدارة على ذلك وإجياد احللول املناسبة ، ولو كان فيها بعض املشقة عليك، كزايدة 
ل مثال. واعلم أن ما حيصل يف قلبك من زايدة اإلميان بسبب أداء الصالة يف أوقاهتا ساعات العم

واحملافظة عليها سيعوضك عما جتده من مشقة يف سبيل ذلك، بل ستنقلب تلك املشقة لذة ـ إن شاء 
 هللا ـ ألنك حتملتها يف سبيل هللا وابتغاء رضوانه.

 اثنيا:

منه الصالة وصالها يف غري وقتها، وهكذا ينبغي أن يكون مما حيمد عليه السائل حزنه إذا ضاعت 
املؤمن، حيزن إذا فاته شيء من األعمال الصاحلة، ولكن الواجب أن يكون هذا احلزن دافعا إىل تصحيح 
العمل، واجتناب التقصري فيه، أما وجود احلزن يف القلب مع استمرار تضييع الصالة وإساءة العمل فإن 

 هذا ال ينبغي.

 :اثلثا
 قولك "أبنك جتمع بني صاليت العصر واملغرب قبل بدء الدوام أو بعده".

لتعلم اي أخي أن اجلمع بني الصلوات ورد يف الشرع بني صاليت الظهر والعصر وبني صاليت املغرب 
والعشاء، هذا اجلمع الذي وردت به الشريعة، أما اجلمع بني صاليت العصر واملغرب فلم ترد به الشريعة، 

من العلماء. وعلى هذا فما وقع من اجلمع بني صاليت العصر واملغرب بعد  ومل يقل به أحدح، وال يص
غروب الشمس فالواجب عليك التوبة إىل هللا من أتخري صالة العصر عن وقتها، والعزم على عدم 

 العودة إىل مثل ذلك.

مس( هو )غروب الشوما وقع من اجلمع بني صاليت العصر واملغرب قبل دخول وقت صالة املغرب و 
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فلتعلم أن الصالة قبل وقتها ال تصح، فصالتك املغرب ال تصح، وعلى هذا فعليك أن حتصي عدد 
املرات اليت صليت فيها صالة املغرب قبل دخول وقتها وجتتهد يف معرفة العدد، وحتتاط لنفسك ودينك، 

 .بقدر استطاعتك فعند الشك أتخذ ابلعدد األكثر، مث تعيد هذه الصلوات وتبادر إىل ذلك
 رابعا:

عليك أن تسعى جاهدا يف حل هذه املشكلة واألمر لن يستغرق أكثر من عشر دقائق فيمكنك االتفاق 
مع اإلدارة أن تعوض هذه الدقائق قبل الدوام أو بعده، وقد ال يتصور أنك ال ميكنك االستئذان من 

م لن مينعوك من ذلك، مع أن هذا قد العمل ملدة عشر دقائق، فإنك لو أردت الذهاب إىل احلمام فإهن
يستغرق هذه الدقائق أو أكثر، وقد يكون يف بلدكم قوانني حتفظ لألقليات احلق يف ممارسة شعائر دينها، 
وتلزم أصحاب األعمال ابحرتام دين من يعمل عندهم، قد يكون عندكم مثل هذه القوانني اليت تستطيع 

 هبا أن تطالب حبقك.

ومل ميكن حل هذه املشكلة مع اإلدارة فعليك أن تبحث عن عمل آخر ال  فإن ضاقت بك السبل،
يتعارض مع إقامتك للصالة، فإن مل جتد وكنت تتضرر برتك هذا العمل فإنه يرجى أن تكون هذه حاجة 

 تبيح لك اجلمع بني الصلوات وال حرج عليك يف ذلك إن شاء هللا تعاىل.

رب مجع تقدمي وإما مجع أتخري، أو جتمع بني صاليت املغ فلك أن جتمع بني صاليت الظهر والعصر إما
 والعشاء إما مجع تقدمي وإما مجع أتخري، حسب األيسر واألسهل لك.

 ومجع التقدمي أن تصلي الصالتني اجملموعتني يف وقت األوىل منهما.

 ومجع التأخري أن تصلي الصالتني اجملموعتني يف وقت األخرى منهما.

 يوفقنا إىل الفقه يف الدين وحسن القول والعمل، وأن ييسر لك أمرك.نسأل هللا تعاىل أن 

 وهللا تعاىل أعلم.

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
 "حكم مجع املسافر الصالة يف آخر يوم .100

ƒـ]هل جيوز للمسلم إذا كان مسافرا سفرا طويال أن جيمع الصالة يف آخر يوم؟.[ـ 

 ^احلمد هلل

من أهل العلم وإمنا جيوز للمسافر أن جيمع بني الظهر والعصر فقط يف  مل يقل به أحدهذا منكر عظيم 
وقت إحدامها قبل أن تصفر الشمس، وبني املغرب والعشاء يف وقت إحدامها، قبل منتصف الليل، أما 
 الفجر فال جتمع إىل غريها، بل تصلى يف وقتها دائما يف السفر واحلضر قبل طلوع الشمس، وهللا املوفق.
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رمحه  -موع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز كتاب جم
 (1).." 296ص/ 12ج/ -هللا 
 "هل حجت زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم بدون حمرم؟ .101

