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��ل�ه ��و���ص�حصن�ه ا
آ
�م����م�د  ��و�ع��ل�� ا

��م�د: ��و��ن

ملن سأل  دليل  معينة عن  واقعة  اإلخبار بحكم رشعي يف  اإلفتاء هو  فإن 
عنه، فاملفتي قائم يف األمة مقام النبي صىل اهلل عليه وسلم؛ ألن العلامء ورثة األنبياء 
كام يدل عليه احلديث الرشيف، قال اإلمام النووي: »اعلم أن اإلفتاء عظيم اخلطر، 
كبري املوقع، كثري الفضل؛ ألن املفتي وارث األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم، 
وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، وهلذا قالوا: املفتي موقع عن اهلل تعاىل«.

واألحوال  الوقائع  عىل  األحكام  وتطبيق  إنزال  عن  عبارة  والفتوى 
الزمان واملكان  باختالف اجلهات األربع:  املتجددة وهلذا فإهنا ختتلف  واحلوادث 

واألحوال واألشخاص.

يتم  وفيها  التصوير  مرحلة  وهي:  أربع،  بمراحل  متر  الفتوى  وصناعة 
الواقعة  أو  يتم إحلاق الصورة  التكييف وفيها  الواقعة، ومرحلة  أو  املسألة  تصوير 
الفقه ومسائله، ومرحلة بيان احلكم املأخوذ من  النظر بام يناسبها من أبواب  حمل 

األدلة الرشعية، ثم مرحلة اإلفتاء أو تنزيل احلكم عىل الواقع.

أدلتها  من  املكتسب  العملية  الرشعية  باألحكام  العلم  هو  الفقه  كان  وإذا 
التفصيلية فإن الفتوى بمثابة ربط للحوادث والوقائع املتجددة بالفقه املجرد؛ ولذا 
اهتم الفقهاء بتدوين الفتاوى أو النوازل أو الواقعات وكلها تسميات للحوادث 
التي يفتي فيها فقيه معني أو فقهاء مذهب أو مكان معني، وكانت هذه  املتجددة 
الفتاوى تشتمل عىل استنباط األحكام ممن هم أهل لذلك من جمتهدي املذاهب، 
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آخر  عىل  قول  ترجيح  عىل  تشتمل  أو  الوجوه،  وأصحاب  التخريج،  أهل  من  أو 
ممن هم أهل للرتجيح، فكانت جتمع إىل االجتهاد ىف التطبيق اجتهادا أو خترجيا أو 
ترجيحا، وإن اقترص األمر يف فتاوى املتأخرين عىل تطبيق األحكام يف احلوادث، 
إال أهنا مل ختل يف الواقع من األخذ بام تقتضيه أقوال الفقهاء وما تدل عليه عبارات 

املؤلفات املعتربة.

وقد عد املصنفون يف أنواع العلوم علم الفتاوى ضمن فروع علم الفقه)))، 
األحكام  فيه  تروى  »علم  بأنه:  العلوم  مدينة  عن  نقال  العلوم  أبجد  يف  وعرفه 
الصادرة عن الفقهاء يف الواقعات اجلزئية ليسهل األمر عىل القارصين من بعدهم«، 
املذهب  نقل  األحناف من كتب  فقهاء  اعتربها  فقد  أمهية  الفتاوى من  لكتب  وملا 
وإن جعلوها يف الطبقة الثالثة، فقد قسمت مسائل احلنفية إىل ثالث طبقات: األوىل 
الفتاوى  والثالثة:  النوادر،  مسائل  والثانية:  الرواية،  ظاهر  أو  األصول  مسائل 
والواقعات. قال يف رد املحتار: »وهي: مسائل استنبطها املجتهدون املتأخرون، ملا 

سئلوا عنها ومل جيدوا فيها رواية... إلخ«.

وقد ألف الفقهاء يف خمتلف املذاهب، واألمصار واألعصار، كتب الفتاوى 
ما بني كبري وصغري ومتوسط، ورتبوها غالبا عىل أبواب الفقه، وكثر التصنيف يف 
ذلك حتى قال يف أبجد العلوم نقال عن مدينة العلوم أيضا: »والكتب املصنفة يف 
هذا العلم أكثر من أن حتىص فال مطمع الستقصاء ما فيها وأشهر من أن ختفى فال 

حاجة إىل التعرض هلا. انتهى«.

)))   نقل يف الكشف عن مفتاح السعادة أنه جعل من فروع الفقه: علم الفرائض، وعلم الرشوط والسجالت، 
وعلم القضاء، وعلم حكم الرشايع، وعلم الفتاوى.
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الليث  أليب  النوازل  كتاب  الفن  هذا  يف  وصلتنا  التي  الكتب  أقدم  ومن 
فقه  أشهرها يف  املسائل، ومن  عيون  كتاب  أيضا  وله  السمرقندي))) ت 373هـ، 
احلنفية: الفتاوى اخلانية، واخلريية، والبزازية، والفتاوى احلامدية، والفتاوى اهلندية، 
والونرشييس  والشاطبي  رشد  ابن  فتاوى  املالكية:  مذهب  ويف  الكثري،  وغريها 
ابن الصالح والنووي والسبكي وابن  والربزيل، وغريها، وعند الشافعية: فتاوى 

حجر اهليتمي، وغريها الكثري.

ويف العرص احلديث مجعت فتاوى كثري من العلامء ومجعت كذلك فتاوى 
شبكة  عىل  أو  مستقلة  كتب  يف  الفقهية  واملجامع  واملؤسسات  اهليئات  من  كثري 
اإلنرتنت حتى صار أكثر من أن حيىص، فضال عن فتاوى املدعني الذين ال حظ هلم 

يف يشء من العلم إال النقل عن الكتب.

أما فتاوى دار اإلفتاء املرصية فهي تراث عظيم يستمد مكانته من مكانة دار 
اإلفتاء املرصية يف العامل اإلسالمي بام متثله من وسطية األزهر ومنهجه القويم الذي 
الفتاوى عىل ثامنني ألف فتوى  ارتضاه املسلمون رشقا وغربا، وقد زاد عدد هذه 
حتى سنة 2003 وزعت عىل 64) سجال ورقيا قيدت به الفتاوى بدءا من فتاوى 
فضيلة الشيخ حسونة النواوي حتى فتاوى فضيلة اإلمام األكرب األستاذ الدكتور 
أمحد الطيب املفتي السابق وشيخ األزهر احلايل، وزاد عدد هذه الفتاوى عىل مائة 
ألف فتوى بام فيها فتاوى فضيلة األستاذ الدكتور عيل مجعة مفتي الديار املرصية، 
وتغطي هذه الفتاوى الفرتة من 3)/ ))/ 895) -وهو تاريخ أول فتوى وجدت 

)))   قال يف كشف الظنون: »وأول كتاب مجع يف فتاواهم فيام بلغنا: كتاب النوازل أليب الليث السمرقندي. 
فقال: كذا وكذا  بقوله: سئل نرص بن حييى يف رجل كذا، وكذا،  املشايخ،  فتاوى مجاعة من  فإنه مجع: صور 
وسئل: أبو القاسم عن رجل كذا«. اهـ. وقد ذكر صاحب الكشف كتابا يف الفتاوى أليب العباس: أمحد بن أيب 
أمحد الطربي، الشافعي ت 335. وآخر أليب بكر حممد بن الفضل بن العباس احلنفي، البلخي ت 9)3، وآخر 

أليب القاسم أمحد بن عبد اهلل البلخي، احلنفي ت 9)3 أيضا.
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بالسجالت- إىل اآلن، وتشتمل عىل فتاوى أعالم املفتني يف هذه الفرتة وهم ثامنية 
عرش مفتيا ستأيت ترامجهم بعد هذه املقدمة))).

وخاصة  والدارسون  الباحثون  منه  ينهل  فقهيا  كنزا  الفتاوى  هذه  وتعد 
التوثيق  املتعلقة باملسائل املستجدة واملعارصة، باإلضافة إىل قيمتها يف  الفتاوى  يف 
فهي  وغريها  والسياسية  واالجتامعية  واالقتصادية  التارخيية  املختلفة  للبحوث 

صورة صادقة عن الوقائع املوجودة يف املجتمع املرصي بل العريب واإلسالمي.

امتد  حتى  منه  يستفاد  ال  مهمال  كان  الشديد  لألسف  الرتاث  هذا  لكن 
اإلمهال إىل السجالت التي قيدت فيها الفتاوى فتمزقت أوراق بعضها وظهرت 
تلق شيئا من  فيها ومل  ما كتب  بعضها اآلخر حتى كادت متحو  الرطوبة عىل  آثار 
العناية إال ما طبع منها من خمتارات يف عرشين جملدا يف عهد فضيلة اإلمام األكرب 
الشيخ جاد احلق عيل جاد احلق شيخ األزهر األسبق رمحه اهلل تعاىل، وتم تصوير 
معظم السجالت ورقيا، ثم طبع فضيلة األستاذ الدكتور حممد سيد طنطاوي ثالثة 
دار  فتاوى  من  نرش  ما  آخر  هذا  وكان  فتاواه،  من  املختارة  الفتاوى  من  جملدات 

اإلفتاء املرصية.

ثم كان فضيلة األستاذ الدكتور عيل مجعة مفتي الديار املرصية -حفظه اهلل- 
أول من تنبه إىل رضورة احلفاظ عىل هذا الرتاث املمتد ألكثر من مائة عام فحرص 
فتم  متكامل،  رؤية شاملة ومرشوع  العظيم يف  الرتاث  والعناية هبذا  االهتامم  عىل 
استكامل تصوير مجيع السجالت ورقيا ورقميا وتم إدخاهلا مجيعا يف شكل نص عىل 
أجهزة الكمبيوتر، وحفظت السجالت األصلية بدار الوثائق املرصية وأودع عدد 

من النسخ الورقية والرقمية يف خزائن البنك املركزي.

))) تأيت السرية الذاتية لفضيلة األستاذ الدكتور نرص فريد واصل يف بداية املجلد الرابع والعرشين، وفضيلة 
األستاذ الدكتور أمحد الطيب يف بداية املجلد السادس والعرشين، وفضيلة األستاذ الدكتور عيل مجعة يف بداية 

املجلد الثامن والعرشين.
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فكان  الرتاث  هبذا  للعناية  خاصة  إدارة  بإنشاء  أوامره  فضيلته  أصدر  ثم 
تصحيحا  الرتاث  هبذا  العناية  عملها  جل  كان  التي  الفتاوى  تراث  إدارة  إنشاء 
وتدقيقا ومقابلة عىل أصوله اخلطية، ثم تصنيف هذه الفتاوى عىل األبواب الفقهية 
وخدمة نصوصها بام يسهل االستفادة منها ومن ذلك ختريج األحاديث واآليات 
ورشح  الفتاوى  هذه  نصوص  يف  الواردة  واملصادر  والكتب  باألعالم  والتعريف 

غريب ألفاظها... إلخ.

وهذه املوسوعة التي تصدر اآلن يف تسعة وثالثني جملدا تتضمن خمتارات 
فيها  الفتاوى  رتبت  املختلفة، وقد  املوضوعات  املرصية يف  اإلفتاء  دار  فتاوى  من 
ومبادئ  حمتواها،  عىل  يدل  عنوان  فتوى  لكل  ووضع  الفقهية،  املوضوعات  عىل 
الفتوى  )رقم  فتوى  كل  بيانات  ووضعت  الفتوى،  يف  الواردة  األحكام  تلخص 
ذّيل  كام  الفتوى،  صفحات  أوىل  هامش  يف  املفتي(  واسم  وتارخيها  السجالت  يف 
كل جملد منها بفهارس لآليات واألحاديث والكتب واملصادر الواردة يف نصوص 

الفتاوى.

كام أرفق مع املجلدات أسطوانة مدجمة بربنامج حيتوي عىل كامل املجلدات 
أو عن طريق  الكلامت  الفتاوى عن طريق بعض  البحث يف نصوص  إمكانية  مع 

التصنيف الفقهي أو عن طريق اختيار فتاوى مفت معني.

�يع��ل ��ل�����ن ء ا �وا �لى ���س
�
د���ي اإ �ل�ها

� ��وا ي 
��

�ا�م�و��من للهه ا ��وا

ن
�م�ع��ي� إ��ن

�ل�ه ��و���ص�حصن�ه ا
� ��م�د ��و�ع��ل�� اآ ��نا �م��ح ��نا ��و�م�ولا  �ع��ل�� ���عصي�د

للهه ��و��صص��لى ا





��ة��ة�ن
�ل���م����ن ���م ا �ةرا��ن
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((( و��ة �ل��نوا ن ����سو�ن��ة ا
��ة���� �ل��س���ش ��ة��ل��ة ا

��ن����من
مولده ونشأته:

هو فضيلة اإلمام الشيخ حسونة بن عبد اهلل النواوي 
احلنفي، ولد -رمحه اهلل- بقرية نواي مركز ملوي بمحافظة 
أسيوط)2) سنة 255)هـ/ 839)م. وقد حفظ القرآن الكريم، 
أمثال  التحق باألزهر، وتلقى دروسه عىل كبار مشاخيه،  ثم 

الشيخ اإلنبايب -والذي أخذ عنه علوم املعقول- والشيخ عبد الرمحن البحراوي 
-وأخذ عنه الفقه احلنفي- والشيخ عيل خليل األسيوطي، وغريهم، وامتاز فضيلته 
بقوة احلفظ، وجودة التحصيل، وشدة الذكاء، واستمر يف دراسته حتى حصل عىل 

شهادة الَعاملمِية.
مناصبـه:

ملا فرغ فضيلته من الدراسة جلس لتدريس أمهات الكتب العلمية فأقبلت 
لتدريس  األزهر  عىل  القائمون  فاختاره  األنظار؛  إليه  ولفت  الطالب  مجوع  عليه 
الفقه يف جامع حممد عيل باشا بالقلعة، بجانب تدريسه له باألزهر، ونظًرا لكفاءته 
وكلية  العلوم،  دار  بكلية  للفقه  أستاًذا  ذلك  بجانب  ُعنينِّ  الغزير  الواسع  وعلمه 
احلقوق التي كانت تسمى حينئٍذ )بمدرسة احلقوق(، ويف عام ))3)هـ/894)م 
انتدب وكيال لألزهر، وذلك ملرض الشيخ اإلنبايب وعجزه عن مبارشة مهام عمله، 
األزهر وكانت مكونة من:  ملعاونته يف إصالح شؤون  بتعيني جلنة  قرار  ثم صدر 

))) مصادر الرتمجة:
- اخلطط التوفيقية ج 7)/ 4)، 5)، طبع املطبعة األمريية ببوالق.

- كنز اجلوهر يف تاريخ األزهر لسليامن رصد، ص ) 55)، 56)(، الطبعة األوىل.
- مرآة العرص إللياس زخورة، ص )90) - 92)( طبع املطبعة العمومية 897)م.

- األعالم للزركيل 2/ 229.
- مشيخة األزهر ج) ص )285 - 297).

)2) أصبحت قرية نواي مركز ملوي تابعة ملحافظة املنيا يف التقسيم اإلداري احلايل.
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الشيخ حممد عبده والشيخ عبد الكريم سلامن والشيخ سليامن العبد والشيخ حممد 
البسيوين احلنبيل. كام ُعنينِّ فضيلته عضًوا دائاًم  أبو الفضل اجليزاوي والشيخ أمحد 

غري قابل للعزل بمجلس شورى القوانني.
توليه مشيخة األزهر:

وبعد أن قدم فضيلة الشيخ اإلنبايب استقالته من مشيخة األزهر صدر قرار 
بتعيني اإلمام الشيخ حسونة النواوي شيًخا لألزهر يف 8 من حمرم سنة 3)3) هـ 
العايل  املجلس  فضيلته يف  بتعيني  قرار  يونيو عام 895)م، كام صدر  آخر  املوافق 
بقائه شيًخا لألزهر الرشيف، وظل يواصل  العام نفسه مع  باملحكمة الرشعية يف 
بتنحيته يف 25 من املحرم  النهوض باألزهر حتى أصدر اخلديوي قراًرا  عمله يف 
الرمحن  الشيخ عبد  ابن عمه  املوافق 4 يونيو عام 899)م وتولية  سنة 7)3) هـ 
حمكمة  مستشاري  من  قاضيني  لندب  فضيلته  معارضة  بسبب  النواوي  القطب 

االستئناف األهلية ليشاركا قضاة املحكمة الرشعية يف احلكم.
    ويف 6) من ذي احلجة سنة 324) هـ املوافق 30 من يناير 907)م، 
أعيد الشيخ حسونة إىل مشيخة األزهر مرة ثانية بعد أن تواىل عىل املشيخة أربعة من 
املشايخ بعد الفرتة األوىل ملشيخة الشيخ حسونة النواوي، ولكنه آثر ترك املنصب 

بعد أقل من ثالث سنوات، فاستقال يف 327)هـ.
    وقد حاول الشيخ أثناء توليه املشيخة إعادة تنظيم األزهر من الناحيتني 
املالية واإلدارية، فرفع من رواتب العلامء والشيوخ، وكذا عمل عىل إدخال العلوم 
الرياضيات  لتدريس علوم  متاًما، وأحرض  أن كادت هتجر  بعد  احلديثة يف األزهر 
يف  أنشئ  كام  األمريية،  املدارس  من  مهرة  مدرسني  باألزهر  والتاريخ  واجلغرافيا 
بإصالح  شامل  قانون  عهده  يف  وصدر  األزهر،  باجلامع  العبايس  الرواق  عهده 
األزهر نظمت بمقتضاه إدارته وأجهزته، وكان الشيخ حممد عبده -رمحه اهلل- من 
أقرب املعاونني له يف إصالحاته تلك. كام أنه تم يف عهده مجع مكتبات األزهر يف 

مكتبة واحدة وتنظيمها وصيانتها.
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تقلده منصب اإلفتاء:
    بعد وفاة الشيخ املهدي توىل الشيخ النواوي منصب اإلفتاء باإلضافة إىل 
مشيخة األزهر، واستمر يشغل هذا املنصب يف الفرتة من 7 من مجادى اآلخرة سنة 
املوافق 24 من نوفمرب سنة 895)م وحتى )) من حمرم سنة 7)3)  3)3) هـ 
هـ املوافق )2 من مايو 899)م، وأصدر خالل هذه الفرتة )288( فتوى مسجلة 