ƒ ـ]زوجات الرسول صلى هللا عليه وسلم حججن أكثر من مرة بعد وفاته، فهل ميكن هلذا أن يكون
 ز حج املرأة بدون حمرم ولكن مع جمموعة نساء معهم حمارمهم؟ .[ـدليال على جوا

 ^احلمد هلل

الصحيح من أقوال أهل العلم هو مذهب احلنفية واحلنابلة القائلني بعدم جواز سفر املرأة للحج أو غريه 
اري خمن غري حمرم؛ وذلك لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم( رواه الب

 ( .1341( ومسلم )1862)

 ( .47029( و )34380( و )3098وقد سبق بيان ذلك يف أجوبة األسئلة: )

إال أن بعض أهل العلم كالشافعية، واملالكية، وبعض السلف، قالوا مجواز سفر املرأة للحج من غري حمرم 
 إذا وجدت الرفقة املأمونة.

 لى هللا عليه وسلم حججن من غري حمرم، وذلك فيماواستدلوا مبا ذكره السائل من أن زوجات النيب ص
( أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أذن ألزواج النيب صلى هللا عليه 1860أخرجه البخاري رمحه هللا )

 وسلم يف آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرمحن بن عوف.

 الل، فمن ذلك:وللعلماء أصحاب القول األول عدة أجوبة على هذا االستد

. قالوا: ليس يف احلديث أنه مل يكن معهن حمرم، فلعل حمارمهن كانوا معهن يف قافلة احلج نفسها، 1
وبعث عمر بن اخلطاب معهن عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف زايدة يف اإلكرام واالطمئنان، 

خاصة وقد جاء  ة من غري حمرم،وال يظن ابلصحابة خمالفة هني النيب صلى هللا عليه وسلم عن سفر املرأ
 ما يدل على وجود حمارمهن. –وإن كان يف سندها مقال  –يف بعض الرواايت 

هـ( عن أيب عثمان وأيب حارثة والربيع  23فقد روى ابن اجلوزي يف " املنتظم " يف حوادث سنة )
نب منه، وجعل  حتتجإبسنادهم قالوا: حج عمر أبزواج النيب صلى هللا عليه وسلم معهن أولياؤهن ممن ال

 يف مقدم قطارهن: عبد الرمحن بن عوف، ويف مؤخره: عثمان بن عفان.. اخل.

مث إنه يبعد جدا أال يكون معهن أحد من حمارمهن، مع كثرة املسافرين للحج معهن من املدينة، فالغالب 
نت الرضاعة كثرية أنه لن خيلو األمر من أخ أو جد أو خال أو عم أو أحد احملارم من الرضاعة، وقد كا

 يف ذلك الوقت.

. مث على فرض أنه مل يكن معهن حمرم: فهو اجتهاد منهن، ومعلوم أن اجتهاد الصحايب ال يقبل إذا 2
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 خالف نصا صحيحا عن النيب صلى هللا عليه وسلم.

 قال الصنعاين رمحه هللا:

 " وال تنهض حجة على ذلك؛ ألنه ليس إبمجاع ".

 . (930/  2" سبل السالم " )
. وأجاب فريق اثلث من أهل العلم خبصوصية ذلك بزوجات النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألهنن أمهات 3

 املؤمنني، ومجيع الرجال حمارم هلن.

 قال أبو حنيفة رمحه هللا:

"كان الناس لعائشة حمرما، فمع أيهم سافرت فقد سافرت مبحرم، وليس الناس لغريها من النساء كذلك 
 " انتهى.

 ( .220/  10القاري " ) " عمدة

إال أن جواب أيب حنيفة هذا غري مسلم؛ ألن زوجات النيب صلى هللا عليه وسلم يف مقام أمهات املؤمنني 
يف حترمي النكاح، وليس يف احملرمية، وإال فلو كن أمهات للمؤمنني يف احملرمية أيضا جلاز هلن خلع احلجاب 

 مل يقل به أحد.رمية، وذلك ما أمامهم واخللوة هبم وحنو ذلك من أحكام احمل

 ( عن أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم:207/  4يقول ابن تيمية يف " منهاج السنة " )

 " إهنن أمهات املؤمنني يف التحرمي دون احملرمية " انتهى.

 واملعتمد يف اجلواب هو اجلواب األول.

بة يستنبط من بعض أفعال الصحا واحلاصل: أنه ال جيوز أن ترد األحاديث الصحيحة الصرحية مبا
 احملتملة، والواجب هو اتباع ما ثبت وليس ما هو حمتمل.

سئل الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا: يقولون إن عائشة رضي هللا عنها حجت مع عثمان بدون 
 حمرم؟

 فأجاب:

"هذا حيتاج إىل دليل، ال جيوز أن يقال: حجت بدون حمرم بغري دليل، ال بد أن يكون معها حمرم، 
فعندها أبناء أخيها، عندها عبد الرمحن أخوها، عندها أبناء أختها أمساء، الذي يقول إهنا حجت بدون 

كل واحد من   ة،حمرم يكون قوله كذاب إال بدليل، مث لو فرضنا أهنا حجت بدون حمرم فهي غري معصوم
الصحابة غري معصوم، احلجة يف قال هللا وقال رسوله، ما هو حبجة قول فالن أو فالن، ما خالف السنة 
 فال حجة فيه، احلجة يف السنة املطهرة الصحيحة، هذا هو املعروف عند أهل العلم، وهو اجملمع عليه.

يه وسلم مل نة رسول هللا صلى هللا عليقول الشافعي رمحه هللا: أمجع الناس على أنه من استبانت له س
 يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.
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وقال مالك رمحه هللا: ما منا إال راد ومردود عليه إال صاحب هذا القرب، )يعين: النيب صلى هللا عليه 
 وسلم( .

الن أو فاملقصود: أن الواجب على أهل اإلسالم واملؤمنني هو األخذ ابلسنة، ال جيب أن تعارض لقول 
فالن أو فالنة، مث ال يظن بعائشة رضي هللا عنها وهي الفقيهة املعروفة أفقه نساء العامل، ال يظن هبا أن 
 ختالف السنة وحتج بغري حمرم، وهي اليت مسعت األحاديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " انتهى.

 ( .362، 361/  25" فتاوى الشيخ ابن ابز" )

 ثيمني رمحه هللا:وقال الشيخ ابن ع

"إذا قال قائل: هذا احلجيج ليس فيه أن معهن حمرما، فهل يقال هذا خاص بزوجات النيب صلى هللا 
 عليه وعلى آله وسلم ألهنن أمهات املؤمنني، ليس مبحرمية ولكن ابحرتام.

تمل، أو يقال احملرم هنا مسكوت عنه، وأرسل معهن هذان الصحابيان الفاضالن مع احملارم؟ األول حم
 والثاين حمتمل.

 فإذا أخذان ابلقاعدة أن حيمل املتشابه على احملكم ماذا نقول؟

اجلواب: نقول ابالحتمال الثاين ونقول: البد أن حمارمهن معهن لكن جعل معهن هذان الصحابيان 
 اجلليالن تشريفا وتعظيما ألمهات املؤمنني رضي هللا عنهن " انتهى.

 ، الوجه الثاين( .19خاري " )شريط رقم " شرح كتاب احلج من صحيح الب

 وهللا أعلم

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
 "أخطاء تقع يف احللق والتقصري .102

ƒـ]ما هي األخطاء اليت يرتكبها بعض الناس أثناء احللق أو التقصري؟.[ـ 

 ^احلمد هلل

 " من األخطاء اليت تكون يف احللق أو التقصري ما يلي:

 األول:

بعض رأسه حلقا اتما ابملوسى، ويبقي البقية، وقد شاهدت ذلك بعيين، فقد  أن بعض الناس حيلق
شاهدت رجال يسعى بني الصفا واملروة، وقد حلق نصف رأسه متاما وأبقى بقية شعره، فأمسكت به 
وقلت له: ملاذا صنعت هذا؟ فقال: صنعت هذا، ألين أريد أن أعتمر مرتني، فحلقت نصفه للعمرة 

 من أهل العلم. مل يقل به أحده لعمريت هذه. وهذا جهل وضالل األوىل، وأبقيت نصف

 الثاين:
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أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة، قصر شعرات قليلة من رأسه، ومن جهة واحدة، وهذا 
، فال بد أن 27خالف ظاهر اآلية الكرمية، فإن هللا تعاىل يقول: )حملقني رؤوسكم ومقصرين( الفتح / 

أثر بني على الرأس، ومن املعلوم أن قص شعرة أو شعرتني أو ثالث شعرات ال يؤثر، وال  يكون للتقصري
 يظهر على املعتمر أنه قصر، فيكون خمالفا لظاهر اآلية الكرمية.

ودواء هذين اخلطأين أن حيلق مجيع الرأس إذا أراد حلقه، وأن يقصر من مجيع الرأس إذا أراد تقصريه وال 
 رتني.يقتصر على شعرة أو شع

 الثالث:

من الناس من إذا فرغ من السعي ومل جيد من حيلق عنده أو يقصر، ذهب إىل بيته، فتحلل ولبس ثيابه، 
مث حلق أو قصر بعد ذلك. وهذا خطأ عظيم؛ ألن اإلنسان ال حيل من العمرة إال ابحللق أو التقصري؛ 

علها عمرة، ن مل يسق اهلدي أن جيلقول النيب صلى هللا عليه وسلم حني أمر أصحابه يف حجة الوداع مم
( . وهذا يدل على أنه ال حل إال 1229( ، ومسلم )1691قال: )فليقصر مث ليحلل( رواه البخاري )

 بعد التقصري.

وعلى هذا، فإذا فرغ من السعي ومل جيد حالقا أو أحدا يقصر رأسه، فليبق على إحرامه حىت حيلق أو 
فلو قدر أن شخصا فعل هذا جاهال أبن حتلل قبل أن حيلق يقصر، وال حيل له أن يتحلل قبل ذلك، 

أو يقصر، ظنا منه أن ذلك جائز، فإنه ال حرج عليه جلهله، ولكن جيب عليه حني يعلم أن خيلع ثيابه 
ويلبس ثياب اإلحرام؛ ألنه ال جيوز التمادي يف التحلل من اإلحرام مع علمه أبنه مل حيل، مث إذا حلق 

 أو قصر حتلل "

 (1)من دليل األخطاء اليت يقع فيها احلاج واملعتمر للشيخ حممد ابن عثيمني رمحه هللا."  انتهى
 "موقفنا من أحاديث فضائل األعمال الضعيفة .103

ƒ .ـ]ما موقف العلماء من احلديث الضعيف سنده، ولكن منت احلديث فيه حث على فضيلة أو دعاء
 نريد إجابة على ذلك.[ـ

 ^احلمد هلل

يف العمل ابحلديث الضعيف يف فضائل األعمال فذهب بعضهم إىل جواز العمل به اختلف العلماء 
 ولكن بشروط، وذهب آخرون إىل منع العمل به.