بسجالت دار اإلفتاء.
صفاته:

عرف الشيخ -رمحه اهلل- بالعفة وعلو اهلمة ونقاء اليد لوال جفاء كان يبدو 
البعض  يعدها  كان  ولكن  فيه،  الناس  يراها  وشدة  األحيان  بعض  يف  منطقه  عىل 

شهامة حلفظ ناموس العلم وبخاصة مع الكرباء الذين استهان بعضهم بالعلامء.
قراعة  الرمحن  عبد  الشيخ  فضيلة  إنصاف  يف  موقفه  مآثره  من  كذلك      
-والذي أصبح ُمفتًيا للديار املرصية بعد ذلك- حيث أزال عنه حمنة كانت قد أملَّت 

به فحصل بعدها الشيخ قراعة عىل الَعاملمِية وصار من كبار العلامء.
مؤلفاتــه:

    سلم املسرتشدين يف أحكام الفقه والدين، وهو كتاب من جزأين مجع فيه 
األصول الرشعية مع الدقائق الفقهية، وقد حاز الكتاب عىل شهرة كبرية حتى قرر 

تدريسه باملدارس األمريية.
وفــــاته:

أن  إىل  العلم  بأصحابه وطالب  يلتقي  استقالته  بعد  منزله  لزم فضيلته      
انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل يف صباح األحد 24 من شوال سنة 343) هـ املوافق 7) 

من مايو 925)م.
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مولده ونشأته:

حسن  بن  عبده  بن  حممد  الشيخ  اإلمام  األستاذ  هو 
خري اهلل، ولد فضيلته - رمحه اهلل - بقرية حملة نرص بمحافظة 
القراءة  تعلم  بدأ  وقد  849)م،  266)هـ/  سنة  البحرية 
بمنزل والده وهو يف السابعة من عمره، ثم أرسله والده إىل 

اجلامع األمحدي بطنطا عام 862)م حيث تلقى أول دروس جتويد القرآن حتى أتم 
حفظ القرآن الكريم وجتويده، ثم بدأ يف تلقي الدروس العلمية باجلامع األمحدي 
عام 864)م وعاد بعد ذلك بعام إىل قريته حيث تزوج هبا عام 865)م، ثم أعاده 
ثم  األزهر،  اجلامع  إىل  نفسها  السنة  يف  وسافر  األمحدي  اجلامع  إىل  بعدها  والده 
التحق بالدراسة باألزهر سنة 866)م، ثم تعرف عىل السيد مجال الدين األفغاين 
عام )87)م ، ويف عام 873)م أخذ يف الكتابة املنشورة ونال شهادة الَعاملمِية يف 3) 
مجادى األوىل سنة 294)هـ املوافق 25 مايو سنة 877)م، ثم عني بعدها مدرًسا 
بدار العلوم عام 878)م، وتتلمذ عىل كبار العلامء املشهود هلم بسعة العلم واملعرفة 
الدين  »مجال  والشيخ  الطويل«  »حسن  والشيخ  خرض«  »درويش  الشيخ  مثل 
األفغاين« الذي رافقه يف رحالته وشاركه يف جهاده وتأثر به، ونرش آراءه من بعده.

))) أهم مصادر البحث:
- زعامء اإلصالح يف العرص احلديث: أمحد أمني )مكتبة النهضة املرصية، القاهرة 368)هـ/ 948)م(.

- عبقري اإلصالح والتعليم األستاذ اإلمام حممد عبده: عباس حممود العقاد، سلسلة أعالم العرب رقم ) 
)املؤسسة املرصية العامة للتأليف والنرش، القاهرة 962)). 

- رائد الفكر املرصي اإلمام حممد عبده: عثامن أمني )مكتبة النهضة املرصية، القاهرة 955)م(. 
للكتاب  العامة  املرصية  اهليئة  )ط3  الزين  وأمحد  أمني  أمحد  ورتبه  وصححه  ضبطه  إبراهيم  حافظ  ديوان   -

987)م(.
- تاريخ األستاذ اإلمام: رشيد رضا.
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تعلم اللغة الفرنسية وهو قاٍض يف »عابدين« -وسنه إذ ذاك نحو األربعني- 
ن منها، فاطلع عىل القوانني الفرنسية وترجم كتاب سبنرس يف الرتبية من  حتى متكَّ

الفرنسية.

مناصبــه:

حترير  ورأس  األلسن،  ومدرسة  العلوم،  دار  ومدرسة  باألزهر،  عمل 
املجلس  يف  عضًوا  ُعنينِّ  )88)م  سنة  ويف  880)م،  عام  املرصية  الوقائع  جريدة 
األعىل للمعارف العمومية، ورحل إىل سوريا سنة 883)م، ثم حلق »بجامل الدين 
األفغاين« يف باريس أواخر سنة 883)م، وأصدرا مًعا صحيفة العروة الوثقى، ثم 
غادر باريس إىل بريوت سنة 885)م واشتغل هناك بالتدريس، ثم عاد إىل مرص 
باملحاكم الرشعية عام 889)م، ثم مستشاًرا ملحكمة  سنة 888)م، فعني قاضًيا 
االستئناف عام )89)م، ثم عضًوا بمجلس إدارة األزهر يف 6 رجب سنة 2)3)هـ 
املوافق 2 يناير سنة 895)م، ويف 24 من حمرم سنة 7)3)هـ املوافق 3 يونيو سنة 
899)م صدر مرسوم خديوي وقَّعه اخلديوي عباس حلمي الثاين بتعيني الشيخ 

حممد عبده ُمفتًيا للديار املرصية وهذا نصه:

»صدر أمر عال من املعية السنية بتاريخ 3 يونيو 899) م /24 من حمرم 
7)3) هـ نمرة 2 سايرة، صورته: 

بناء عىل ما هو  الديار املرصية:  فضيلتلو حرضة الشيخ حممد عبده، مفتي 
إفتاء  لعهدتكم وظيفة  الدراية، قد وجهنا  العاملية وكامل  معهود يف حرضتكم من 
هذه  بمهام  والقيام  للمعلومية،  لفضيلتكم  هذا  أمرنا  وأصدرنا  املرصية،  الديار 

الوظيفة وخيطر عطوفتلو الباشا رئيس جملس النظار بذلك«.

وقد أصدر خالل فرتة توليه اإلفتاء )945( فتوى مسجلة بسجالت دار 
اإلفتاء.
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كام عني فضيلته عضًوا بمجلس شورى القوانني يف 8) صفر سنة 7)3)هـ 
القضاء  مدرسة  إنشاء  يف  الفضل  يرجع  وإليه   ، 899)هـ  سنة  يونيو   25 املوافق 
فوطد   900)م،  عام  اإلسالمية  اخلريية  للجمعية  رئيًسا  انتخب  كام  الرشعي، 
العام  إدارته خطوات ناجحة، كام أسس يف نفس  دعائمها وَخَطْت هبمته وحسن 

مجعية إحياء العلوم العربية.

مؤلفــاته وحتقيقاته:

)- »رسالة الواردات« القاهرة 874)م.

2- »حاشية عىل رشح الدواين« لكتاب »العقائد العضدية« لإلجيي.

3- »العقيدة املحمدية« القاهرة 877)م، طبع مع »رسالة الواردات«.

4- »العروة الوثقى« باريس 884)م. جمموعة مقاالت كتبها حممد عبده 
حتت إرشاف مجال الدين األفغاين.

5- »حديث سيايس مع مندوب جريدة بال مال جازيت« لندن عدد 7) 
أغسطس 884)م. احلديث منشور كذلك يف كتاب بلنت: »غوردون يف السودان«.

6- »رشح كتاب هنج البالغة«.

7- الرتمجة العربية لرسالة »الرد عىل الدهريني« للسيد مجال الدين األفغاين، 
مع مقدمة بقلم حممد عبده عن مجال الدين.

8- »رشح مقامات بديع الزمان اهلمذاين«.

9- »رسالة التوحيد«.

0)- رشح كتاب »البصائر النصريية« يف املنطق لعمر بن سهالن الساوي.

))- »املخصص« البن سيده، حققه الشيخ حممد عبده والشيخ الشنقيطي.
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2)- »تقرير يف إصالح املحاكم الرشعية«.

3)- »اإلسالم والرد عىل منتقديه«. جمموعة مقاالت ملحمد عبده وغريه 
من »محاة اإلسالم« نرشها حممد أمني اخلانجي.

واملدنية«. جمموعة مقاالت ظهرت  العلم  والنرصانية مع  4)- »اإلسالم 
ا عىل مقاالت فرح أنطوان يف جملة »اجلامعة«.  أوال يف جملة »املنار« سنة )90)، ردًّ

5)- »أرسار البالغة« لعبد القاهر اجلرجاين، صححه الشيخ حممد عبده. 

6)- »دالئل اإلعجاز« لعبد القاهر اجلرجاين، صححه الشيخ حممد عبده 
والشيخ الشنقيطي.

7)- »تفسري سورة العرص« طبع أوال يف جملة »املنار«، ثم ظهر يف طبعات 
مستقلة.

8)- »حديث فلسفي مع هربرت سبنرس« عن اهلل واحلق والقوة... ) وقع 
يف  بلنت  احلديث  وسجل   .) بإنجلرتا  برايتون  يف   (903 سنة  صيف  يف  احلديث 

.69 .Blunt، My Diaries، II، P .69 كتابه »مذكرايت« املجلد الثاين ص

9)- »تفسري جزء عم« تم تأليفه يف جنيف ) سويرسا ( يف أغسطس 903).

20- »تفسري سورة الفاحتة« )ويليه ثالث مقاالت مهمة عن حرية األفعال 
اإلنسانية وقصة الغرانيق، ومسألة زينب(.

األستاذ  بدأه  املنار«  »تفسري  باسم  املعروف  احلكيم«  القرآن  »تفسري   -2(
اإلمام، وبوفاته وقف التفسري عند اآلية 25) من سورة »النساء«، وأمته رشيد رضا.

مجعه   ) املنشآت   ( الثاين  اجلزء  عبده«  حممد  اإلمام  األستاذ  »تاريخ   -22
السيد رشيد رضا، وهو جمموعة فصول وأحاديث ومقاالت أنشأها حممد عبده يف 

خمتلف املوضوعات اإلصالحية وظهرت يف الصحف واملجالت العربية.
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23- »رسائل سياسية إىل بلنت« أرسلها اإلمام إىل صديقه الكاتب الشاعر 
السيايس  النظام  يف  آرائه  عن  904)م  سنة  صيف  يف  بلنت«  »ولفرد  اإلنجليزي 
املقرتح ملرص. نرشت هذه الرسائل مرتمجة إىل اإلنجليزية يف كتاب بلنت: »التاريخ 

الرسي لالحتالل اإلنجليزي ملرص«.

فرح  األعامل. نرشها  العامل وأصحاب  اجتامعية« يف مسألة  »فتوى   -24
مقاالت  جمموعة  ضمن  ونرشها  حيررها،  كان  التي  »اجلامعة«  جملة  يف  أنطوان، 

بعنوان: »فلسفة أيب جعفر بن طفيل«.

25- »وصية سياسية« خواطر أمالها األستاذ اإلمام بالفرنسية عن التعليم 
واإلدارة والقضاء يف مرص، ونرشها »دو جرفيل« يف كتابه »مرص اجلديدة«.

إصالحاتــه:

إال  اسمه  يذكر  إن  فام  اإلصالح،  رواد  من  رائًدا  عبده  حممد  الشيخ  يعد 
وجتده مقرتنا باإلصالح والنهضة والتغيري والتطوير، وكانت هذه سمة ظاهرة عىل 
فكره الديني والسيايس واإلداري، فهو –كعادة املصلحني- مل يرض باألمر الواقع 
وما آل إليه حال أزهره –يف وجهة نظره- من ضعف وتشتت، فنافح بكل السبل 
وإعداد  التطوير  جلان  يف  عضوا  فشارك  العلمية؛  القلعة  بتلك  للنهوض  املمكنة 
الشيخ حسونة  فضيلة  برئاسة  األزهر  فكان ضمن جلنة إصالح شؤون  القوانني، 
وفتاواه،  بفكره  للناس  للدنيا شاغال  مالئا  املصلحني-  –كعادة  كان  النواوي، كام 
فام إن ظهرت فتواه الشهرية املعروفة بـ)الرتنسفالية( حتى حركت احلياة من حوله 

وشغلت العلامء وحتركوا للرد والتعليق عليها بني مؤيد ومعارض.

وظل الشيخ حممد عبده مصلحا حتى يوم وفاته مل تفارقه هذه السمة راجًيا 
اإلصالح والتطوير ألمته. 
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ر يف السعي  "ملا خاب أمله يف األزهر، َفكَّ يقول الشيخ حممد رشيد رضا: 
الذين يقومون بخدمة اإلسالم،  الرجال  إلنشاء مدرسة كلية تغني عنه يف ختريج 
املال لذلك... ووافق برشط أن  ببذل  املنشاوي املشهور ليقوم  فاستامل أمحد باشا 
تكون املدرسة خارج مدينة القاهرة، واختار أن يبنيها يف أطيانه بسوس... ووصل 
تشويقه  يزيد يف  بام  اجلامعة  أو  الكلية  املدرسة  يذكرون  فطفقوا  اجلرائد،  إىل  خربه 
إليه، وقد أحلحت عليه مرة حتى أقسم باهلل ليقومن من فوره برشاء قرص يف شربا 
ألحد األمراء لينشئ املدرسة فيه مؤقًتا إىل أن يتم البناء، وقد فعل ولكن مل يتفقا عىل 

الثمن.

ويف يوم السبت عارش شوال 322)هـ- ديسمرب 904)م، كتب إىل جملس 
ليجعلها وقًفا  فدان معينة؛  تبيعه احلكومة عرشة آالف  أن  فيه  يطلب  كتابا  النظار 
الوقفية  عقد  يوقع  أن  عىل  القاهرة،  ضواحي  يف  إنشاءها  يريد  كلية  مدرسة  عىل 
نظارة  البيع. وقد كلم األستاذ اإلمام وكيل  املالية عقد  فيه  توقع  الذي  الوقت  يف 
ا كعادهتا  الثمن رخيصا جدًّ بأن جتعل  املالية توصية  نظارة  إىل  بأن يكتب  املعارف 
املالية  نفسه مستشار  للمدارس واألعامل اخلريية، ففعل. وكلم األستاذ  تبيعه  فيام 
بذلك فوعد، حتى إذا ما انتهت الوسائل قىض الرجل نحبه يف األسبوع الذي عني 

فيه موعد العقد".

وفــاته:
انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل باإلسكندرية يف الساعة اخلامسة مساء يوم 9 مجادى 
األوىل سنة 323)هـ املوافق )) من يوليو سنة 905)م عن سبع ومخسني سنة، 

ودفن بالقاهرة ورثاه العديد من الشعراء.
بدأها  وقد  فيها  أجاد  عصامء  بمرثية  إبراهيم  حافظ  النيل  شاعر  رثاه  وقد 

بقوله: 
حممـد بعـد  اإلسـالم  عـىل  النـرضاتسـالم  أيامـه  عـىل  سـالم 
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مولده ونشأته:
ولد -رمحه اهلل- »بصدفا« بمحافظة أسيوط، وشب 
فكان  والعلم،  والصالح  بالتقوى  مشهورة  كريمة  أرسة  يف 
العلم  رجال  خرية  من  الصديف«  »حممد عاشور  الشيخ  أبوه 
الشيخ  فضيلة  فتأثر  واالطالع،  العلم  بسعة  هلم  املشهود 

الكريم  القرآن  حفظ  أن  وبعد  وفضله،  علمه  من  الكثري  عنه  وأخذ  بأبيه،  بكري 
وأتقن جتويده التحق باألزهر الرشيف، واستمر يدرس حتى نال الشهادة العاملية 

من الدرجة األوىل سنة 389) هـ.
املناصب التي شغلها:

املهدي  »حممد  الشيخ  فضيلة  من  األزهر  يف  بالتدريس  فضيلته  كلف 
العبايس« شيخ األزهر وقتها، باإلضافة إىل حلقات الدروس التي كان يلقيها عىل 
تالميذه يف منزله املجاور للجامع األزهر، ثم ُعني موظًفا بالقضاء، وأخذ يتدرج 
يف املناصب القضائية حتى شغل معظمها. ويف 8) رمضان سنة 323) هـ )5) 
نوفمرب 905)م( ُعني فضيلته مفتًيا للديار املرصية بعد فضيلة اإلمام الشيخ حممد 
عبده، واستمر يشغل هذا املنصب حتى 4 من صفر سنة 333) هـ/ )2 ديسمرب 

4)9)م، أصدر خالهلا )63))( فتوى مسجلة بسجالت دار اإلفتاء. 
مؤلفــاته:

مل  التي  إال عدًدا من األبحاث  مل يرتك  بالتدريس والقضاء  نظًرا النشغاله 
تنرش حتى اآلن. 
وفاتــه:

انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل يف شهر مارس سنة 9)9)م.
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(((
�ل���م��ط��ة�ع�ة ن م�ح���د �ن��ن�مة��ة ا

��ة���� �ل��س���ش ��ة��ل��ة ا
��ن����من

مولده ونشأتــه:

حسني  بن  بخيت  حممد  الدين  شمس  الشيخ  هو 
املطيعي، ولد -رمحه اهلل- ببلدة املطيعة مركز ومديرية أسيوط 

يف 0) من املحرم سنة )27)هـ املوافق سنة 856)م.

وتعلم عمره،  من  الرابعة  يف  بلدته  كتاب  إىل  ذهب 
ده، ثم التحق باألزهر الرشيف يف  القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم كله وجوَّ
عام 282)هـ، وكان حنفي املذهب، وتتلمذ عىل كبار الشيوخ يف األزهر وخارجه، 
الرفاعي، وأمحد  الرشبيني، وأمحد  الرمحن  الشيخ حممد عليش، وعبد  منهم  وكان 
البهويت،  وحممد  الطويل،  وحسن  املرصي،  اخلرضي  وحممد  والسقا،  اهلل،  منة 
وعبد الرمحن البحراوي، وحممد الفضايل اجلروايت، والسيد مجال الدين األفغاين، 

وغريهم. وكذلك التقى ببديع الزمان سعيد النوريس.