 وخلص احلافظ ابن حجر رمحه هللا شروط جواز العمل ابحلديث الضعيف، وهي:

لكذب اب أن يكون الضعف غري شديد، فال يعمل حبديث انفرد به أحد من الكذابني أو املتهمني -1
 أو من فحش غلطه.
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 أن يندرج حتت أصل معمول به. -2

 أال يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد االحتياط. -3

 ملوليس معىن العمل ابحلديث الضعيف أننا نستحب عبادة جملرد ورود حديث ضعيف هبا، فإن هذا 
بت استحباب ل املعىن أنه إذا ثب -كما سيأيت يف كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية–من العلماء  يقل به أحد

عبادة معينة بدليل شرعي صحيح كقيام الليل مثال، مث جاء حديث ضعيف يف فضل قيام الليل فإنه ال 
أبس من العمل هبذا احلديث الضعيف حينئذ، ومعىن العمل به روايته لرتغيب الناس يف هذه العبادة مع 

ذه حلديث الضعيف، ألن العمل ابحلديث الضعيف يف هرجاء الفاعل هلا أن ينال هذا الثواب الوارد يف ا
احلال ال يرتتب عليه حمظور شرعي كالقول ابستحباب عبادة مل تثبت يف الشرع، بل إن حصل له هذا 

 الثواب وإال فال ضرر عليه.

 ( :250/  1قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف " جمموع الفتاوى" )

على األحاديث الضعيفة اليت ليست صحيحة وال حسنة، لكن أمحد بن  وال جيوز أن يعتمد يف الشريعة
حنبل وغريه من العلماء جوزوا أن يروى يف فضائل األعمال ما مل يعلم أنه اثبت إذا مل يعلم أنه كذب، 
وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى حديث ال يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب 

حد من األئمة أنه جيوز أن جيعل الشيء واجبا أو مستحبا حبديث ضعيف، ومن قال حقا، ومل يقل أ
هذا فقد خالف اإلمجاع.. فيجوز أن يروى يف الرتغيب والرتهيب ما مل يعلم أنه كذب، ولكن فيما علم 

 أن هللا رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غري هذا اجملهول حاله اهـ.

از العمل ابحلديث الضعيف مطلقا ال يف فضائل األعمال وال يف وقال أبو بكر بن العريب بعدم جو 
 ( .1/252غريها.. انظر يف ذلك تدريب الراوي )

وهذا القول هو الذي اختاره العالمة األلباين رمحه هللا، وانظر مقدمة كتاب "صحيح الرتغيب والرتهيب" 
(1/47-67. ) 

ها غنية األحاديث يف فضائل األعمال وغري وفيما صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم وثبت عنه من 
 عن العمل ابحلديث الضعيف.

 فعلى املسلم أن حيرص على معرفة احلديث الصحيح من الضعيف ويكتفي ابلعمل ابلصحيح.

 وهللا تعاىل أعلم.

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
 "خطبها شاب متدين ورفضه أبوها ألنه غري قبلي .104

ƒ سنة تقدم يل شاب ذو خلق ودين ويصلي وحافظا نفسه ودينه وصليت  19ـ]أان فتاة أبل  من العمر
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االستخارة وارحتت له وموافقة وراضية متام الرضا به رفضه والدي حبجة أنه ليس بقبلي. حتدثت مع 
والدي بشأنه وأنه ال فرق بني عريب وأعجمي إال بتقوى هللا، وأين حباجة للسرت والعفاف فقال يل إين 

 إذ إين أسأله املوافقة وأان بكر مل يسبق يل الزواج، مع معرفيت أن ال حياء يف الدين إنسانة ال حياء يل
فضربين ضراب مربحا، وقلت له إن هللا ال يرضي هذا الظلم وإن املوافقة من حقي، فقال إن الشريعة ال 

لزواج من لجتيز تزويج الفتاة من ليس بقبلي حىت ال حيدث بني العائلة مشاكل، مع العلم أين رافضة 
داخل العائلة بتاات لكثرة مشاكلهم وعدم تفامههم، وقلت له أن يسأل املشايخ والدعاة إذا كان احلق 
فيما قال فسأتزوج برأيه وإن كان احلق يل يف االختيار فسأتزوج هذا الشاب.... مع العلم والدي متدين 

فأرجو  0لة ويغضب ابقي العائورفضه فقط حىت ال حتدث مشاكل بني العائلة، وأنه لن يرضيين أان 
 منكم الرد على الفتوى، وسرياها والدي، أرجو نصحكم ... جزاكم هللا خريا[ـ

 ^احلمد هلل

 أوال:

ذهب مجهور الفقهاء إىل أن الكفاءة شرط يف لزوم النكاح، مث اختلفوا يف الصفات املعتربة يف الكفاءة، 
 صناعة، ومنهم من اعترب اليسار والغىن.فمنهم من اعترب النسب، ومنهم من اعترب احلرفة وال

 والراجح أن الكفاءة املعتربة إمنا هي يف الدين فقط، فال يزوج الكافر ابملسلمة، وال الفاسق ابلعفيفة.