نال شهادة الَعاملمِية من الدرجة األوىل يف عام 294)هـ، وأنعم عليه بكسوة 
الترشيفة من الدرجة الثالثة مكافأة له عىل نبوغه وفضله.

مناصبــه:

يف سنة 295)هـ اشتغل بتدريس علوم الفقه والتوحيد واملنطق إىل أن ُعنينِّ 
ثم  298)هـ،  يف  للمنيا  قاضًيا  ثم  880)م،  297)هـ/  سنة  يف  للقليوبية  قاضًيا 
انتقل إىل قضاء بورسعيد سنة 300)هـ، ثم إىل قضاء السويس سنة 302)هـ، ثم 
القضاء  ترقيه يف سلك  أسيوط سنة 309)هـ، واستمر  ثم  الفيوم سنة 304)هـ 
ويف  0)3)هـ،  سنة  يف  العدل(  )وزارة  احلقانية  بنظارة  رشعيًّا  مفتًشا  ُعنينِّ  أن  إىل 

))) مصادر الرتمجة:
- األعالم للزركيل )6 /50). 
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سنة ))3)هـ ُعنينِّ قاضًيا ملدينة اإلسكندرية ورئيًسا ملجلسها الرشعي، ويف سنة 
5)3)هـ ُعنينِّ عضًوا أول بمحكمة مرص الرشعية، ثم رئيًسا للمجلس العلمي هبا، 
ويف هذه األثناء ناب عن قايض مرص الشيخ عبد اهلل مجال الدين ستة أشهر حال 
مرضه إىل أن ُعنينِّ بدله، ثم تركه عام 905)م. ثم ُعنينِّ رئيًسا ملحكمة اإلسكندرية 
الرشعية عام 907)م ثم نقل منها إىل إفتاء نظارة احلقانية يف أوائل سنة 2)9)م. 
وأحيل عليه قضاء مرص مرة ثانية نيابة عن القايض نسيب أفندي، ثم أحيل عليه مع 

إفتاء احلقانية رئاسة التفتيش الرشعي هبا.

تقلده ملنصب اإلفتــاء: 

يف 9 من صفر سنة 333)هـ املوافق 26 ديسمرب 4)9)م ُعنينِّ مفتًيا للديار 
املرصية، واستمر يشغل هذا املنصب حتى  6) من شوال سنة 338)هـ 920)م 
حيث أحيل إىل املعاش، أصدر خالهلا )2030( فتوى مسجلة بسجالت دار اإلفتاء 

املرصية.

من صفاته وسجاياه:

حالل  بأنه  ووسم  دهره،  وإمام  عرصه  نابغة  اهلل-  -رمحه  فضيلته  كان 
األحكام  واستنباط  األصول  علم  يف  مربًزا  وكان  املعضالت،  ورجل  املشكالت 
الرشعية، وكان شديد التمسك باحلق ينسى مصاحله اخلاصة يف سبيل نرصة احلق، 
وكان ال ينقطع عن تدريس العلوم الرشعية النقلية والعقلية لطلبة العلم الرشيف 
س الكتب املطولة يف علوم التفسري واحلديث والفقه  يف أي مكان حلَّ فيه، وقد درَّ

وأصول الفقه والتوحيد والفلسفة واملنطق وغريها.

وقد خترج عىل فضيلته كثري من أفاضل العلامء الذين نفعوا الناس بعلمهم، 
وقد وصلت طبقات من خترج عليه من الطلبة إىل الطبقة الرابعة أو بعدها، وممن 
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خترج عليه السيد عبد اهلل بن الصديق الغامري، والشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف 
األستاذ السابق بكلية الرشيعة وغريهم.

من مؤلفــاته:

مع كثرة مشاغل الشيخ -رمحه اهلل- يف مناصبه املتعددة فإنه مل هيمل التأليف 
بل زين املكتبة اإلسالمية باملصنفات الرائقة الفائقة، نذكر منها:

اإلسالم  مطبعة  طبع  البهية،  اخلريدة  عىل  الدردير  رشح  عىل  حاشية   -(
بالقاهرة سنة 4)3)هـ.

سنة  تأليفها  من  فرغ  الذمة.  أهل  بني  احلكم  أحكام  إىل  األمة  إرشاد   -2
7)3)هـ، طبعت باملطبعة األدبية بالقاهرة سنة 7)3)هـ. 

بمطبعة  طبع  القرآن.  عىل  وردت  شبه  بعض  إزالة  يف  البيان  حسن   -3
اإلسالم بالقاهرة سنة 4)3)هـ.

4- القول اجلامع يف الطالق البدعي واملتتابع. طبع املطبعة اخلريية بالقاهرة 
سنة 320)هـ.

5- رسالتا الفونوغراف والسوكرتاه.

الفونوغراف والسوكرتاه.  االشتباه عن رسالتي  وإزالة  الوهم  إزاحة   -6
طبع مطبعة النيل بالقاهرة سنة 324)هـ.

7- الكلامت احلسان يف احلروف السبعة ومجع القرآن. طبع املطبعة اخلريية 
بالقاهرة 323)هـ.

املطبعة اخلريية  التوحيد. طبع  العبيد يف علم  املفيد عىل وسيلة  القول   -8
بالقاهرة 354)هـ.
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الرشفية  باملطبعة  طبعت  القرى.  يف  اجلمعة  صالة  يف  القرا  أحسن   -9
بالقاهرة سنة 327)هـ.

0)- األجوبة املرصية عن األسئلة التونسية. أجاب فيها عن أسئلة وردت 
إليه من الشيخ حممد العرويس السهييل الرشيف املتطوع باجلامع األعظم بتونس. 

طبعت بمطبعة النيل بالقاهرة سنة 324)هـ.

ى اللغز. ))- حل الرمز عن ُمعمَّ

2)- إرشاد أهل امللة إىل إثبات األهلة. فرغ من تأليفه سنة 329)هـ، طبع 
بمطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة 329)هـ.

3)- البدر الساطع عىل مجع اجلوامع، يف أصول الفقه.

4)- إرشاد العباد إىل الوقف عىل األوالد. طبع مطبعة الرغائب بالقاهرة 
334)هـ.

5)- الكلامت الطيبات يف املأثور عن اإلرساء واملعراج.

6)- إرشاد القارئ والسامع إىل أن الطالق إذا مل يضف إىل املرأة غري واقع. 
طبع املطبعة السلفية بالقاهرة 347)هـ.

7)- أحسن الكالم فيام يتعلق بالسنة والبدعة من األحكام. طبعت بمطبعة 
الشعب بالقاهرة سنة 320)هـ، ثم يف مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة 329)هـ.

8)- املخمسة الفردية يف مدح خري الربية.

9)- متناول سبيل اهلل يف مصارف الزكاة. فرغ من تأليفها سنة 348)هـ، 
طبع مطبعة الرتقي بدمشق الشام سنة 348)هـ

20- اجلواب الشايف يف إباحة التصوير الفوتوغرايف. طبع املطبعة اخلريية 
بالقاهرة.
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)2- الدراري البهية يف جواز الصالة عىل خري الربية. طبع مطبعة اآلداب 
البهية بالقاهرة 307)هـ.

سنة  تأليفه  من  فرغ  والطالق.  الزواج  مرشوع  عن  اإلغالق  رفع   -22
345)هـ، طبع املطبعة السلفية بالقاهرة سنة 346)هـ.

23- حمارضة يف نظام الوقف. طبع املطبعة السلفية بالقاهرة سنة 345)هـ.

الذرية. طبع  الوقف عىل  ببطالن  قال  من  اليامنية يف عنق  املرهفات   -24
املطبعة السلفية بالقاهرة سنة 344)هـ.

25- تطهري الفؤاد من دنس االعتقاد وهو  كاملقدمة عىل كتاب شفاء السقام 
لتقي الدين السبكي طبع باملطبعة األمريية ببوالق 8)3)هـ.

وفاتـه:

أكتوبر   (8 املوافق  354)هـ،  عام  رجب  من   2( يف  اهلل-  -رمحه  تويف 
935)م بعد حياة حافلة بالعلم والعمل.

J
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�ة��س�ة �ل��نرد �ع��ة�ل ا ��س���م�ا ن م�ح���د اإ
��ة���� �ل��س���ش ��ة��ل��ة ا

��ن����من
مولده ونشــأته:

عائلة  من  وهو  بجرجا،  »برديس«  يف  اهلل  رمحه  ولد 
واخللق  والتقوى  والفضيلة  بالعلم  املشهورة  األنصار 
واملعرفة  العلم  إىل  وتطلع  وجوده،  القرآن  حفظ  الكريم، 
فالتحق باألزهر الرشيف، حيث درس عىل كثري من علامئه 

املشهورين، كام حرض عىل السيد مجال الدين األفغاين وتعلم منه ووعى عنه وتأثر 
به، واستمر حيفظ ويتعلم ويدرس حتى نال شهادة العاملية. 

املناصب التي شغلها:
ُعني موظًفا قضائيًّا، وأخذ يتدرج يف السلم القضائي حيث ُعني قاضًيا، ثم 
نائًبا ملحكمة مرص الرشعية  يتدرج حتى اختري  بالقضاء الرشعي، وما زال  مفتًشا 

العليا.

تقلده مناصب اإلفتــاء:
ملا خلت وظيفة اإلفتاء بعد إحالة الشيخ »حممد بخيت املطيعي« إىل املعاش 
ُعني فضيلة الشيخ »حممد إسامعيل الربدييس« مفتًيا  للديار املرصية يف 7) شوال 
سنة 338)هـ املوافق 4 من يوليه سنة 920)، واستمر يف اإلفتاء حوايل ستة أشهر، 

وأصدر حوايل ) 206( فتوى مسجلة بسجالت دار اإلفتاء.

مؤلفــاته:
مل يعثر عىل مؤلفات لفضيلتــه، ولعل عمله بالقضاء قد شغله عن التأليف. 

وفـــاته:
انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل يف 2 يناير سنة )92)م.
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�ع�ـ��ة))) را
�كرح����ن ��ة ن �ع��ن�د ا

��ة���� �ل��س���ش ��ة��ل��ة ا
��ن����من

مولده ونشــأته:
الرمحن بن حممود بن أمحد قراعــة،  الشيخ عبد  هو 
ولد رمحه اهلل يف بندر أسيوط سنة 279)هـ 862)م، وهو 
ابن العالمة الشيخ »حممود قراعــة« قايض مديرية أسيوط. 
وجده الشيخ أمحد قراعة مفتي املالكية بمديرية أسيوط، فهو 

الكريم  القرآن  حفظ  اإلسالميـة.  بالرشيعة  العلم  يف  املعىل  القدح  هلا  أرسة  من 
وجوده عىل يد والده ومل يتجاوز التاسعة من عمره، ثم أخذ يتلقى مبادئ العلوم 
عىل يد والده حتى بلغ الثانية عرشة من عمره، فبدت عليه خمايل الذكاء والنبوغ، 
ا إىل العلوم الرشعية العالية فأرسله إىل األزهر فاغرتف  ورأى فيه والده ميال فطريًّ
من بحار العلوم من العلامء األعالم، فتتلمذ عىل املشايخ: الشيخ »إبراهيم السقا«، 
والشيخ »عليش«، والشيخ »حممد األشموين«، واإلمام األكرب الشيخ »حممد املهدي 
العبايس« واإلمام األكرب الشيخ »حممد اإلنبايب« والشيخ »عبد الرمحن البحراوي« 
والشيخ »عبد القادر الرافعي« وغريهم من العلامء األفذاذ، وكان موضع إعجاب 

أساتذته وتقديرهم. 
علمه واطالعه:

مل تقترص اطالعات الشيخ - رمحه اهلل - عىل حد الكتب والفنون األزهرية 
وكان  اللغوية،  املعاجم  وكذا  كتبه،  ُجلنِّ  عىل  فاطلع  األدب  استهواه  بل  سة،  املدرَّ
يطيل النظر يف كتب السري واألخبار، حتى رضب يف مجيع ذلك بأسهم وافرة، وكان 
-رمحه اهلل- من السابقني األولني العاملني يف النهوض باللغة العربية، ونزع نزعة 

))) مصادر الرتمجة:
- األعالم للزركيل ))/ 5)3).

- الكنز الثمني لفرج سليامن ص ))2)، 22)). 
- فهارس املكتبة األزهرية ص ) 3: 4)).
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العرب األول يف جزالة اللفظ ودقة املعنى فأحرز قصب السبق ونال قسًطا وافًرا 
من البيان حتى أصبح من كبار الُكتَّاب وأفراد الشعراء، ثم حانت له فرصة مكنته 
من العناية برواية األحاديث باألسانيد العالية ومعرفة الرجال وطبقاهتم، كام أكبَّ 
عىل كتب التفسري يقرؤها يف بلده يف الفرتة التي فارق فيها اجلامع األزهر فبلغ من 

ذلك مبلًغا كبرًيا.
مناصبــــه:

اشتغل بالتدريس يف األزهر حتى أصبح من املشتهرين بالتدريس، فانتفع 
بمديرية  اإلفتاء  تقلَّد  897)م  سنة  ويف  تدريسه  مدة  الطلبة  من  الكثري  العدد  به 
جرجا، فأقام دستور العدل، وعمل عىل نرش الفضيلة. ثم رقي إىل قضاء أسوان عام 
906)م، فاشتهر فيها بالنزاهة واالستقامة والكرامة واحلزم يف فصل اخلصومات 
والبعد عن مواطن الشبهات، فرقي إىل قضاء الدقهلية عام 908)م، ثم ُعنينِّ رئيًسا 
عضًوا  ُعنينِّ  ثم  شؤوهنا،  فأصلح  ))9)هـ،  سنة  الرشعية  سويف  بني  ملحكمة 
باملحكمة الرشعية العليا ثم نائًبا هلا، ثم ُعنينِّ مديًرا للجامع األزهر وسائر املعاهد 
الدينية األزهرية ووكيال لألزهر الرشيف سنة 4)9)م، ويف 26 من ربيع اآلخر 
ُمفتًيا للديار املرصية، وظل  سنة 339)هـ، املوافق 5 من يناير سنة )92)م ُعنينِّ 
يشغل منصب اإلفتاء حتى 30 يناير سنة 928)م، وقد أصدر خالل تلك الفرتة 

حوايل )3079( فتوى مسجلة بسجالت دار اإلفتاء. 
مؤلفاته: 

- بحٌث يف النذور وأحكامها. َبنيَّ فيه أحكام النذور يف الرشيعة اإلسالمية، 
لٍّ وحرمة وصحة وبطالن، فرغ من تأليفه سنة 355)هـ وطبع  وما يتعلق هبا من حمِ

بالقاهرة 355)هـ يف 48 صفحة.
وفاتـــه:

انتقل إىل رمحة اهلل سنة 358) هـ/ 939)م. 
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��ة�د ��س��ل�مة���م))) �ل���س�����ن ن �ع��ن�د ا
��ة���� �ل��س���ش ��ة��ل��ة ا

��ن����من
مولده ونشـأته:

تابعة  وهي  شهالة«،  »ميت  قرية  يف  اهلل  رمحه  ولد 
ملدينة الشهداء باملنوفية يف 3) أكتوبر سنة 882)م، املوافق 
األول من ذي احلجة لعام 299)هـ، وحفظ القرآن وجوده، 
ثم التحق باألزهر، وكان متوقد الذكاء مشغوًفا بفنون العلم، 

متطلًعا إىل استيعاب مجيع املعارف. 
كان خيتار أعالم األساتذة واملشايخ ليتتلمذ عليهم، فحرض دروس الشيخ 
اإلمام »حممد عبده« والشيخ »حسن الطويل« والشيخ »أمحد أيب خطوة« وغريهم 

من كبار األئمة واملحدثني، ونال شهادة العاملية من الدرجة األوىل سنة 908)م.
صفاته وأخالقه:

كان - رمحه اهلل - يتميز بسعة األفق، وجالل اخللق، وعظمة النفس، وقوة 
العليا، وشاهد األحداث الكربى يف تاريخ الوطن العريب الديني  النزوع إىل املثل 
والفكري واالجتامعي والسيايس واشرتك فيها موجًها وهادًيا وكان آلرائه الدينية 
صداها البعيد يف العامل اإلسالمي كافة، وقد ركز جمهوده يف السنوات األخرية يف 
املذاهب اإلسالمية. وقد جعلت هذه اجلامعة من  التقريب بني  االشتغال بجامعة 
عىل  تعمل  وأن  املسلمني،  ينفع  ما  عىل  اإلسالمية  الطوائف  تتفاهم  أن  أهدافها 
نسيان اخلالف واستالل الضغائن من بينهم، وله يف هذه الناحية كتابات ورسائل 
ومراسالت بينه وبني كثري من علامء البالد اإلسالمية فلم يقترص فضله عىل العلم 
يف مرص ولكنه جتاوز ذلك إىل آفاق اإلسالم وإىل كل الطوائف، ومن أقواله -رمحه 

اهلل- يف ذلك:
))) مصادر الرتمجة:

- األزهر يف ألف عام، للدكتور حممد عبد املنعم خفاجي، ج) ص )306، 307).
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أكثر  -وهي  واألزهر  احلكومة  يف  باإلفتاء  قيامي  مدة  طول  جريت  »وقد 
املشهورة  األربعة  غري  من  ولو  اإلسالمية  املذاهب  تلقي  عىل  سنة-  عرشين  من 
بالقبول ما دام دليلها عندي واضًحا وبرهاهنا لدي راجًحا مع أنني حنفي املذهب 
أو  وضعه  يف  اشرتكنا  فيام  ذلك  مثل  عىل  العلامء  من  غريي  وجرى  جريت  كام 
اإلفتاء عليه من قوانني األحوال الشخصية يف مرص، مع أن املذهب الرسمي فيها 
التي  باألزهر(  الفتوى  نفسها تسري )جلنة  الطريقة  احلنفي، وعىل هذه  املذهب  هو 

أترشف برياستها، وهي تضم طائفة من علامء املذاهب األربعة.