قال ابن القيم رمحه هللا مبينا أدلة هذا املذهب: " فصل يف حكمه صلى هللا عليه وسلم يف الكفاءة يف 
 النكاح:

أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم قال هللا تعاىل: )اي 
، وقال: )واملؤمنون 10، وقال تعاىل: )إمنا املؤمنون إخوة( احلجرات / 13عند هللا أتقاكم( احلجرات / 

امل ل ع، وقال تعاىل: )فاستجاب هلم رهبم أين ال أضيع عم71واملؤمنات بعضهم أولياء بعض( التوبة /
 .195منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض( آل عمران/ 

وقال صلى هللا عليه وسلم: )ال فضل لعريب على عجمي، وال لعجمي على عريب، وال ألبيض على 
 أسود، وال ألسود على أبيض، إال ابلتقوى، الناس من آدم، وآدم من تراب( .

أين   أبولياء، إن أوليائي املتقون حيث كانوا و وقال صلى هللا عليه وسلم: )إن آل بين فالن ليسوا يل
 كانوا( .

ويف الرتمذي عنه صلى هللا عليه وسلم: )إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوه، تكن 
فتنة يف األرض وفساد كبري. قالوا: اي رسول هللا! وإن كان فيه؟ فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 

 مرات( .فأنكحوه. ثالث 

 وقال النيب صلى هللا عليه وسلم لبين بياضة: )أنكحوا أاب هند، وانكحوا إليه. وكان حجاما( .
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وزوج النيب صلى هللا عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مواله، وزوج فاطمة بنت 
ف، وقد قال بن عو قيس الفهرية القرشية من أسامة بن زيد، وتزوج بالل بن رابح أبخت عبد الرمحن 

. وقد قال تعاىل: )فانكحوا ما طاب لكم 26هللا تعاىل: )والطيبات للطيبني والطيبون للطيبات( النور/
 .3من النساء( النساء / 

فالذي يقتضيه حكمه صلى هللا عليه وسلم اعتبار الدين يف الكفاءة أصال وكماال، فال تزوج مسلمة 
مة لقرآن والسنة يف الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على املسلبكافر، وال عفيفة بفاجر، ومل يعترب ا

نكاح الزاين اخلبيث، ومل يعترب نسبا وال صناعة، وال غىن وال حرية، فجوز للعبد القن نكاح احلرة النسيبة 
الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوز لغري القرشيني نكاح القرشيات، ولغري اهلامشيني نكاح اهلامشيات، 

 فقراء نكاح املوسرات "ولل

 .5/144انتهى من زاد املعاد 
والقول أبن املعترب يف الكفاءة هو الدين فقط يروي عن عمر وابن مسعود وحممد بن سريين وعمر بن 
عبد العزيز، وبه جزم اإلمام مالك، وهو رواية عن أمحد، واختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم 

 رمحهم هللا.

( ، 2/249( ، "حاشية الدسوقي" )34/271( ، "املوسوعة الفقهية" )7/27 " )وينظر:"املغين
 ( .5/67( ، "كشاف القناع" )7/280( ، "حتفة احملتاج" )1/290"الفتاوى اهلندية" )

 فإذا تقدم للمرأة من يرضى دينه وخلقه فإنه ال يرد، كما جاء يف احلديث، سواء كان قبليا أم غري قبلي.

عثيمني رمحه هللا: " ومن ذلك أيضا ما جيري بني الناس اآلن من كون القبيلية ال تتزوج وقال الشيخ ابن 
خبضريي، واخلضريي ال يتزوج بقبيلية، واخلضريي: هو الذي ال ينتسب لقبيلة من قبائل العرب وأصله 

اروا يسمونه صمن املوايل، واملوايل دخلوا يف القبائل وصاروا مندجمني هبم، لكن ملا كان أصله غري قبيلي 
 خضريي واآلخر قبيلي، فمن العادات الباطلة أنه ال يزوج قبيلي خبضريية وال خضريي بقبيلية.

فأما األول وهو أال يزوج قبيلي خبضريية، فما علمت أحدا من العلماء قال به إطالقا؛ ألن الزوج أشرف 
ة، فهذه ما علمت زوجة غري قبيلينسبا من الزوجة، الزوج قبيلي ينتسب إىل قبيلة معروفة من العرب، وال

أحدا من العلماء قال: إن القبيلي ال يتزوج خبضريية، لكن قال بعض العلماء: إنه ال تزوج القبيلية 
لم يقل فخبضريي إذا عارض بعض األولياء، وإن كان هذا القول مرجوحا لكنه قد قيل به، أما األول 