تسيطر  كانت  التي  املذهبية  النعرة  هذه  من  املسلمني  برأ  قد  اهلل  كان  فإذا 
بني  بقي  ما  يزيل  أن  لنرجو  فإنا  اإلسالمي،  الفقه  أمر  يف  قريب  عهد  إىل  عليهم 
يفيد  قاطع  برهان  عليها  يقوم  التي  األمور  يف  ونزاع  فرقة  من  املسلمني  طوائف 
العلم، حتى يعودوا كام كانوا أمة واحدة، ويسلكوا سبيل سلفهم الصالح يف التفرغ 
ملا فيه عزهتم وبذل السعي والوسع فيام يعيل شأهنم، واهلل اهلادي إىل سواء السبيل 

وهو حسبنا ونعم الوكيل«.

مناصبــه:

القضاء  بمدرسة  ثم  الدينية،  باملعاهد  س  فدرَّ املناصب،  من  العديد  تقلد 
إليه  ثم عهد  مناصب،  إىل عدة  فيه حتى وصل  القضاء وتدرج  الرشعي، كام ويل 
إليه رياسة جلنة  العليا يف األزهر اجلامعي، ثم صارت  الدراسات  باإلرشاف عىل 
ناحية أعامل خالدة مأثورة، وإصالح األزهر اجلامعي يف  له يف كل  الفتوى فكان 

شتَّى أطواره املختلفة يف العرص احلديث من مآثر رأي فضيلته وتوجيهه.

املوافق 22 من مايو سنة 928)م ،  ويف 2 من ذي احلجة سنة 346)هـ 
قرابة عرشين سنة،  اإلفتاء  يبارش شؤون  للديار املرصية، وظل  مفتًيا  ُعني فضيلته 
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ومن خالل هذه الفرتة الطويلة يف اإلفتاء ترك فضيلته لنا ثروة ضخمة من فتاواه 
الفقهية بلغت أكثر من )5774)( فتوى مسجلة بسجالت دار اإلفتاء.

مشيخـة األزهـر:

توىل مشيخة األزهر أول مرة يف 26 من ذي احلجة سنة 369)هـ املوافق 8 
أكتوبر سنة 950)م، ثم أعفي من منصبه يف 4 سبتمرب سنة )95)م العرتاضه عىل 
احلكومة عندما خفضت من ميزانية األزهر، ثم توىل املشيخة للمرة الثانية يف 0) 

فرباير سنة 952)م، واستقال يف 7) سبتمرب سنة 952)م.

وفــاته:

سنة  صفر  من   (0 املوافق  954)م  سنة  أكتوبر   7 يف  ربه  رمحة  إىل  انتقل 
374)هـ. 

J
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��ن����من
مولده ونشــأته:

ابن الشيخ حممد حسنني خملوف  هو الشيخ حسنني 
العدوي ولد يوم السبت 6) من رمضان 307)هـ املوافق 
والده  تعهده  بالقاهرة،  الفتوح  بباب  890)م  سنة  مايو   6
للجامع  مديًرا  كان  -والذي  خملوف  حسنني  حممد  الشيخ 

األزهر- بالرعاية والعناية فحفظ القرآن الكريم بصحن األزهر حتى أمته وهو يف 
د قراءته عىل شيخ القراء »حممد عيل خلف احلسيني«،  العارشة من عمره، كام جوَّ
ثم التحق باألزهر طالًبا وهو يف احلادية عرشة من عمره، وتلقى دروسه يف خمتلف 
العلوم عىل كبار الشيوخ، وكان منهم والده الشيخ »حممد حسنني خملوف العدوي« 
بخيت  »حممد  والشيخ  الدجوي«  »يوسف  والشيخ  الطوخي«  »حممد  والشيخ 
الرشعي  القضاء  مدرسة  فتحت  وملا  وغريهم،  دراز«  اهلل  »عبد  والشيخ  املطيعي« 
أبواهبا لطالب األزهر تقدم لاللتحاق هبا، وكانت تصطفي النابغني من املتقدمني 
الَعاملمِية  شهادة  عىل  حصل  ثم  املتقنون،  األكفاء  إال  جيتازه  ال  عسري  امتحان  بعد 
والعرشين  الرابعة  يونيه سنة 4)9)م وهو يف  القضاء سنة 332)هـ، يف  ملدرسة 
من عمره وكان من أعضاء جلنة امتحانه الشيخ سليم البرشي شيخ اجلامع األزهر، 

والشيخ بكري الصديف مفتي الديار املرصية. 

مناصبــه:

ُعنينِّ  أن  إىل  عامني  ملدة  متربًعا  األزهر  يف  دروسه  يلقي  أخذ  خترجه  وبعد 
عدة  بني  تنقل  ثم  6)9)م(،  )334)هـ/  سنة  قنا  يف  الرشعية  باملحاكم  قاضًيا 
اإلسكندرية  ملحكمة  رئيًسا  ُعنينِّ  حتى  و»طنطا«،  و»القاهرة«  »ديروط«  يف  حماكم 
الكلية الرشعية سنة )360)هـ/)94)م( ثم ُرقنِّي رئيًسا للتفتيش الرشعي بوزارة 
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العدل سنة )360)هـ/942)م(، ويف أثناء توليه هذه الوظيفة املرموقة أسهم يف 
املجالس  وقانون  الرشعية  املحاكم  قانون  إصالح  مثل  اإلصالحية،  املرشوعات 
التخصص  قسم  يف  للتدريس  انتدب  كام  املحلية،  الطوائف  وحماكم  احلسبية، 
بمدرسة القضاء الرشعي ملدة ثالث سنوات، ثم ُعنينِّ نائًبا للمحكمة العليا الرشعية 
سنة )363)هـ/944)م(، ثم توىلَّ منصب اإلفتاء فعمل مفتًيا للديار املرصية يف 
الفرتة من 26 صفر سنة 365) هـ املوافق 30 من يناير سنة 946)م وحتى 20 من 
رجب سنة 369) هـ املوافق 7 من مايو سنة 950)م، وُعنينِّ عضًوا بجامعة كبار 

العلامء باألزهر سنة 367)هـ/948)م. 

يلقي  أخذ  بل  والراحة،  الدعة  إىل  يركن  مل  القانونية  خدمته  انتهت  ومنذ 
أعيد  أن  إىل  املهمة،  والبحوث  الفتاوى  ويصدر  يوميًّا،  احلسيني  باملشهد  دروسه 
ُمفتًيا للديار مرة ثانية يف غرة مجادى اآلخرة من عام ))37)هـ/ 26 فرباير سنة 
952)م( وظل يف اإلفتاء حتى صفر من عام 374)هـ/ أكتوبر سنة 954)م، وقد 

أصدر خالل فرتيت توليه املنصب )8567( فتوى مسجلة بسجالت دار اإلفتاء.

الفتوى باألزهر الرشيف مدة طويلة كام  الشيخ رئيًسا للجنة  بعدها عمل 
البحوث  مجعية  رئاسة  وتوىل  باألزهر،  اإلسالمية  البحوث  ملجمع  عضًوا  اختري 
اإلسالمية باألزهر، وتوىل رئاسة مجعية النهوض بالدعوة اإلسالمية، وكان عضًوا 
تأسيس  يف  وشارك  السعودية،  العربية  باململكة  اإلسالمي  العامل  لرابطة  مؤسًسا 

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، واختري يف جملس القضاء األعىل بالسعودية.

وكان الشيخ حسنني خملوف -رمحه اهلل- مقصد الفتوى يف مرص، وامللجأ 
مُّ بالناس املشكالت، وكانت أوىل فتاواه وهو ال يزال طالًبا يف  َتْدهَلمِ الصادق حني 
يطلب مرسلها  إليه،  برسالة وصلت  أبوه  إليه  دفع  الرشعي حني  القضاء  مدرسة 
حكم اإلسالم يف الرفق باحليوان، وطلب منه أن يكتب الرد بعد الرجوع إىل املصادر 
الرشعية، فعكف الشيخ - وهو بعد ال يزال طالًبا - أسبوعني حتى أخرج رسالة 
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النابغ،  بابنه  سعادته  فرط  من  طباعتها  إىل  وبادر  الشيخ،  والده  هبا  رُسَّ  مستوفاة، 
ويف ذلك يقول الشيخ يف مقدمة تلك الرسالة: »وبعد.. فقد أمرين والدي صاحب 
الفضيلة الشيخ حممد حسنني خملوف العدوي املالكي مدير األزهر واملعاهد الدينية 
بجمع ما تيرس من النصوص الرشعية يف )الرفق باحليوان( حلاجة كثري من الناس 
اإلجياز  سبيل  متوخًيا  باألمر  فصدعت  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  حكمه  معرفة  إىل 

ومستعينًا باهلل«.

قابل  يف  عليه  سيكون  ملا  إرهاًصا  والفتوى  اإلجابة  يف  التوفيق  هذا  وكان 
ا وعالـاًم كبرًيا. األيام من كونه مفتًيا فذًّ

مؤلفاته وحتقيقاته:

والتصنيف،  التأليف  عن  والدرس  القضاء  يف  بأعامله  الشيخ  شغل 
ْتُه مكانة فقهية رفيعة. واستهلكت فتاواه حياته، وهي ثروة فقهية ضخمة َأَحلَّ

ا نذكر منها: ومع ذلك فإن للشيخ ُكتًبا نافعة جدًّ

من  فرغ  وقد  تصانيفه  باكورة  وهي  باحليوان.  الرفق  يف  اإلسالم  • حكم 
تأليفها يف شهر يوليو عام 2)9)م.

املعارف  بدار  طبع  فيها.  الواردة  القرآنية  واآليات  احلسنى  اهلل  أسامء   •
بالقاهرة 394)هـ.

املعايص  وخطر  وثمراهتا  الطاعات  فضل  يف  الكريم  القرآن  من  • أضواء 
وعقوباهتا. طبع بمؤسسة مكة للطباعة بمكة املكرمة عام 393)هـ.

• أضواء من القرآن والسنة يف وجوب جماهدة مجيع األعداء. طبع بمطبعة 
املدين بالقاهرة 394)هـ.
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العريب  الكتاب  دار  بمطبعة  طبع  إسالمية.  وبحوث  رشعية  فتاوى   •
بالقاهرة )37)هـ.

• تفسري سورة يس. طبع بمطبعة الكيالين بالقاهرة 402)هـ.

األحياء  يعمله  وفيام  األربعني  ليلة  مأتم  يف  اإلسالمية  الرشيعة  حكم   •
لألموات من الطاعات. طبع بمطبعة مصطفى احللبي بالقاهرة 366)هـ.

• آداب تالوة القرآن وسامعه. 

• املواريث يف الرشيعة اإلسالمية. طبع دار املدين بجدة. 

البيقونية يف مصطلح احلديث.  • رشح 

• شفاء الصدور احلرجة يف رشح قصيدة املنفرجة. 

• رشح جالية الكدر بنظم أسامء أهل بدر.

التوبة منها إىل امللك العالم. • أخطار املعايص واآلثام ووجوب 

• رسالة يف فضل القرآن العظيم وتالوته.

• رسالة يف فضائل نصف شعبان.

• رسالة يف دعاء يوم عرفة.

• رسالة يف ختم القرآن الكريم ووجوب بر الوالدين.

• رسالة يف رشح أسامء اهلل احلسنى. 

آية الكريس وسورة اإلخالص وسورة الضحى. • رسالة يف تفسري 

• رسالة يف تفسري سورة القدر. 

النبوية. • أدعية من وحي القرآن الكريم والسنة 
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النبوية. • نفحات زكية من السرية 

• رشح الوصايا النبوية من النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل ابن عباس ريض 
اهلل عنهام.

• رشح وصايا اإلمام عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه.

كام كان للشيخ -رمحه اهلل- جهود مشكورة يف حتقيق بعض الكتب النافعة، 
منها: 

احللبي  البايب  مصطفى  طبع  األصول.  علم  مدخل  يف  السول  بلوغ   •
بالقاهرة 386)هـ.

والطريقة  الرشيعة  علم  يف  الوثقى  العروة  رشح  يف  األنيقة  احلديقة   •
واحلقيقة ملحمد بن عمر احلريري. طبع بمطبعة املدين بالقاهرة 380)هـ. 

بمطبعة  طبع  احلداد  علوي  بن  اهلل  لعبد  العامة  والتذكرة  التامة  • الدعوة 
املدين بالقاهرة 383)هـ.

طبع  اد.  احلدَّ علوي  بن  اهلل  لعبد  اإليامنية  والوصايا  الدينية  النصائح   •
بمطبعة املدين بالقاهرة )38)هـ.

• رشح الشفا يف شامئل صاحب االصطفا للمال عيل القاري. طبع بمطبعة 
املدين بالقاهرة 398)هـ.

• هداية الراغب برشح عمدة الطالب لعثامن بن أمحد النجدي. طبع بمطبعة 
املدين بالقاهرة 379)هـ.

النبوية للشيخ أمحد أبو الوفا الرشقاوي.  • رشح املدحة 

• رشح ملعة األرسار للشيخ أمحد أبو الوفا الرشقاوي. 
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النبوية للشيخ أيب الوفا.  النعال  • قصيدة يف مدح 

اد. • رشح نصيحة اإلخوان لإلمام ابن طاهر احلدَّ

اد. • رشح احلكم لإلمام عبد اهلل بن علوي احلدَّ

منزلته وأوسمته:

وكانت  احلق،  يف  وشدته  علمه  لسعة  واحرتام  تقدير  حمل  الشيخ  كان 
الدعوة  يف  أعامله  جلالئل  التقدير  بعني  إليه  تنظر  والرسمية  العلمية  األوساط 
رئيًسا  كان  حني  األوىل  مرتني:  العلمية  الترشيفة  كسوة  فُمنح  واإلفتاء،  والقضاء 
ملحكمة طنطا، واألخرى وهو يف منصب اإلفتاء، كام نال جائزة الدولة التقديرية يف 
العلوم االجتامعية سنة )402)هـ/982)م(، ووسام العلوم والفنون من الطبقة 
خلدمة  الَعامَلية  فيصل  امللك  جائزة  فنال  البالد،  خارج  إىل  تكريمه  وامتد  األوىل، 

اإلسالم سنة )403)هـ/983)م(.

ُكتمَِب يف جوانب من علم الشيخ رسائل علمية، منها رسالة بعنوان:  وقد 
درجة  عىل  لبنان  من  باحث  هبا  حصل  مفرًسا«  خملوف  حممد  حسنني  »الشيخ 

املاجستري من إحدى جامعاهتا.

وفاته:

داخل  دينه  خدمة  يف  قضاها  عام،  املائة  جتاوز  حتى  بالشيخ  احلياة  طالت 
رسالة  ليؤدي  العربية  البالد  من  كثري  إىل  رحالته  امتدت  حيث  وخارجها،  مرص 
بعض  يناقش  أو  عليه،  ُتعرض  دقيقة  مسائل  يف  يفتي  أو  دروسه،  ويلقي  العلم، 
األطروحات العلمية يف اجلامعات، وظل عىل هذا النحو حتى لقي ربه يف )9) من 

رمضان 0)4)هـ، املوافق 5) من إبريل 990)م(.
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ر �م �ن����س�ـ�ا ن ع�لا
��ة���� �ل��س���ش ��ة��ل��ة ا

��ن����من
مولده ونشــأته:

ولد بقرية »ميت العز« مركز قويسنا حمافظة املنوفية 
يف 20 فرباير سنة )89)م. دخل ُكتَّاب القرية فتعلم القراءة 
ده، ثم التحق باجلامع  والكتابة، ثم حفظ القرآن الكريم وجوَّ
والثانوي،  االبتدائي  تعليمه  تلقى  حيث  طنطا  يف  األمحدي 

وبعد ذلك اجته إىل مدرسة القضاء الرشعي وواصل دراسته هبا، وكان من شيوخه 
إبراهيم محروش -رمحه اهلل- وقد خترج منها يف  الشيخ  فيها فضيلة اإلمام األكرب 

سنة 7)9)م. 

املناصب التي تقلدها:

ُعنينِّ فور خترجه موظًفا قضائيًّا باملحاكم الرشعية، ثم قاضًيا رشعيًّا. وقد 
القضاء  سلك  يف  يرتقى  وظل  والعدالة.  والعفة  النزاهة  يف  األعىل  املثل  رضب 
الرشعي حتى حصل عىل معظم املناصب القضائية، ويف سنة 947)م ُعنينِّ رئيًسا 
للتفتيش القضائي الرشعي، ثم ُعنينِّ عضًوا باملحكمة الرشعية العليا، وبجانب عمله 
بالقضاء كان يقوم بتدريس مواد التنظيم القضائي الرشعي والسياسة الرشعية لقسم 
بالقضاء والتدريس  بكلية الرشيعة. وظل يامرس عمله  القضاء الرشعي  ختصص 
بقسم القضاء الرشعي إىل أن تم اختياره ُمفتًيا للديار املرصية يف 25 من رجب سنة 
369)هـ املوافق 2) مايو سنة 950)م ومكث يشغل هذا املنصب حتى 27 من 
املوافق 23 من فرباير سنة 952)م. وأصدر خالل  مجادى األوىل سنة )37)هـ 

تلك الفرتة )92)2( فتوى مسجلة بسجالت دار اإلفتاء.
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مؤلفاته:

كرس -رمحه اهلل- كل وقته وجهده للقضاء والفتوى والتدريس، وكانت 
له أبحاث عدة يف بعض املجاالت الفقهية إال أهنا مل تطبع حتى اآلن.

بكلية  الرشعي  القضاء  ختصص  قسم  يف  ألقاها  التي  حمارضاته  عن  أما 
الرشيعة؛ فقد طبعت ووزعت عىل الطلبة الدارسني فاستفادوا منها.

وفـــاته:

وقد انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل يف أكتوبر سنة 966)م.