 من العلماء فيما نعلم. به أحد

السيئة اليت ينبغي أن متحى من أفكار الناس، ويقال: أليست هذه اخلضريية أو هذا وهذه من العادات 
اخلضريي أليس حرا؟ صحيح أن األمة اململوكة ال يتزوجها احلر بنص القرآن إال بشروط، لقوله تعاىل: 
 ()ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات
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، لكن امرأة حرة نقول: ال يتزوجها احلر، يف دين من؟ وهلذا كان قول بعض العلماء: إنه ال 25النساء/
تزوج القبيلية برجل خضريي إذا عارض بعض األولياء، بل غال بعض العلماء: وقال: ال يصح النكاح 

تكافأ دماؤهم لمون تأصال، فإن هذه أقوال ضعيفة ال معول عليها، فاملؤمنون بعضهم لبعض أكفاء، املس
 .20وتتكافأ أحواهلم، وال دليل على التفريق " انتهى من "اللقاء الشهري" رقم 

 اثنيا:

إذا تبني هذا فإن وصيتنا لألب أن يفتش عن حال هذا اخلاطب فإن كان صاحلا مستقيما، فليزوجه من 
 رهها مل يظلمها.ابنته، فإن صاحب الدين هو الذي حيفظها ويرعاها، إن أحبها أكرمها، وإن ك

وال لوم على الفتاة لو أبدت رأيها، وبينت رغبتها يف قبول اخلاطب الذي تراه كفؤا، فإهنا إمنا تسعى يف 
 احلالل، وترغب يف العفاف.

وإذا كان التشدد يف أمر النسب من العادات السيئة اليت ينبغي أن متحى كما قال الشيخ ابن عثيمني 
بلي، وقبول ن يلتفت إىل اعرتاض بعض أفراد العائلة، بل قبوله لتزويج غري القرمحه هللا، فال ينبغي لألب أ

 غريه لذلك مما يساعد على حمو تلك العادة.

وكم جرت هذه العادة على اجملتمع من مفاسد، حىت كثرت العنوسة، وكثرت حاالت الطالق أيضا؛ 
 يرغب ته، وقد يتزوج الرجل من الألن املعول عليه هو أمر القبيلة، دون نظر يف دين الشخص واستقام

فيها، وتتزوج املرأة من ال ترغب فيه لالعتبار القبلي، فتحدث املشاكل والقالقل، ويكون املصري هو 
 الفراق.

 نسأل هللا تعاىل أن يلهمنا وإايكم الرشد والصواب، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته.

 وهللا أعلم.

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
 ة على زوجها املعدد، وبيان حكم الشرع فيها"شكوى من زوج .105

ƒ ـ]ما هو ميزان العدل بني الزوجات؟ فلقد طلبت من زوجي أن حيضر يل خادمة؛ وذلك بسبب عدم
قدريت على القيام بشغل املنزل واألوالد، ووافق على الطلب، ولكن بشرط أن تكون اخلادمة يوما يف 

كس، حبكم ن بييت كبري، وعندي أطفال أكثر منها، وهي ابلعبييت، واليوم التايل عند ضريت، مع العلم أب
أهنا الزوجة الثانية. وعندما أطلب منه أن حيضر يل حاجة نفسي فيها حيضر هلا مثلها، وقبل أايم طلبت 
منه أن يدفع قيمة كفارة ميني، وبعد أن دفعها طلب مين املال ألنه يرى أن هذا شيء خيصين لذلك 

رايل، منه الكسوة،  1000 الشخصي، وللمعلوم فإن املصروف ال يتعدى علي أن أسدده من مصرويف
والزينة، وفاتورة اجلوال، واهلدااي. فما هو العدل يف هذه األمور؟ فلقد تعبت نفسييت جدا، هو رجل يريد 
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أن يعدل، وجزاه هللا عين كل خري، ولكين أراه يشدد علي، فما هو الطريق الصحيح للعدل لكي أيخذ  
حقه، وال يشعر أن هناك ظلما. وأخريا: هل الزوج املعدد هو الذي ينظر للعدل أم الغري كل طرف 
 معدد؟ .[ـ

 ^احلمد هلل

 أوال:

العدل الواجب على املعدد هو: أن يعدل يف نفقته على نسائه، ويف املبيت، ويف السكن، ويف الكسوة، 
 ( .10091وجتدون تفصيل هذه الثالثة يف جواب السؤال رقم: )

( ، 13268اهلدية: ال يلزم املعدد أن يسوي فيها بني نسائه، كما سبق يف جواب السؤال رقم: ) ويف
وإن كان األفضل أن حيرص على التسوية بني نسائه فيها، وهو أسلم له مما ميكن أن يقع بني نسائه من 

 آاثر غريهتن السيئة.

 اثنيا:

 خبصوص اخلادمة يف البيت:

مات وحكم إحضارهن من بالدهن، واحملاذير اليت يقع فيها أهل البيوت . قد تكلمنا بتوسع عن اخلاد1
 ( ، فلينظر لألمهية.26282اليت تعمل فيها اخلادمات، وذلك عند اجلواب على السؤال رقم )

. وإذا مل يكن يف وجود اخلادمة يف البيت حماذير شرعية: فإن ما فعله الزوج من جعل اخلادمة يوما 2
ضرتك: أمر ال حرج فيه عليه، ولكن على الزوج أن يعلم أن نفقته على امرأته  عندك، ويوما آخر عند

اليت عندها أوالد كثر ليست كالنفقة على من عندها أقل، أو من مل يكن عندها أوالد، واألمر نفسه 
ينبغي أن يراعى يف أمر اخلادمة، وليس تقسيم عمل اخلادمة بني بيتيه مع كرب حجم أحد البيتني، وكثرة 

ألعمال فيه من العدل الذي يظن الزوج أنه حققه، بل عليه أن يراعي هذه األمور، وقد ال تكون ا
إحدى نسائه حباجة خلادمة أصال، وفرق بني كون عمل اخلادمة يف بيت من الضرورات، أو احلاجات 

مة، داملاسة، وبني كوهنا يف بيت آخر من الكماليات! ، فعلى األزواج أن يراعوا هذا يف جانب اخل
واإلعانة على عمل البيت كما أن الواجب عليهم أن يراعو اختالف النفقة على البيوت ابختالف عدد 

 أفرادها، وكثرة احتياجاهتم.

 اثلثا:

كفارة اليمني ليست ماال يدفع للفقراء، بل الواجب إخراجها طعاما، كما نص هللا تعاىل عليه يف قوله: 
ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارته إطعام عشرة مساكني من  )ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم

أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أايم ذلك كفارة أميانكم 
 .89إذا حلفتم واحفظوا أميانكم كذلك يبني هللا لكم آايته لعلكم تشكرون( املائدة/
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 ( .45676لسؤال رقم: )وجتدون تفصيل هذا يف جواب ا

وقد صدق الزوج يف كون الكفارة تلزمك من مالك، وال يظهر أن يف إخراج الكفارة من مصروفك الذي 
حدده لك: إجحافا حبقك، أو التزاماتك، أو تشديدا عليك، ونظر الزوج ـ الفطن ـ هنا ملا يقتضيه 

 احلال: أمر مهم يف تقدير حالكم، وما يصلح لظرفكم.

يعين أنه ال جيوز له اإلطعام عنك، وأنه إن فعل فقد وقع يف الظلم! بل هذا خلل يف فهم لكن هذا ال 
" العدل " الواجب بني الزوجات، واإلطعام عنك لكفارة ميينك ال شك أنه يدخل يف " العشرة ابملعروف 

يعرف يف  والمن أهل العلم،  مل يقل به أحد"، وال يلزمه إعطاء الزوجة الثانية مثل ما بذل عنك، وهذا 
 عامل املعددين من السلف، واخللف.

 رابعا:

العدل الواجب، ال يرجع تقديره للزوج املعدد، وال لغري املعدد، بل هو للشرع، فنصوص الوحيني هي 
 اليت تلزم الزوج ابلقيام مبا أوجبته الشريعة عليه.

تكون مثة أمور  ه ابلفعل، فقدوال يعرف عدل الزوج بني نسائه من جمرد حكم الناس عليه، بل مبا يقوم ب
خفية عن الناس ظاهرها الظلم، وحقيقتها العدل، كما أن العكس صحيح، فمن املمكن أن يظهر للناس 

 عدل ذاك الزوج، ويكون يف حقيقة األمر من كبار الظاملني.

 وأخريا:

، وأن يكون ىلفإننا نوصي الزوج الفاضل أن حيقق العدل الواجب عليه بني نسائه وفقا لشرع هللا تعا
حكيما يف إدارة البيتني، وأن يعطي كل ذي حق حقه، ويراعي أنه مثة اختالف يف واقع األمر بني بيتيه 
إن كان يف أحدمها له أوالد، وليس يف اآلخر مثله، وهذا يستوجب عليه العناية بنفقتهم، وتربيتهم، 

 ن التعدد.وخدمتهم، مبا ال يظلم زوجته الثانية، ومبا حيقق مقصود الشرع م

أن تتلطفي مع زوجك، وأن حترصي على األسلوب احلسن يف التعامل  –أخيت السائلة  –كما أن عليك 
معه، وأن ال حتملك الغرية على حماسبته ابلدقة يف أموره كلها؛ فإن هذا مما يسبب انزعاجا للزوج، 

على اخلري،  داينة، واحلرصوكراهية للبقاء يف بيت أييت له ابلصداع! ال سيما وظاهر زوجك الصالح وال
 فكوين له عوان على اخلري، وال تكوين عوان للشيطان عليه.

وهذا ال يعين أننا نلزمك ابلتنازل عن حقك، بل حقك مكفول لك بشرع هللا تعاىل، لكن ال تنسي 
 ةاإلحسان يف طلب احلق، والسماحة يف أخذه، قال هللا تعاىل: )وأحسنوا إن هللا حيب احملسنني( البقر 

، وقال تعاىل: )وأن تعفوا أقرب للتقوى وال تنسوا الفضل بينكم إن هللا مبا تعملون بصري( البقرة 195/
/237. 

( عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، أن رسول هللا صلى هللا 2076وروى البخاري يف صحيحه )
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 .عليه وسلم قال: )رحم هللا رجال مسحا إذا ابع وإذا اشرتى وإذا اقتضى( 
 نسأل هللا تعاىل أن جيمع بينكم على خري، وأن يوفقكم ملا فيه رضاه.