J
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((( �مو�ن
إ
ن ����س����ن �م�ا

��ة���� �ل��س���ش ��ة��ل��ة ا
��ن����من

مولده ونشــأته:

مصطفى  حسن  الشيخ  األكرب  اإلمام  فضيلة  هو 
مأمون، ولد يوم 0) من ذي احلجة عام ))3)هـ املوافق 3) 
والده  بالقاهرة، وكان  اخلليفة  بحي  يونيه سنة 894)م  من 
عابدين  بقرص  الفتح  ملسجد  إماًما  مأمون  مصطفى  الشيخ 

وكان إمام هذا املسجد ُيعدُّ إماًما للملك، وقد عني برتبيته منذ صغره الرتبية الدينية 
دراسته  أهنى  وملا  الرشيف،  باألزهر  التحق  ثم  ده،  وجوَّ القرآن  فحفظ  القويمة، 
ه إىل مدرسة القضاء الرشعي وخترج فيها عام 8)9)م. وكان إىل جانب إتقانه  اجتَّ

للعربية ُملامًّ باللغة الفرنسية فجمع بذلك بني الثقافتني العربية والفرنسية.
مناصبــه:

ُعنينِّ ُموظًفا قضائيًّا بمحكمة الزقازيق الرشعية يف 0) من حمرم عام 338)هـ 
املوافق 4 أكتوبر سنة 9)9)م، ويف شهر شوال من نفس العام املوافق أول يوليو 
َل إىل حمكمة القاهرة الرشعية، ويف 5 من شهر رجب لعام 339)هـ  سنة 920)م ُنقمِ
َل إىل  املوافق 4) مارس سنة )92)م متت ترقيته إىل قاٍض من الدرجة الثانية وُنقمِ
حمكمة طنطا الرشعية، ويف 6) من مجادى اآلخرة عام 348)هـ املوافق 8) نوفمرب 
سنة 929)م نقل إىل حمكمة مرص الرشعية، ثم متت ترقيته إىل قاض من الدرجة 
األوىل يف هذا الشهر نفسه، ثم رقي إىل منصب قاض عام أول فرباير عام 939)م، 
وكانت شهرته العلمية وفضائله اخللقية ومعارفه الفقهية كفيلة للفت األنظار إليه، 

))) من مصادر الرتمجة:
- األزهر يف ألف عام للدكتور حممد عبد املنعم خفاجي. ج) ص ) 348، 349).

- مشيخة األزهر منذ إنشائها حتى اآلن للشيخ عيل عبد العظيم. ج2 ص )))6- 633).
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بتعيينه قاضًيا  القضاء الرشعي حتى صدر مرسوم ملكي  فإنه ظل يرتقى يف  ولذا 
لقضاة السودان يف 5 من ذي احلجة عام 359)هـ املوافق 3 من يناير سنة )94)م.

وقد أمىض يف منصبه هذا قرابة 6 سنوات قام بواجبه فيها خري قيام. ثم عاد 
إىل القاهرة حيث تم تعيينه رئيًسا ملحكمة القاهرة الرشعية االبتدائية وذلك يف 27 
من ربيع األول لعام 366)هـ املوافق 7) فرباير 947)م، ثم ترقى ليكون عضًوا يف 
املحكمة الرشعية العليا يف 25 من حمرم عام 367)هـ املوافق 8) ديسمرب 947)م 
ثم أصبح نائًبا هلا يف 7 من شعبان عام 370)هـ املوافق 3) مايو )95)م ثم ُعنينِّ 
رئيًسا للمحكمة الرشعية العليا يف األول من مجادى اآلخرة لعام )37)هـ املوافق 
26 فرباير 952)م. وملا قربت سن إحالته للمعاش قام جملس الوزراء بمد عمله 
سنة أخرى بناًء عىل طلب وزير العدل وذلك للحاجة املاسة إىل كفاءة فضيلته ويف 
24 من مجادى اآلخرة عام 374)هـ املوافق 6) فرباير سنة 955)م اقرتح وزير 
الشيخ »حسن مأمون«  املفتي إىل فضيلة  الوزراء إسناد منصب  العدل عىل جملس 
الوزراء عىل  املمتازة وواسع خربته، فوافق جملس  الغزير وكفاءته  بعلمه  لالنتفاع 
تعيني فضيلته مفتًيا للديار املرصية اعتباًرا من أول مارس سنة 955)م وظل يف هذا 
املنصب حتى 7) من ربيع األول عام 384)هـ املوافق 26 يوليو سنة 964)م، 
األستاذ  فضيلة  بتعيني  964)م  لسنة   2444 رقم  اجلمهوري  القرار  صدر  حيث 
األكرب الشيخ حسن مأمون شيًخا لألزهر ليكون الشيخ التاسع والثالثني يف تعداد 

شيوخ األزهر.

أعامله:

أصدر فضيلته خالل فرتة توليه منصب اإلفتاء )2650)( فتوى مسجلة 
التي  العقبات  من  الكثري  َل  ذلَّ األزهر  مشيخة  توليه  وأثناء  اإلفتاء،  دار  بسجالت 
كانت تعرتض األزهر، ومع املناصب العليا التي شغلها فضيلته فإنه كان حريًصا 
الدروس عىل طلبة قسم القضاء بكلية الرشيعة. كام ظل رئيًسا ملجلس  إلقاء  عىل 
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إدارة مسجد اإلمام الشافعي -رمحه اهلل- وظل الشيخ يبارش عمله يف مشيخة األزهر 
حتى تناوشته األمراض، وأحس املسؤولون حاجته إىل الراحة فاستجابوا لرغبته 
التقاعد؛ حيث تفرغ فضيلته للراحة والعبادة والعالج وإن كان مل يتوقف عن  يف 
البحث والدراسة والتدوين، كام ظل يواصل اإلرشاف عىل اهليئة العلمية القائمة 
للشؤون  األعىل  املجلس  يصدرها  التي  الكربى  الفقهية  املوسوعة  تصنيف  عىل 
بعض  ومراجعة  وكتابة  املوسوعة،  هذه  تنظيم  يف  كبري  فضل  ولإلمام  اإلسالمية. 

موادها الفقهية.

ما  تنسيه  الفقهية  الدراسات  يف  كربى  لذة  جيد  اهلل-  -رمحه  اإلمام  وكان 
يقاسيه من أمراض وآالم.

مؤلفاته:

)- الفتاوى. وقد أصدر املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية اجلزء األول 
منها وطبعته دار التحرير بالقاهرة سنة 969)م.

2- دراسات وأبحاث فقهية متنوعة نرشها اإلمام أو راجعها يف املوسوعة 
الفقهية الكربى التي يصدرها املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بالقاهرة.

3- السرية العطرة. وهي سلسلة أبحاث كتبها اإلمام وأذاعها وهي مكتوبة 
عىل اآللة الكاتبة.

4- اجلهاد يف اإلسالم. دراسة تناول فيها اإلمام هذا املوضوع وقد كتبت 
باآللة الكاتبة ومل تطبع.

عىل  مكتوب  وهو  والقدر،  واالنرشاح  الضحى  لسور:  موجز  تفسري   -5
اآللة الكاتبة.
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أبرز صفاته:

كان اإلمام -رمحه اهلل- فقيًها مستنرًيا، قىض معظم حياته الوظيفية قاضًيا 
يف  ملهمة  بصرية  ذا  وكان  املختلفة،  الفقهية  املذاهب  يف  الفقهاء  أدلة  يستعرض 
الفتوى وأسباب  أنامط  الترشيع ومعرفة  بمقاصد  الرشعية واإلملام  النصوص  فقه 

تنوعها. 

وفاتــه:

سنة  مايو   (9 املوافق  393)هـ  لعام  اآلخر  ربيع  من  عرش  السابع  ويف 
حافلة  حياة  بعد  تعاىل  اهلل  رمحة  إىل  مأمون  حسن  الشيخ  فضيلة  انتقل  973)م 

بجالئل األعامل.
J
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��ة ل �هر�ة�د �ل�ع�ا ح���د م�ح���د �ع��ن�د ا

إ
ن ا

��ة���� �ل��س���ش ��ة��ل��ة ا
��ن����من

مولده ونشــأته:
بني  بمحافظة  ببا  مركز  الفقاعي  ببلدة  فضيلته  ولد 
الكريم  القرآن  وحفظ  906)م،  سنة  مايو   (5 يف  سويف 
ده وعرف أحكامه، وملا ظهرت عليه  القرية، ثم جوَّ بُكتَّاب 
عالمات النجابة أحلقه والده باألزهر الرشيف ليكمل تعليمه 

فيه، فدرس بكلية الرشيعة وكان أول خرجييها، وحصل منها عىل اإلجازة العالية، 
سنة  املتخرجني  أول  وكان  سنتني،  مدة  هبا  الرشعي  القضاء  بتخصص  التحق  ثم 

936)م.
مناصبـــه:

ُعنينِّ بالقضاء الرشعي منذ خترجه، وتقلَّد معظم املناصب القضائية بالقاهرة، 
فعمل يف وظيفة موظف قضائي -وهي متاثل وكيل النيابة يف النظام املدين- ثم ُعنينِّ 
قاضًيا من الدرجة الثانية سنة )94)م، واختري للتفتيش القضائي الرشعي بوزارة 
العدل، ثم ُعنينِّ قاضًيا من الدرجة األوىل سنة 948)م، ثم وكيال للمحكمة الكلية 
املحاكم  ألغيت  وملا  الرشعية،  املنصورة  ملحكمة  ورئيًسا  954)م  سنة  الرشعية 

الرشعية سنة 955)م ُعنينِّ رئيس نيابة بمحكمة النقض.

اختيار  تم  يونيه سنة 960)م  املوافق 26  ويف 2 من حمرم سنة 380)هـ 
سنة  يف  التقاعد  سن  بلغ  حتى  اإلفتاء  بدار  ومكث  املرصية،  للديار  مفتًيا  فضيلته 
966)م، إال أنه نظًرا لعلمه وفضله جددت الدولة مدة عمله أربع مرات، يف كل 
ربيع األول سنة 390)هـ  املرصية حتى )) من  للديار  مفتًيا  فاستبقي  مرة سنة، 

))) من مصادر الرتمجة:
- جملة جممع اللغة العربية العدد اخلامس واألربعون مجادى اآلخرة 400)هـ/ مايو 980)م.

- جملة جممع اللغة العربية العدد السابع واخلمسون صفر 406)هـ/ نوفمرب 985)م.
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 (8359( الفرتة  هذه  خالل  فضيلته  أصدر  وقد  970)م.  سنة  مايو   (7 املوافق 
فتوى مسجلة بسجالت دار اإلفتاء.

كام  973)م،  سنة  اإلسالمية  البحوث  بمجمع  عضًوا  فضيلته  ُعنينِّ  وقد 
اختري عضًوا بمجمع اللغة العربية يف ربيع اآلخر سنة 399)هـ مارس 979)م، 
التأسييس لرابطة  وعضًوا باملجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، وعضًوا باملجلس 

العامل اإلسالمي بمكة املكرمة.

أعامله:

التي  باللجنة  أعامل علمية جليلة، فكان عضًوا  اهلل يف  الشيخ رمحه  شارك 
نظام  لتدريس  اختري  كام  للمسلمني،  الشخصية  األحوال  قانون  أحكام  اختارت 
احلكم يف اإلسالم، ولتدريس نظام القضاء يف اإلسالم بتخصص القضاء الرشعي 
بكلية  العليا  بالدراسات  وكذا  هبا،  العليا  وبالدراسات  اإلسالمية  الرشيعة  بكلية 

احلقوق بجامعة القاهرة.

سنة  بامليزيا  اإلسالمي  املؤمتر  منها:  شتى،  وجلان  مؤمترات  يف  شارك  كام 
تعديل  جلنة  يف  شارك  كام  اإلسالم.  يف  الزكاة  نظام  عن  بحًثا  فيه  وألقى  968)م 
القوانني واستمداد أحكامها من الرشيعة اإلسالمية بمرص والكويت سنة 972)م.

جلنة  رئيس  وكان  اإلسالمية،  للشؤون  األعىل  املجلس  جلان  يف  وشارك 
بمكة  اإلسالمي  العامل  رابطة  مؤمترات  يف  شارك  كام  اإلسالمي.  الفقه  موسوعة 

املكرمة.

كام شارك يف جلنة معجم ألفاظ القرآن الكريم بمجمع اللغة العربية. 

صفاته: 

اثة فقيًها يعمل يف صمت، هادئ  كان الشيخ - رمحه اهلل - عاملا وقوًرا بحَّ
الطباع صاحب أخالق فاضلة وسجايا طيبة.
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مؤلفاته:

الفقه  موسوعة  من  أعداد  يف  بعضها  نرش  عديدة  وبحوث  مؤلفات  له 
اإلسالمي، وكثري منها ما زال خمطوًطا ومنها:

- نظام القضاء يف اإلسالم. 

- نظام احلكم يف اإلسالم.

- نظام الزكاة يف اإلسالم. 

- الوالية عىل النفس واملال.

- رؤية اهلالل.

- اإلسقاط.

- الوالية العامة واخلالفة.

- نظام اإلقرار.

- نظام الشهادة.

- قتل اجلاسوس.

- نظام تطبيق احلدود الرشعية.

وفاته:

وقد انتقل الشيخ إىل رمحة اهلل تعاىل يف شهر مجادى اآلخرة من سنة 404)هـ 
املوافق شهر مارس سنة 984)م رمحه اهلل رمحة واسعة.
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مولده ونشــأته:

بمحافظة  املنـزلة  ملركز  التابعة  الضهري  قرية  يف  ولد 
الدقهلية يف أغسطس سنة 3)9)م. والتحق بمُِكتَّاب القرية، 
وحفظ القرآن الكريم، وقرأه باألحكام والتجويد عىل أحد 
كبار القراء بالبلدة. ثم التحق باألزهر الرشيف، وخترج من 

القضاء  التخصص يف  كلية الرشيعة سنة 939)م، وبعد ذلك حصل عىل شهادة 
الرشعي سنة )94)م.

مناصبـــه:
ُعنينِّ موظًفا قضائيًّا سنة 943)م، فقاضًيا باملحاكم الرشعية سنة 945)م، 
َل منها إىل  ُنقمِ وكانت أول حمكمة توىلَّ القضاء هبا هي حمكمة قويسنا الرشعية، ثم 
القضائية  املناصب  يف  يرتقَّى  وظل  946)م،  سنة  الرشعية  الكلية  القاهرة  حمكمة 
حتى اختري ُمفتًشا قضائيًّا بوزارة العدل، وبعد أن ُضمَّ القضاء الرشعي إىل القضاء 
الوطني، ُعنينِّ رئيًسا لنيابة األحوال الشخصية، ثم ُمستشاًرا باالستئناف العايل، ثم 

ا بالنقض. حُمامًيا عامًّ
تقلده ملنصب اإلفتاء:

تم اختيار فضيلته ُمفتًيا للديار املرصية يف 24 شعبان سنة 390)هـ املوافق 
24 من أكتوبر سنة 970)م، وظل يشغل هذا املنصب حتى بلغ سن التقاعد. وقد 

بلغ جمموع ما أصدره من فتاوى )2969( فتوى مسجلة بسجالت دار اإلفتاء.
    ولقد اختري فضيلته عضًوا بمجمع البحوث اإلسالمية، وعضًوا باملجلس 
األعىل للشؤون اإلسالمية، وعضًوا باملجلس األعىل للثقافة )جلنة الرشيعة( وبعد 
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اإلسالمي  فيصل  ببنك  الرشعية  الرقابة  هيئة  رئيس  ليكون  اختري  للتقاعد  إحالته 
والرشكة اإلسالمية لالستثامر. 

صفاته:
كان الشيخ - رمحه اهلل - ُمربًزا يف البحوث القضائية والترشيعية ، وقد شارك 
والترشيع،  واإلحصاء  السيايس  لالقتصاد  املرصية  اجلمعية  ومؤمترات  بحوث  يف 

ونرش أبحاثه يف جملتها »مرص املعارصة «. 
استحدثها  التي  االقتصادية  للصيغ  والدرس  بالبحث  تصدى  أنه  كام 
فكرة  بلورة  وإىل  البنوك ،   يف  الرشعية  الرقابة  مفهوم  إرساء  إىل  ل  فتوصَّ الغرب، 

املعامالت اإلسالمية.
وكان - رمحه اهلل - عاملا عامال ذكيًّا أبيًّا وفيًّا ،  مجع الذكاء الواسع إىل جانب 

الذاكرة القوية وحسن املعرش إىل سمو االلتزام .
مؤلفاته:

له عدة مؤلفات منها:
- نظرية الدعوى يف الفقه اإلسالمي.

- كتاب احلدود وأحكامها يف الرشيعة اإلسالمية.
- أحكام األرسة يف اإلسالم.

- تاريخ القضاء.
- أبحاث هامة نرشت بمجلة املحاماة الرشعية، وله حمارضات يف االقتصاد 

اإلسالمي كانت مما قام بتدريسه عىل الطالب.
وفاته:

انتقل الشيخ إىل رمحة اهلل تعاىل يف 28 من ذي القعدة سنة 424)هـ املوافق 
20 من يناير سنة 2004م.
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مولده ونشــأته:

احلق  جاد  عيل  احلق  جاد  الشيخ  األكرب  اإلمام  ولد 
املوافق  335)هـ  عام  اآلخرة  مجادى  من   (3 اخلميس  يوم 
حمافظة  طلخا  مركز  بطرة  ببلدة  7)9)م  عام  إبريل  من   5
ده وتعلَّم  الدقهلية يف أرسة صاحلة فحفظ القرآن الكريم وجوَّ

القراءة والكتابة يف ُكتَّاب القرية عىل يد شيخها الراحل سيد البهنساوي، ثم التحق 
الشهادة  عىل  حصل  حتى  فيه  واستمر  930)م،  سنة  يف  بطنطا  األمحدي  باجلامع 
االبتدائية سنة 934)م، وواصل فيه بعض دراسته الثانوية، ثم استكملها بمعهد 
القاهرة األزهري حيث حصل عىل الشهادة الثانوية سنة 939)م، بعدها التحق بكلية 
الرشيعة اإلسالمية، وحصل منها عىل الشهادة الَعاملمِية سنة 363)هـ/943)م، ثم 
التحق بتخصص القضاء الرشعي يف هذه الكلية، وحصل منها عىل الشهادة الَعاملمِية 

مع اإلجازة يف القضاء الرشعي سنة 945)م.

مناصبــه:

ُعنينِّ فور خترجه موظًفا باملحاكم الرشعية يف 26 من يناير سنة 946)م، ثم 
أمينًا للفتوى بدار اإلفتاء املرصية بدرجة موظف قضائي يف 29 من أغسطس سنة 
953)م، ثم قاضًيا يف املحاكم الرشعية يف 26 من أغسطس 954)م، ثم قاضًيا 
باملحاكم من أول يناير سنة 956)م بعد إلغاء املحاكم الرشعية، ثم رئيًسا باملحكمة 
َل ُمفتًشا قضائيًّا بالتفتيش القضائي بوزارة  يف 26 من ديسمرب سنة )97)م، وَعممِ
العدل يف أكتوبر سنة 974)م، ثم مستشاًرا بمحاكم االستئناف يف 9 من مارس 

سنة 976)م، ثم مفتًشا أول بالتفتيش القضائي بوزارة العدل.



- 52 -

تقلده ملنصب اإلفتاء:

ُعنينِّ مفتًيا للديار املرصية يف 22 من رمضان سنة 398)هـ املوافق 26 من 
س كل وقته وجهده يف تنظيم العمل بدار اإلفتاء  أغسطس سنة 978)م، وقد كرَّ
وتدوين كل ما يصدر عن الدار من فتاوى يف تنظيم دقيق حتى يسهل االطالع عىل 
دار  عن  صدرت  التي  الفتاوى  بإخراج  عمله  ج  توَّ كام  وقت.  أقرص  يف  فتوى  أي 
اإلفتاء يف عهودها السابقة حتى تكون متاحة لكل من يبغي االستفادة منها. وقد 

أصدر فضيلته )282)( فتوى مسجلة بسجالت دار اإلفتاء.

كام اختري فضيلته عضًوا بمجمع البحوث اإلسالمية سنة 980)م.

تقلده منصب وزير األوقاف:

تم تعيني فضيلته وزير الدولة لألوقاف بالقرار رقم 4 لسنة 982)م بتاريخ 
9 من ربيع األول 402)هـ املوافق 4 من يناير 982)م، وفور تقلده هلذا املنصب 
عقد العديد من املؤمترات مع األئمة واخلطباء واستمع إىل املشاكل التي تعرتضهم؛ 

للعمل عىل حلها حتى يقوم الدعــاة إىل اهلل بواجباهتم.

مشيخة األزهر:

مكث الشيخ يف الوزارة أشهًرا قليلة ما لبث بعدها أن توىلَّ مشيخة األزهر 
بالقرار  982)م،  سنة  مارس  من   (7 املوافق  402)هـ  األوىل  مجادى   22 يف 
من  واألربعني  الثاين  الشيخ  هو  فأصبح  982)م.  لسنة   (29 رقم  اجلمهوري 

سلسلة شيوخ األزهر.

اإلسالمي  للمجلس  رئيًسا  فضيلته  اختيار  تمَّ  988)م  عام  سبتمرب  ويف 
العاملي للدعوة واإلغاثة.
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وقد شهد األزهر الرشيف يف عهد اإلمام الراحل هنضة كبرية، فقد انترشت 
املعاهد األزهرية يف كل قرى ومدن مرص، كام مل تنترش من قبل، فقد بلغ عدد املعاهد 

األزهرية يف عهده أكثر من ستة آالف معهد.

ومل يقف جهد اإلمام الراحل عىل نرش املعاهد األزهرية يف مرص، بل حرص 
عىل انتشارها يف شتى بقاع العامل اإلسالمي، فأنشأ معاهد أزهرية ختضع إلرشاف 
واملالديف  ونيجرييا  وتشاد  إفريقيا  وجنوب  والصومال  وكينيا  تنزانيا  يف  األزهر 

وجزر القمر وغريها من البلدان اإلسالمية.

من  الوافدين  الطالب  أمام  واسًعا  األزهر  باب  الراحل  اإلمام  فتح  كام 
يعودوا ألوطاهنم  الدراسية هلم حتى  املنح  الوطن اإلسالمي وخارجه، وزاد من 
دعاة لإلسالم. ونجح اإلمام الراحل يف فتح فروع جلامعة األزهر يف مجيع أنحاء 
مرص وعقدت اجلامعة يف عهده ألول مرة مؤمترات دولية يف قضايا طبية وزراعية 

وثقافية مهمة حتدد رأي األزهر واإلسالم فيها.

وكان اإلمام الراحل حريًصا عىل الدفاع عن علامء األزهر الرشيف، وإبراز 
هبا،  يقومون  التي  الرسالة  بعظمة  الكامل  إيامنه  من  انطالًقا  هلم،  املرشق  الوجه 
الشباب  بمحاورة  الرشيف  األزهر  قيام علامء  إىل رضورة  الراحل  اإلمام  دعا  كام 

املتطرف الذي يفهم اإلسالم فهاًم خاطًئا.

نرش  يف  دوره  وإبراز  األزهر  لنهضة  الراحل  اإلمام  قرارات  آخر  وكان 
رسالة اإلسالم هو إقامة مدرسة مسائية للرجال والنساء عىل شكل مركز مفتوح 
الصحيحة،  اإلسالمية  الثقافة  لنرش  الرشيف؛  باألزهر  اإلسالمية  للدراسات 
للحب  والداعية  واجلهل  التعصب  عن  البعيدة  السمحة  الدين  حقائق  ولتوضيح 

والسالم، ويتم فيها تدريس مجيع فروع العلوم اإلسالمية.
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مؤلفاته: 

له عدة مؤلفات منها:

)- مع القرآن الكريم.

2- النبي صىل اهلل عليه وسلم يف القرآن.

3- الفقه اإلسالمي: مرونته وتطوره.

4- أحكام الرشيعة اإلسالمية يف مسائل طبية عن األمراض النسائية.

5- بيان للناس.

6- رسالة يف االجتهاد ورشوطه ونطاقه والتقليد والتخريج.

7- رسالة يف القضاء يف اإلسالم.

بالقاهرة  اإلسالمية  للدراسات  العايل  باملعهد  تدرسان  الرسالتان  وهاتان 
ومركز الدراسات القضائية بوزارة العدل.

8- وصدر لفضيلته من خالل األزهر الرشيف مخسة أجزاء )جملدات( من 
بعنوان: بحوث وفتاوى إسالمية يف قضايا معارصة. وقد  فتاواه مجعت يف حياته 

أعدها الشيخ جاد احلق يف أحد عرش جزًءا، صدر منها مخسة أجزاء.

تتناول قضايا  التي  املستفيضة،  العديد من األبحاث  الراحل  9- وللشيخ 
الشباب والنشء والرتبية الدينية، والتي قدمت للجهات املعنية بذلك، منها بحثه 
عن الطفولة يف ظل الرشيعة اإلسالمية، والذي أصدره جممع البحوث اإلسالمية 

يف سبتمرب 995)م هدية مع جملة األزهر.
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تكريمه واألوسمة التي حصل عليها:

)سنة  يف  الدولة  متنحه  وشاح  أعىل  وهو  مرص  من  النيل  وشاح   •
403)هـ/983)م( بمناسبة العيد األلفي لألزهر. 

• وسام »الكفاءة الفكرية والعلوم« من الدرجة املمتازة من املغرب. 

العاملية خلدمة اإلسالم سنة )6)4)هـ/995)م(.  • جائزة امللك فيصل 

منها  علمية  رسائل  الراحل  اإلمام  شخصية  من  جوانب  يف  ُكتمَِب  وقد 
عيل  احلق  جاد  »الشيخ  بعنوان:  كانت  الفقه  يف  باحثة  قدمتها  للدكتوراه  أطروحة 
بكلية  العام  الفقه  قسم  منحها  وقد  العرص«،  الفقه وقضايا  احلق ومنهجه يف  جاد 
بمرتبة  الدكتوراه  درجة  األزهر  بجامعة  للبنات  والعربية  اإلسالمية  الدراسات 

الرشف األوىل.

J
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مولده ونشأته:

الغني  عبد  اللطيف  عبد  الدكتور  الشيخ  فضيلة  هو 
)34)هـ  عام  من  رمضان  شهر  يف  اهلل-  -رمحه  ولد  محزة، 
املوافق أول مايو سنة 923)م بقرية الربجيات التابعة لكوم 
بكتَّاب  الكريم  القرآن  وأتم حفظ  البحرية،  بمحافظة  محادة 

التحق بكلية الرشيعة حيث حصل عىل درجة  التحق باألزهر، وبعدها  القرية ثم 
الَعاملمِية »الدكتوراه« من املجلس األعىل لألزهر عام 950)م.

مناصبـــه:

تدرج باملناصب من موظف باملحاكم الرشعية ثم باحث يف دار اإلفتاء حتى 
انتدب ملدة ثالثة  القضاء حتى  السبعينيات، وتقلَّد مناصب  بالنيابة يف مطلع  ُعنينِّ 
شهور للقيام بعمل مفتي اجلمهورية يف ربيع األول 402)هـ/ يناير سنة 982)م 
ثم  األوقاف،  وزير  احلق منصب  الشيخ جاد  فضيلة  بتويل  املنصب  هذا  بعد خلو 
982)م  سنة  /مارس  402)هـ  األوىل  مجادى  أواخر  يف  للجمهورية  مفتًيا  ُعنينِّ 
وذلك بعد تويل فضيلة الشيخ جاد احلق منصب مشيخة األزهر، وقد ظل الشيخ يف 
منصب اإلفتاء قرابة ثالث سنوات ونصف أصدر خالهلا )7)))( فتوى مسجلة 

بسجالت دار اإلفتاء.

وفاتــه:

وقد انتقل الشيخ إىل رمحة اهلل تعاىل يف الثاين من شهر حمرم عام 406)هـ 
املوافق 6)من سبتمرب سنة 985)م.
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مولده ونشــأته:

هو فضيلة اإلمام األكرب األستاذ الدكتور حممد سيد 
عطية طنطاوي، ولد بقرية ُسَليم الرشقية مركز طام بمحافظة 
سوهاج يف 4) من مجادى األوىل لعام 347)هـ املوافق 28 

من أكتوبر سنة 928)م.

تلقى تعليمه األسايس بقريته، وبعد أن حفظ القرآن الكريم التحق بمعهد 
اإلسكندرية الديني سنة 944)م، وبعد انتهاء دراسته الثانوية التحق بكلية أصول 
الدين، وخترج فيها سنة 958)م، ثم حصل عىل ختصص التدريس سنة 959)م، 
ثم حصل عىل الدكتوراه يف التفسري واحلديث بتقدير ممتاز يف اخلامس من سبتمرب 

سنة 966)م.

مناصبـــه:

ثم  األوقاف  بوزارة  ومدرًسا  وخطيًبا  إماًما  960)م  عام  يف  فضيلته  ُعنينِّ 
ُعنينِّ مدرًسا للتفسري واحلديث بكلية أصول الدين سنة 968)م، ثم أصبح أستاًذا 
مساعًدا بقسم التفسري بكلية أصول الدين بأسيوط عام 972)م. ثم أعري إىل اجلامعة 
اإلسالمية بليبيا من سنة 972)م إىل 976)م ثم رجع منها لينال درجة أستاذ بقسم 
التفسري ثم عميًدا لكلية أصول الدين بأسيوط سنة 976)م، ثم اختري رئيًسا لقسم 
التفسري بالدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة من سنة 980)م إىل 
984)م. ثم رجع منها فصار عميًدا لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني 

سنة 985)م.
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تقلده منصب مفتي الديار املرصية:
تم تعيني فضيلته مفتًيا للديار املرصية يف 22 من صفر عام 407)هـ املوافق 
حتى  سنوات  عرش  قرابة  اإلفتاء  منصب  يف  وظل  986)م.  سنة  أكتوبر  من   26
فتوى  الفرتة حوايل )7697(  تلك  األزهر، وقد أصدر خالل  تنصيبه ملشيخة  تم 

مسجلة بسجالت دار اإلفتاء.
مشيخة األزهر:

ثم صدر القرار اجلمهوري بتوليــة فضيلته مشيخـة األزهـر يف 8 من ذي 
القعدة سنة 6)4)هـ املوافق 27 من مارس عــام 996)م.

مؤلفاته:
وأكثر  جملًدا  عرش  مخسة  زهاء  ويبلغ  الكريم  للقرآن  الوسيط  التفسري   -(
من سبعة آالف صفحة وقد طبع هذا التفسري عدة طبعات أوهلا عام 972)م وقد 
حمرًرا  تفسرًيا  ليكون  جهده  أقىص  فيه  بذل  وقد  عاًما  عرش  بضعة  يف  فضيلته  كتبه 
هلا  سند  ال  التي  واآلراء  السقيمة  واملعاين  الباطلة  به  والشُّ الضعيفة  األقوال  من 
األلفاظ  البدء يف رشح  منهج فضيلته  السليم وكان  العقل  أو  الصحيح  النقل  من 
ثم ذكر  مقبوال  إن وجد وكان  النزول  بيان سبب  ثم  مناسًبا  ا  لغويًّ القرآنية رشًحا 
اآليات من  أو  اآلية  اشتملت عليه  ما  تفصيل  ثم  اآليات  أو  لآلية  اإلمجايل  املعنى 
وتوجيهات  بليغة  وعظات  قويمة  آداب  ومن  رشعية  أحكام  ومن  بالغية  وجوه 
وأقوال  الرشيفة  النبوية  وباألحاديث  األخرى  باآليات  ذلك  كل  اًم  ُمدعنِّ حكيمة، 
املحققني من علامء السلف واخللف، وقد توخى فضيلته يف هذا التفسري أن يكشف 
عامَّ اشتمل عليه القرآن الكريم من هدايات جامعة ومن ترشيعات جليلة وآداب 

فاضلة وأخبار صادقة.
2- بنو إرسائيل يف القرآن والسنة طبع عام 969)م ويقع يف جملدين تزيد 

صفحاته عن ألف صفحٍة وقد ُطبمَِع أيًضا عدة طبعات. 
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هذا  طبع  وقد  )99)م  عام  الرشعية  وأحكامها  البنوك  معامالت   -3
الكتاب حتى اآلن بضع عرشة طبعة ويقع يف زهاء ثالثامئة صفحة.

4- الدعاء.

5- الرسايا احلربية يف العهد النبوي.

6- القصة يف القرآن الكريم عام 990)م.

7- آداب احلوار يف اإلسالم.

8- االجتهاد يف األحكام الرشعية.

9- أحكام احلج والعمرة.

0)- احلكم الرشعي يف أحداث اخلليج. 

))- تنظيم األرسة ورأي الدين فيه. 

2)- مباحث يف علوم القرآن الكريم.

3)- العقيدة واألخالق. 

4)- الفقه امليرس. 

5)- عرشون سؤاال وجواًبا. 

6)- فتاوى رشعية. 

7)- املنهج القرآين يف بناء املجتمع.

8)- رسالة الصيام.

9)- املرأة يف اإلسالم - باملشاركة. 
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وفاته:

الرابع والعرشين من  يوم األربعاء  تعاىل صباح  اهلل  إىل رمحة  الشيخ  انتقل 
شهر ربيع األول لعام )43)هـ املوافق 0) / 3 / 0)20م بعد أدائه لصالة الفجر 
وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة دامهته وهو يزمع الصعود إىل سلم الطائرة التي ستقله 
من العاصمة السعودية الرياض إىل القاهرة وكان فضيلته باململكة العربية السعودية 
جثامنه  نقل  ثم  بالرياض،  العاملية  فيصل  امللك  جوائز  توزيع  حفل  يف  للمشاركة 
الطاهر إىل املدينة املنورة حيث صيل عليه صالة اجلنازة باملسجد النبوي الرشيف 
–رمحه اهلل- ببقيع الغرقد باملدينة املنورة  بعد صالة العشاء يف اليوم نفسه ثم دفن 

ي جثامنه. حيث ُوورمِ
J
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�ه���م وا د ��ن��ة�ا ��ة��ة�ن وع�د
�ل���م����ن ��ة ا و

د �ة �م�د

عدد الفتاوىمدة توليه اإلفتاءاملفتي

فضيلة الشيخ حسونة النواوي
3 سنوات، 6 أشهر، 

2) يوما
288

فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده
6 سنوات، وشهر 

واحد، 8 أيام
945

فضيلة الشيخ بكري الصديف
9 سنوات، شهر 

واحد، 6 أيام
((63

فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي
5 سنوات، 6 أشهر، 

9 أيام
2030

5206 أشهر، 28 يومافضيلة الشيخ حممد إسامعيل الربدييس

73079 سنوات، 29 يومافضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة

فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم
7) سنة، 7 أشهر، 8 

أيام
(5774

فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف 
)فرتتان(

6 سنوات، 3 أشهر، 
7) يوما

8567

فضيلة الشيخ عالم نصار
سنة واحدة، 9 أشهر، 

0) أيام
2(92
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فضيلة الشيخ حسن مأمون
5 سنوات، 3 أشهر، 

)2 يوما
(2650

فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي

9 سنوات، 0) أشهر، 
20 يوما

8359

فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد 
الشيخ

7 سنوات، 0) أشهر، 
4 أيام

2969

فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق

3 سنوات، 4 أشهر، 
7 أيام

(282

فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة

3 سنوات، 7 أشهر، 
3) يوما

(((7

فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي
9 سنوات، 5 أشهر، 

يوم واحد
7697

فضيلة الدكتور نرص فريد واصل
5 سنوات، 3 أشهر، 

29 يوما
7948

فضيلة الدكتور أمحد الطيب
سنة واحدة، 6 أشهر، 

7) يوما
2786

8 سنوات حتى اآلنفضيلة األستاذ الدكتور عيل مجعة حممد
 (7526 
حتى اآلن



و�� �ل����ن�����ة��ا ا





�إ�د �ل�ع����ة�ا �م ا ���ك�ا
إ
�م��ن ا
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ر �ل��ن�ا �ة ا
و�ن ��ن �ل���موإ�م��ن��ة�ن ل� �ة��ن��ل�د هة ا �ع���ص�ا

املبـــــادئ
)- عصاة املؤمنني ال خيلدون يف النار.

الســـــؤال
 1326 سنة  احلجة  ذي   19 بتاريخ  األزهر  اجلامع  مشيخة  بواسطة  سئل 
َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم  نمرة 48 عن التنايف بني قوله تعاىل: }َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ
ا فِيَها{ ]النساء: 93[، وبني قول صاحب كتاب زبد العقائد التوحيدية: »ومل  َخِٰلٗ

يبق يف النار اجلحيم موحد ولو قتل النفس احلرام تعمدا«.