 وهللا أعلم

 (1)اإلسالم سؤال وجواب." 
 "شكوى من زوجة على زوجها املعدد، وبيان حكم الشرع فيها .106

ƒ ـ]ما هو ميزان العدل بني الزوجات؟ فلقد طلبت من زوجي أن حيضر يل خادمة؛ وذلك بسبب عدم
بشغل املنزل واألوالد، ووافق على الطلب، ولكن بشرط أن تكون اخلادمة يوما يف  قدريت على القيام

بييت، واليوم التايل عند ضريت، مع العلم أبن بييت كبري، وعندي أطفال أكثر منها، وهي ابلعكس، حبكم 
لبت ط أهنا الزوجة الثانية. وعندما أطلب منه أن حيضر يل حاجة نفسي فيها حيضر هلا مثلها، وقبل أايم

منه أن يدفع قيمة كفارة ميني، وبعد أن دفعها طلب مين املال ألنه يرى أن هذا شيء خيصين لذلك 
رايل، منه الكسوة،  1000علي أن أسدده من مصرويف الشخصي، وللمعلوم فإن املصروف ال يتعدى 

جدا، هو رجل يريد  والزينة، وفاتورة اجلوال، واهلدااي. فما هو العدل يف هذه األمور؟ فلقد تعبت نفسييت
أن يعدل، وجزاه هللا عين كل خري، ولكين أراه يشدد علي، فما هو الطريق الصحيح للعدل لكي أيخذ  
كل طرف حقه، وال يشعر أن هناك ظلما. وأخريا: هل الزوج املعدد هو الذي ينظر للعدل أم الغري 

 معدد؟ .[ـ

 ^احلمد هلل

 أوال:

وة، ل يف نفقته على نسائه، ويف املبيت، ويف السكن، ويف الكسالعدل الواجب على املعدد هو: أن يعد
 ( .10091وجتدون تفصيل هذه الثالثة يف جواب السؤال رقم: )

( ، 13268ويف اهلدية: ال يلزم املعدد أن يسوي فيها بني نسائه، كما سبق يف جواب السؤال رقم: )
نسائه من  أسلم له مما ميكن أن يقع بنيوإن كان األفضل أن حيرص على التسوية بني نسائه فيها، وهو 

 آاثر غريهتن السيئة.

 اثنيا:

 خبصوص اخلادمة يف البيت:

. قد تكلمنا بتوسع عن اخلادمات وحكم إحضارهن من بالدهن، واحملاذير اليت يقع فيها أهل البيوت 1
 ية.( ، فلينظر لألمه26282اليت تعمل فيها اخلادمات، وذلك عند اجلواب على السؤال رقم )

. وإذا مل يكن يف وجود اخلادمة يف البيت حماذير شرعية: فإن ما فعله الزوج من جعل اخلادمة يوما 2
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عندك، ويوما آخر عند ضرتك: أمر ال حرج فيه عليه، ولكن على الزوج أن يعلم أن نفقته على امرأته 
سه أوالد، واألمر نف اليت عندها أوالد كثر ليست كالنفقة على من عندها أقل، أو من مل يكن عندها

ينبغي أن يراعى يف أمر اخلادمة، وليس تقسيم عمل اخلادمة بني بيتيه مع كرب حجم أحد البيتني، وكثرة 
األعمال فيه من العدل الذي يظن الزوج أنه حققه، بل عليه أن يراعي هذه األمور، وقد ال تكون 

يف بيت من الضرورات، أو احلاجات إحدى نسائه حباجة خلادمة أصال، وفرق بني كون عمل اخلادمة 
املاسة، وبني كوهنا يف بيت آخر من الكماليات! ، فعلى األزواج أن يراعوا هذا يف جانب اخلدمة، 
واإلعانة على عمل البيت كما أن الواجب عليهم أن يراعو اختالف النفقة على البيوت ابختالف عدد 

 أفرادها، وكثرة احتياجاهتم.

 اثلثا:

ليست ماال يدفع للفقراء، بل الواجب إخراجها طعاما، كما نص هللا تعاىل عليه يف قوله: كفارة اليمني 
)ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارته إطعام عشرة مساكني من 

رة أميانكم اأوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أايم ذلك كف
 .89إذا حلفتم واحفظوا أميانكم كذلك يبني هللا لكم آايته لعلكم تشكرون( املائدة/

 ( .45676وجتدون تفصيل هذا يف جواب السؤال رقم: )

وقد صدق الزوج يف كون الكفارة تلزمك من مالك، وال يظهر أن يف إخراج الكفارة من مصروفك الذي 
التزاماتك، أو تشديدا عليك، ونظر الزوج ـ الفطن ـ هنا ملا يقتضيه حدده لك: إجحافا حبقك، أو 

 احلال: أمر مهم يف تقدير حالكم، وما يصلح لظرفكم.

لكن هذا ال يعين أنه ال جيوز له اإلطعام عنك، وأنه إن فعل فقد وقع يف الظلم! بل هذا خلل يف فهم 
ف نك ال شك أنه يدخل يف " العشرة ابملعرو " العدل " الواجب بني الزوجات، واإلطعام عنك لكفارة ميي
ف يف من أهل العلم، وال يعر  مل يقل به أحد"، وال يلزمه إعطاء الزوجة الثانية مثل ما بذل عنك، وهذا 

 (1) عامل املعددين من السلف، واخللف.
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