اجلواب
النار، وهذا معنى  املؤمنني ال خيلدون يف  الدالئل متضافرة عىل أن عصاة 
َتَعّمِٗدا  مُّ ُمۡؤِمٗنا  َيۡقُتۡل  }َوَمن  العقائد املذكور، وأما اخللود يف قوله تعاىل:  كالم 
هو  أو  الطويل،  املكث  منه:  فاملراد   ]93 ]النساء:  فِيَها{  ا  َخِٰلٗ َجَهنَُّم  فََجَزآُؤهُۥ 
حممول عىل املستحل لذلك كام ذكره املفرسون، فإن استحالل قتل املؤمن حمقون 

الدم عمدا بال شبهة كفر والعياذ باهلل تعاىل.واهلل تعاىل أعلم.

J

*  فتوى رقم: 28 سجل: 5 بتاريخ: 5)/ )/ 909) من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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�مة��ن �ل�عن ع��لم ا
املبـــــادئ

) - ال يعلـم الغيـب بجميع أنواعه بالـذات علام حقيقيا إال اهلل سـبحانه وتعاىل ال 
فرق بني اخلمس الواردة يف آية لقامن وغريها.

2 - علم غري اهلل ليس يف حقيقته علام بالغيب بالذات، وإنام هو علم حادث بتعليم 
اهلل تعاىل.

3 - ال مانع من أن يطلع اهلل سـبحانه من شـاء عىل ما شاء من الغيب وال يعد ذلك 
علام بالغيب.

الســـؤال
سئل  بام صورته: يف مسألة أشكلت عىل أهل الناحية بلدنا، وهي: هل جيوز 
ذلك؟  يثبت  ما  ورد  اجلواز هل  الساعة؟ وعىل  اهلل عىل  يطلعه  أن  لنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص 

أفيدوا باجلواب ولفضيلتكم الثواب.

اجلواب
األلويس  تفسري  يف  أنه  ونفيد  أعاله،  املوضح  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
ِعنَدهُۥ   َ ٱللَّ }إِنَّ  تعاىل:  لقامن عند قوله  بصحيفتي 495 و496 يف آخر سورة 
املراد اختصاص  ]لقامن: 34[ ما نصه: »وكون  ٱۡلَغۡيَث...{  ُِل  َوُيَنّ اَعةِ  ٱلسَّ ِعۡلُم 
علم هذه اخلمس به -عز وجل- هو الذي تدل عليه األحاديث واآلثار؛ فقد أخرج 
الساعة؟  متى  سئل:  ملسو هيلع هللا ىلص  أنه  طويل  حديث  من  هريرة  أيب  عن  وغريمها  الشيخان 
إذا  السائل، وسأخربك عن أرشاطها:  بأعلم من  املسؤول عنها  »ما  للسائل:  فقال 
ولدت األمة رهبا، وإذا تطاول رعاة اإلبل البهم يف البنيان، يف مخس ال يعلمهن إال 

* فتوى رقم: 37 سجل: )) بتاريخ: 28/ 0)/ 5)9) من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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ُِل ٱۡلَغۡيَث...{   اَعةِ َوُيَنّ َ ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱلسَّ اهلل تعاىل«، ثم تال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: }إِنَّ ٱللَّ
]لقامن: 34[. أي: إىل آخر السورة كام يف بعض الروايات، وما وقع عند البخاري يف 

التفسري من قوله إىل األرحام، تقصري من بعض الرواة، وأخرجا أيضا مها وغريمها 
 َ عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »مخس ال يعلمهن إال اهلل: }إِنَّ ٱللَّ
اَعةِ...{ ]لقامن: 34[«، وظاهر هذه األخبار يقتيض أن ما عدا هذه  ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱلسَّ
اخلمس من املغيبات قد يعلمه غريه عز وجل، وإليه ذهب من ذهب، أخرج محيد 
بن زنجويه عن بعض الصحابة ã أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل الظهور، 
فأنكر عليه فقال: »إنام الغيب مخس«، وتال هذه اآلية، وما عدا ذلك غيب يعلمه 
قوم وجيهله قوم، ويف بعض األخبار ما يدل عىل أن علم هذه اخلمس مل يؤت للنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص، ويلزمه أنه مل يؤت لغريه -عليه الصالة والسالم- من باب أوىل، أخرج أمحد 
والطرباين عن ابن عمر â أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أوتيت مفاتيح كل يشء إال اخلمس: 
اَعةِ...{ ]لقامن: 34[«. وأخرج أمحد وأبو يعىل وابن  َ ِعنَدهُۥ ِعۡلُم ٱلسَّ }إِنَّ ٱللَّ
جرير وابن املنذر وابن مردويه عن ابن مسعود قال: »أويت نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص مفاتيح كل 
وأخرج   ،»]34 ]لقامن:  اَعةِ..{  ٱلسَّ ِعۡلُم  ِعنَدهُۥ   َ ٱللَّ }إِنَّ  اخلمس:  غري  يشء 
اخلمس  إال  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيكم  عىل  يغم  »مل  قال:  وجهه-  اهلل  -كرم  عيل  عن  مردويه  ابن 
اَعةِ{  ٱلسَّ ِعۡلُم  ِعنَدهُۥ   َ ٱللَّ }إِنَّ  لقامن:  آخر  يف  اآلية  هذه  الغيب  رسائر  من 
]لقامن: 34[ إىل آخر السورة«، وأخرج سعيد بن منصور وأمحد والبخاري يف األدب 

عن ربعي بن حراش قال: حدثني رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول اهلل هل 
بقي من العلم يشء ال تعلمه؟ فقال عليه الصالة والسالم: »لقد علمني اهلل تعاىل 
ِعۡلُم  َ ِعنَدهُۥ  }إِنَّ ٱللَّ خريا، وإن من العلم ما ال يعلمه إال اهلل تعاىل، اخلمس: 
ابن  أخرج  هبن:  تعاىل  اهلل  باستئثار  بعضهم  ورصح   .»]34 ]لقامن:  اَعةِ...{   ٱلسَّ
اهلل  استأثر  الغيب  من  مخس  اآلية  »يف  قال:  أنه  قتادة  عن  حاتم،  أيب  وابن  جرير، 
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َ ِعنَدهُۥ ِعۡلُم  تعاىل هبن، فلم يطلع عليهن ملكا مقربا، وال نبيا مرسال: }إِنَّ ٱللَّ
{ ]لقامن: 34[، وال يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة يف أي ]سنة[  اَعةِ ٱلسَّ
ُِل ٱۡلَغۡيَث{ ]لقامن: 34[ فال يعلم أحد متى  وال يف أي شهر، أليال أم هنارا، }َوُيَنّ
رَۡحاِم{ ]لقامن: 34[: فال يعلم أحد 

َ
ينزل الغيث أليال أم هنارا، }َوَيۡعلَُم َما ِف ٱۡل

اَذا تَۡكِسُب  ما يف األرحام أذكرا أم أنثى، أمحر أو أسود، }َوَما تَۡدرِي َنۡفٞس مَّ
َتُموُت{:  ۡرٖض 

َ
أ ّيِ 

َ
بِأ َنۡفُسۢ  تَۡدرِي  }َوَما  أم رشا،  أخريا  ]لقامن: 34[:  َغٗدا{ 

ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من األرض أيف بحر أم يف بر، يف سهل أم 
يف جبل«. والذي ينبغي أن يعلم أن كل غيب ال يعلمه إال اهلل عز وجل، وليست 
املغيبات حمصورة هبذه اخلمس، وإنام خصت بالذكر لوقوع السؤال عنها أو ألهنا 

كثريا ما تشتاق النفوس إىل العلم هبا.

العدد  يتناهى؛ ألن  الغيب ال  كان  ملسو هيلع هللا ىلص مخسا وإن  »ذكر  القسطالين:  وقال 
انتهى.  علمها«.  يدعون  كانوا  التي  هي  اخلمسة  هذه  وألن  عليه،  زائدا  ينفي  ال 
ويف التعليل األخري نظر ال خيفى، وأنه جيوز أن يطلع اهلل تعاىل بعض أصفيائه عىل 
إحدى هذه اخلمس، ويرزقه عز وجل العلم بذلك يف اجلملة، وعلمها اخلاص به 
منها، وتفصيله عىل  ما كان عىل وجه اإلحاطة والشمول ألحوال كل  جل وعال 
الوجه األتم. ويف رشح املناوي الكبري للجامع الصغري يف الكالم عىل حديث بريدة 
»عىل وجه اإلحاطة والشمول كليا وجزئيا،  إال اهلل«:  يعلمهن  »مخس ال  السابق: 
فال ينايف إطالع اهلل تعاىل بعض خواصه عىل بعض املغيبات حتى من هذه اخلمس؛ 

ألهنا جزئيات معدودة، وإنكار املعتزلة لذلك مكابرة«. انتهى.

ويعلم مما ذكرنا وجه اجلمع بني األخبار الدالة عىل استئثار اهلل تعاىل بعلم 
ذلك وبني ما يدل عىل خالفه كبعض إخباراته -عليه الصالة والسالم- باملغيبات 
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التي هي من هذا القبيل، يعلم ذلك من راجع نحو الشفاء واملواهب اللدنية مما ذكر 
فيها معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص وإخباره -عليه الصالة والسالم- باملغيبات. 

وذكر القسطالين أنه عز وجل إذا أمر بالغيث وسوقه إىل ما شاء من األماكن 
أراد  إذا  به ومن شاء سبحانه من خلقه عز وجل، وكذا  املوكلون  املالئكة  علمته 
يريد  بام  بالرحم  املوكل  امللك  سبحانه  يعلم  رحم  يف  شخص  خلق  وتعاىل  تبارك 
جل وعال، كام يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»إن اهلل تعاىل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، 
الرزق  أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فام  أم  أراد اهلل تعاىل أن يقيض خلقه قال: أذكر  فإذا 
من  تعاىل  اهلل  شاء  ومن  امللك  بذلك  يعلم  فحينئذ  أمه،  بطن  يف  فيكتب  واألجل؟ 
خلقه عز وجل«، وهذا ال ينايف االختصاص واالستئثار بعلم املذكورات بناء عىل 
ما سمعت منا من أن املراد بالعلم الذي استأثر سبحانه به العلم الكامل بأحوال 
كل عىل التفصيل، فام يعلم به امللك ويطلع عليه بعض اخلواص جيوز أن يكون دون 

ذلك العلم بل هو كذلك يف الواقع بال شبهة. انتهى.

ٰ َغۡيبِهِۦٓ  ويف تفسري القايض البيضاوي عند قوله تعاىل: }فََل ُيۡظِهُر َعَ
الشهاب  به علمه«، وقال  الغيب املخصوص  ]اجلن: 26[ قال: »أي: عىل  َحًدا{ 

َ
أ

االختصاص،  اإلضافة  إلفادة  علمه:  به  املخصوص  الغيب  عىل  »قوله:  عليه: 
سبب  بغري  يقينيا  حقيقيا  علام  والكنه  بالذات  يعلم  ال  ألنه  تعاىل  به  واختصاصه 
الظاهر،  بحسب  إال  للغيب  علام  ليس  لبعضه  غريه  وعلم  اهلل،  إال  الغري  كاطالع 

وبالنسبة لبعض البرش كام ذكره بعض املحققني«. انتهى.

ومن ذلك يعلم أنه ال يعلم الغيب بجميع أنواعه بالذات علام حقيقيا إال 
اهلل سبحانه وتعاىل، ال فرق بني اخلمس وغري اخلمس، وأما علم غريه تعاىل فليس 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  بتعليم  حادث  علم  هو  وإنام  بالذات  بالغيب  علام  احلقيقة  يف 
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وإطالعه. ويعلم مما ذكر أنه ال مانع من أن يطلع اهلل من شاء عىل ما شاء من الغيب، 
وال يعد ذلك علام بالغيب، وعىل ذلك جيوز أن اهلل سبحانه وتعاىل يطلع نبيه ملسو هيلع هللا ىلص 
عىل الساعة كام يعلم مما تقدم عن األلويس من أن ما ذكر ال ينايف إطالع اهلل تعاىل 

بعض خواصه عىل بعض املغيبات حتى من هذه اخلمس. واهلل أعلم.

J
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��ةرهة �ل����ن �ه�ل ا
إ
ا

املبـــــادئ
)- أهـل الفرتة مكلفون باإليـامن والتوحيد بمجرد بعثة آدم، فمن كان منهم مؤمنا 

باهلل وحده كان كافيا.

الســـؤال
الراسخون يف  العلامء  إال  هلا  ليس  باهلل من معضلة  نعوذ  بام صورته:  سئل 
ۡهَل ٱذّلِۡكرِ إِن ُكنُتۡم 

َ
لُٓواْ أ العلم، بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل القائل: }فَۡس َٔ

املأمون،  األمني  حممد  رسوله  عىل  والسالم  والصالة   ،]43 ]النحل:  َتۡعلَُموَن{  َل 
وعىل آله وأصحابه ما دامت الساموات واألرضون، أما بعد ..

فهذا سؤال إىل حرضات العلامء األعالم جعلهم اهلل نورا لألنام، كاشفني 
عن غوامض العلم اللثام، ما قولكم دام فضلكم يف رجلني تنازعا يف مسألة غريبة 
وجود  لعدم  ناجون؛  الفرتة  أهل  أن  أحدمها  فادعى  املسلمني  عوام  إىل  بالنسبة 
الرسول، وادعى الثاين بأهنم غري ناجني ملجيء الرسل عامة بالتوحيد من لدن آدم 
إىل عيسى عليهم السالم، ومتادى بينهام النزاع إىل أن تكلام يف أبوي املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص 
فقال األول: »مها ناجيان، حيث إهنام من أهل الفرتة، ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »فأنا خيار من 
خيار من خيار«، ولقوله: »خرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح«، وقال الثاين: 
»إهنام ماتا مرشكني«، واستدل باحلديث املروي عن ابن عباس ولفظه: »أنه ملا فتح 
اهلل مكة عىل يد رسوله ملسو هيلع هللا ىلص سأل: أي والديه أحدث به عهدا؟ فقيل: »أمك«، فذهب 
إىل قربها ووقف معتربا يبكي، فقال عمر ريض اهلل عنه: »يا رسول اهلل هنيتنا عن 
الزيارة والبكاء وزرت وبكيت؟! »فقال: قد أذن يل فيه، وملا رأيت ما هي فيه من 

* فتوى رقم: 20 سجل: 8) بتاريخ: 25/ ))/ 9)9) من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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عذاب اهلل، وإين ال أغني عنها من اهلل شيئا؛ فبكيت رمحة هلا«، وهذا احلديث موجود 
مصابيح  ويف  البيضاوي،  ويف  هامشه،  عىل  السعود  وأيب  الرازي،  الفخر  تفسري  يف 
}َما  تعاىل:  قوله  لنزول  سببا  وعدوه  الكتب،  من  وكثري  البغوي،  لإلمام  السنة 
 } قُۡرَبٰ ْوِل 

ُ
أ َكنُٓواْ  َولَۡو  لِۡلُمۡشِكنَِي  يَۡسَتۡغفُِرواْ  ن 

َ
أ َءاَمُنٓواْ  ِيَن  َوٱذلَّ  ِ لِلنَِّبّ َكَن 

]التوبة: 3))[... إلخ، واستدل أيضا باحلديث املروي عن اإلمام عيل وهو أنه سمع 

»قد  الرجل:  فقال  مرشكان؟!«  ومها  هلام  »أتستغفر  فقال:  ألبويه،  يستغفر  رجال 
استغفر إبراهيم ألبيه وهو مرشك«، فحكى ذلك لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فنزل قوله تعاىل: 
]التوبة: 3))[،  لِۡلُمۡشِكنَِي...{  يَۡسَتۡغفُِرواْ  ن 

َ
أ َءاَمُنٓواْ  ِيَن  َوٱذلَّ  ِ لِلنَِّبّ َكَن  }َما 

واستدل أيضا باحلديث املروي عنه وهو أن رجال سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »كان أيب 
يف اجلاهلية يصل الرحم، ويقري الضيف، ويمنح من ماله، وأين أيب؟ فقال: أمات 
مرشكا؟ فقال: نعم، قال: يف ضحضاح من نار، فوىل الرجل يبكي، فدعاه ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
يف  ريب  »استأذنت  ملسو هيلع هللا ىلص:  بقوله  أيضا  واستدل  النار«،  يف  إبراهيم  وأبا  وأباك  أيب  إن 
احلديث  وهذا  يل«،  يأذن  فلم  هلا  االستغفار  يف  واستأذنته  يل،  فأذن  أمي  قرب  زيارة 
موجود يف مصابيح السنة لإلمام البغوي، وكشف الغمة للشعراين، وأيضا محل قوله 
يتفقد املصلني،  أنه ملسو هيلع هللا ىلص  ]الشعراء: 9)2[ عىل  ِٰجِديَن{  ٱلسَّ ِف  }َوَتَقلَُّبَك  تعاىل: 
أنه  تسليم  وعىل  أمامه،  من  ينظرهم  كام  خلفه  من  وينظرهم  فيهم،  برصه  ويقلب 
انتقال  قبل  ما  الساجدات فهذا حممول عىل  الساجدين وبطون  يتقلب يف أصالب 
انتقل منه جاز أن يعبد غري اهلل  النور املحمدي من أحد أصوله إىل من بعده، فإذا 
كام يف فتح البيان نقال عن احلفناوي، مع أن اجلمهور عىل خالف ما ادعاه الرجل 
األول يف تفسري هذه اآلية، وأيضا اتفق اجلمهور عىل أن آزر مات مرشكا كام رصح 
به القرآن، وما جاز عىل أحد والديه جيوز عىل الباقني بعد اتفاقهم أيضا عىل أن نسبه 

ملسو هيلع هللا ىلص ينتهي إىل إسامعيل عليه السالم.
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هالكون  أو  مطلقا  ناجون  الفرتة  أهل  وهل  الصواب؟  عىل  الرجلني  فأي 
مطلقا مع أن العلامء قسموهم ثالثة أقسام كام يف رشح مسلم؟ وهل والدا املصطفى 
ملسو هيلع هللا ىلص داخالن يف أهل الفرتة مع ورود هذه النصوص أم ال؟ ولو اعتقد معتقد أهنام 
ماتا عىل الرشك هل يكفر أم ال مع هذا اخلالف؟ وما حكم من حيكم عليه بالكفر؟ 
أفتونا  ال؟  أم  حتصيلها  املكلف  عىل  جيب  الدين  رضوريات  من  املسألة  هذه  وهل 

مأجورين، وال زلتم ملجأ للحائرين، ودليال للمسرتشدين.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قال يف رشح مسلم الثبوت بصحيفة 98 
جزء ثان ما نصه: »وأما الواقع فاملتوارث من لدن آدم أيب البرش إىل نبينا وموالنا 
أفضل الرسل وأرشف اخللق حممد رسول اهلل -صىل اهلل عليه وأصحابه وسلم- أنه 
مل يبعث نبي قط أرشك باهلل طرفة عني، وعليه نص اإلمام أبو حنيفة يف الفقه األكرب، 
ويف بعض املعتربات أن األنبياء عليهم السالم معصومون عن حقيقة الكفر، وعن 
حكمه بتبعية آبائهم، وعىل هذا فال بد من أن يكون تولد األنبياء بني أبوين مسلمني 
أو يكون موهتام قبل تولدهم، لكن الشق الثاين قلام يوجد يف اآلباء، وال يمكن يف 
األمهات، ومن ههنا بطل ما نسبه بعضهم من الكفر يف أم سيد العامل مفخر بني آدم 
-صىل اهلل عليه وآله وأصحابه وسلم-؛ وذلك ألنه حينئذ يلزم نسبة الكفر بالتبع، 

وهو خالف اإلمجاع، بل احلق الراجح هو األول.

عليه  وسالمه  اهلل  -صلوات  العامل  سيد  أبوي  يف  الواردة  األحاديث  وأما 
وآله وأصحابه- فمتعارضة مروية آحادا، فال تعويل عليها يف االعتقاديات، وأما 
آزر فالصحيح أنه مل يكن أبا إبراهيم عليه السالم بل أبوه تارح كذا صحح يف بعض 
التواريخ، وإنام كان آزر عم إبراهيم ورباه اهلل تعاىل يف حجره، والعرب تسمي العم 
الذي ويل تربية ابن أخيه أبا له، وعىل هذا التأويل قوله تعاىل: }ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡرٰهِيُم 
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بِيهِ َءاَزَر{ ]األنعام: 74[، وهو املراد بام روي يف بعض الصحاح أنه نزل يف أب 
َ
ِل

ن 
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِ َوٱذلَّ سيد العامل -صىل اهلل عليه وآله وأصحابه-: }َما َكَن لِلنَِّبّ

ۡصَحُٰب 
َ
ُهۡم أ نَّ

َ
َ لَُهۡم أ ْوِل قُۡرَبٰ ِمۢن َبۡعِد َما تَبنَيَّ

ُ
يَۡسَتۡغفُِرواْ لِۡلُمۡشِكنَِي َولَۡو َكنُٓواْ أ

ٱۡلَِحيِم{ ]التوبة: 3))[ فإن املراد باألب العم، كيف ال وقد وقع رصحيا يف صحيح 
البخاري أنه نزل يف أيب طالب هذا، وينبغي ]أن[ يعتقد أن أبا سيد العامل -صىل اهلل 
عليه وآله وأصحابه وسلم- من لدن أبيه إىل آدم كلهم مؤمنون، وقد بينه السيوطي 

بوجه أتم«. اهـ.

ويف الفتاوى احلامدية بصحيفة 33 جزء ثان طبعة أمريية سنة 300) أنه 
»قد ورد أحاديث دالة عىل طهارة نسبه الرشيف عليه الصالة والسالم من دنس 

الرشك وشني الكفر«. اهـ.

ومن ذلك يعلم أنه ال شك وال شبهة يف موت أبوي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل اإليامن، 
وأنه ال حاجة إىل التمسك باحلديث الضعيف من أن اهلل سبحانه وتعاىل أحيا أبويه 
ألن  اخلصوصية؛  غري  يف  املوت  بعد  ينفع  ال  اإليامن  أن  كون  حمل  وأن  به،  وآمنا 
ذلك يرجع إىل ختصيص القواعد العقلية القاضية بانتهاء التكليف باملوت، وأنه ال 
تكليف بعده، وال إىل ما تكلفه بعض العلامء يف ذلك، ومن هذا يعلم أيضا أن أحد 
الرجلني املتنازعني القائل بأن أبوي النبي ملسو هيلع هللا ىلص ناجيان هو الذي عىل الصواب، ال ملا 
ٰ َنۡبَعَث  بنَِي َحتَّ قاله من أن أهل الفرتة ناجون، وال لقوله تعاىل: }َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ
رَُسول{ ]اإلرساء: 5)[؛ بل نجاهتام ألهنام كانا عىل اإليامن وماتا عليه، وأن األنبياء 
-عليهم الصالة والسالم- معصومون عن حقيقة الكفر وعن حكمه بتبعية آبائهم 

إىل آخر ما تقدم.

وأما أهل الفرتة فاحلق أهنم مجيعا مكلفون باإليامن ومجيع ما اتفقت عليه 
الرشائع وكان معلوما مشهورا؛ ملا قرره املحققون من األصوليني من أن ال حكم 
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بلغته  من  فكل  موجودة  فاألحكام  الرسل،  من  ألحد  البعثة  قبل  أي  الرشع  قبل 
األحكام فيام يتعلق باإليامن أو غريه كان مكلفا به، ومل ختتلف الرشائع يف وجوب 
اإليامن والتوحيد فاخلطاب به معلوم لكل من بلغته دعوة أي رسول كان، فكان 
مجيع املكلفني من لدن بعثة آدم الذي هو أول الرسل بعثا إىل أن تنتهي دار التكليف 
خماطبني رشعا بوجوب اإليامن والتوحيد، وأما بعد البعثة ولو بواحد من الرسل 
فال خالف يف وجود األحكام ووجوب العمل هبا عىل من بلغته، وأما أهل الفرتة 
فاختالف  الثاين  أدركوا  يدركوا األول وال  فلم  كانوا بني رسولني  الذين هم قوم 
هؤالء  عىل  األحكام  فيه  وخفيت  الرشائع،  من  اندرس  فيام  هو  إنام  فيهم  العلامء 
القوم، فذهب فريق إىل أن األصل فيام اندرست أحكامه هو اإلباحة، وقال فريق 
هو احلظر، وقال فريق بالوقف وهذا اخلالف بني أئمتنا أهل السنة يف حكم هؤالء 
وهذا  الرشعي،  الدليل  إىل  قوله  يف  يستند  الفرق  هذه  من  فريق  وكل  البعثة،  بعد 
التي خفيت فيها  املعتزلة أنفسهم يف األفعال  اخلالف غري اخلالف الذي وقع بني 
املصلحة واملفسدة وانتفاؤمها، ومل تكن رضورية للعباد. واختلفوا فيها عىل ثالثة 
املعتزلة  بني  الذي هو  فإن هذا اخلالف  والوقف،  اإلباحة، واحلظر،  أيضا:  أقوال 
موضوعه فيام قبل البعثة ألحد من الرسل، وفيمن مل تبلغه دعوة أحد من الرسل 
أصال، وأهل السنة ينفون احلكم أصال قبل البعثة ألحد من الرسل فليس عند أهل 
السنة قبل البعثة ألحد من الرسل يشء من األحكام ال حظر وال إباحة وال غريمها، 
وأما خالفهم يف أهل الفرتة عىل األقوال الثالثة املتقدمة فإنام هو بعد ورود الرشع، 
اتفقت عليه الرشائع كاإليامن والتوحيد  اندرس فيه الرشائع، وأما ما  وخاص بام 
والزنا والقتل فال خالف يف التكليف به لكل من اجتمعت فيه صفات التكليف، 
بال فرق بني أهل الفرتة وغريهم، كام فصلنا ذلك عىل الوجه احلق يف كتاب البدر 

الساطع عىل مجع اجلوامع.
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الصالة  -عليه  عيسى  بعد  ولدوا  الذين  الفرتة  أهل  أن  يعلم  ذلك  ومن 
الصالة  -عليه  املصطفى  أبو  ومنهم  مجيعا  اخللق  سيد  بعثة  وقبل  والسالم- 
والسالم- مكلفون باإليامن والتوحيد بمجرد بعثة آدم خصوصا وأن رسالة سيدنا 
إبراهيم -عليه الصالة والسالم- كانت عامة، ومل تفسخ إال فيام خالفها مما يتعلق 
ببني إرسائيل يف رشيعتهم، فمن كان منهم مؤمنا باهلل وحده كان ناجيا، ومن مل يكن 
مؤمنا أو ارتكب قتل النفس بغري حق كان عاصيا خملدا يف النار -إن كان كافرا- 

وإال فال.

الفتاوى احلامدية بصحيفة )33 من  باالعتقاد فقد قال يف  يتعلق  ما  وأما 
اهلل  -رمحه  املالكية  أئمة  أحد  العريب  ابن  بكر  أبو  القايض  »سئل  املذكور:  اجلزء 
تعاىل- عن رجل قال: إن آباء النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف النار، فأجاب بأنه ملعون؛ ألن اهلل تعاىل 
َوٱٓأۡلِخَرةِ{  ۡنَيا  ٱدلُّ ِف   ُ ٱللَّ لََعَنُهُم  َورَُسوَلُۥ   َ ٱللَّ يُۡؤُذوَن  ِيَن  ٱذلَّ }إِنَّ  يقول: 
]األحزاب: 57[ قال: وال أذى أعظم من أن يقال عن أبيه أنه يف النار. وقال اإلمام 

لنا نحن أن نقول ذلك يف  الروض األنف: »وليس  السهييل -رمحه اهلل تعاىل- يف 
أبويه -عليه الصالة والسالم- لقوله -عليه الصالة والسالم-: »ال تؤذوا األحياء 
 ُ َ َورَُسوَلُۥ لََعَنُهُم ٱللَّ ِيَن يُۡؤُذوَن ٱللَّ بسب األموات«، واهلل تعاىل يقول: }إِنَّ ٱذلَّ
ۡنَيا{ ]األحزاب: 57[، وقد أمرنا أن نمسك اللسان إذا ذكر أصحابه -ريض  ِف ٱدلُّ
أبويه  العيب والنقص فيهم، فألن نمسك ونكف عن  اهلل عنهم- بيشء رجع إىل 

أحق وأحرى«.

نبيه  نسب  برشف  خيل  عام  لسانه  يمسك  أن  املسلم  فحق  ذلك  تقرر  إذا 
الرشك يف  إثبات  ]أن[  الوجوه، وال خفاء يف  بوجه من  الصالة والسالم-  -عليه 

أبويه إخالل ظاهر برشف نسب نبيه الطاهر.

وأما  فيها،  للقلب  حظ  فال  االعتقاديات،  من  ليست  املسائل  هذه  ومجلة 
ال  ألهنم  العامة؛  عند  خصوصا  النقصان  منه  يتبادر  عام  اإلمساك  فحقه  اللسان 
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يقدرون عىل دفعه وتداركه«. اهـ. ومن ذلك يعلم أن الرجل الثاين الذي قال بموت 
رسول  آذى  فيمن  به  ويدخل  يأثم  بينا  خطأ  أخطأ  قد  الكفر  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أبوي 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن ال حيكم عليه بالكفر؛ ألن املسألة ليست من رضوريات الدين التي 
جيب عىل املكلف تفصيلها، هذا هو احلق الذي تقتضيه النصوص، وعليه املحققون 

من العلامء. واهلل أعلم.

J
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ر
��ن �ل��ك�ا ل���م��س��لم �ن�ا

� ��ن�� ا �ة��س���ش
املبـــــادئ

)- الكفر يشء عظيم فال حيكم به عىل مؤمن متى وجدت رواية أنه ال يكفر.
2- ال يكفر مسلم إال إذا اتفق العلامء عىل أن ما أتى به يوجب الردة.

3- ال خيرج الرجل من اإليامن إال جحود ما أدخله فيه.
4- ما يتيقن بأنه ردة حيكم هبا عليه، وما يشك يف أنه ردة ال حيكم به.

5- مناط التكفري هو التكذيب أو االستخفاف بالدين.
6- جمـرد لبـس الربنيطة ليس كفرا، إال إذا وجد من البسـها يشء يدل داللة قطعية 
عـىل االسـتخفاف أو التكذيب بيشء مما علم من الدين بالـرضورة بأن ذلك يكون 

ردة.
7- كل مـن استحسـن ما هو كفر إذا وجد منـه ما يدل عىل ذلك داللة قطعية حيكم 

بكفره.
8- البس الربنيطة إن قصد التشبه بغري املسلمني مع عدم ما يدل عىل االستخفاف 

أو التكذيب بيشء مما علم من الدين بالرضورة يكون آثام وال حيكم بكفره.

الســـؤال
سأل مفتي مدينة كوملجنة بام صورته: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما 
بعد، فإن أناسا قالئل ممن تسمى بأسامء املسلمني قد خلعوا منذ آونة أزياءنا وبرزوا 
بني ظهرانينا بالقبعة مع أنَّا -سكان »تراكيا« الغربية املسلمني- كنا وال نزال يف سعة 
وحرية تامتني من جهة حكومتنا اليونانية ليس علينا أدنى حرج وال نظرة شزر إذا 
احتفظنا بأزيائنا القديمة وتقاليدنا اإلسالمية، وها أنا حاكم رشعي ومفٍت رشعي 

* فتوى رقم: 345 سجل: )3 بتاريخ: 26/ ))/ 928) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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يف هذا البلد أحكم وأفتي عىل منهج ديننا احلنيف حسب ما فتح اهلل يل يف اجتهادي، 
إىل  ويعتربوننا رجعيني  الرشعي،  وبمنهجنا  بنا  يعبؤون  ال  املتجددين  هؤالء  لكن 
اخللف، ويقتدون يف تطوراهتم برئيس اجلمهورية الرتكية حمبذيه يف كل ما ابتدعه، 
املسلمني،  من  وراثتهم  عىل  أوقع  وال  ببدعهم  هلم  أقر  ال  الرسمية  بصفتي  وإين 
، وحيسبون أين حرمتهم حقوقهم  وال عىل زواجهم من املسلامت، فيسخطون عيلَّ
وظلمتهم، ويف اعتقادي أين ال أحكم فيهم بغري ما حكم به الرشع اإلسالمي }َوَما 
نُفَسُهۡم َيۡظلُِموَن{ ]النحل: 8))[ وباجلملة إهنم يريدون 

َ
َظلَۡمَنُٰهۡم َوَلِٰكن َكنُٓواْ أ

املسلمني  املسلمني، ونساء  بينهم وبني مرياث  التي حتول  أن ال خيضعوا ألقضيتي 
فيتخذونني شكية عند الناس وعند احلكومة، واحلكومة ال تدري املسألة الرشعية، 
فربام تقع يف خلدها شبهة مني ومن عدالتي وأمانتي، فإن كنت عىل حق فيام حكيته 
لكم، فساعدوين رمحكم اهلل، وأيدوين بكلمتكم الفصل وإال فدلوين عىل ما هو احلق 

احلقيق باالتباع. أطال اهلل بقاءكم ومتعنا واملسلمني بعلومكم.

اجلواب
الزلل يف  اتباعه وجنبنا  أما بعد، فاعلم هداين اهلل وإياك إىل احلق، ورزقنا 
القول والعمل أن علامءنا قالوا: إن الكفر يشء عظيم، فال نجعل املؤمن كافرا متى 
به  أتى  ما  أن  عىل  العلامء  اتفق  إذا  إال  مسلم  يكفر  فال  يكفر،  ال  أنه  رواية  وجدنا 
بعيدا  ولو  احتامل  فعله  أو  لكالمه  كان  متى  مسلم  يكفر  ال  أنه  كام  الردة،  يوجب 

يوجب عدم تكفريه.

خيرج  ال  أنه  وأصحابنا  اهلل-  -رمحه  حنيفة  أيب  عن  الطحاوي  روى  فقد 
الرجل من اإليامن إال جحود ما أدخله فيه، ثم ما يتيقن بأنه ردة حيكم هبا له، وما 
يشك بأنه ردة ال حيكم هبا إذ اإلسالم الثابت ال يزول بشك، مع أن اإلسالم يعلو 
وينبغي للعامل إذا رفع إليه هذا أن ال يبادر بتكفري أهل اإلسالم مع أنه يقيض بصحة 
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نصه:  ما  العبارة  نقله هذه  بعد  الفصولني  قال صاحب جامع  وقد  املكره،  إسالم 
»أقول قدمت هذه لتصري ميزانا فيام نقلته يف هذا الفصل من املسائل، فإنه قد ذكر يف 

بعضها أنه كفر مع أنه ال يكفر عىل قياس هذه املقدمة فليتأمل«. اهـ.

بالدين،  أو االستخفاف  التكذيب  الكفر واإلكفار  مناط  إن  أيضا:  وقالوا 
فقد نقل صاحب نور العني عىل جامع الفصولني عن ابن اهلامم يف املسايرة أن مناط 
اإلكفار هو التكذيب أو االستخفاف بالدين، وقد قال يف جامع الفصولني ما نصه: 
السواد وشد  للتجارة كفر قيل يف لبس  »شد زنارا عىل وسطه ودخل دار احلرب 
الفائزة عىل الوسط ولبس الرساغج ينبغي أن ال يكون كفرا استحسنه مشاخينا يف 
زماننا، وكذا يف قلنسوة املغول أو هذه األشياء عالمة ملكية ال تعلق هلا بالدين«. اهـ.

إذا علمت هذا علمت أن جمرد لبس الربنيطة ليس كفرا؛ ألنه ال يدل قطعا 
الدين  من  علم  مما  ليشء  التكذيب  عىل  وال  اإلسالمي  بالدين  االستخفاف  عىل 
القبعة يشء يدل داللة  إذا وجد من البس  نعم  بالرضورة حتى يكون ذلك ردة. 
قطعية عىل االستخفاف بالدين أو عىل تكذيب يشء مما علم من الدين بالرضورة 
كان ذلك ردة فيكفر، وعىل ذلك يكفر كل من حبذ واستحسن ما هو كفر إذا وجد 
منه ما يدل عىل ذلك داللة قطعية. وإذا لبسها قاصدا التشبه بغري املسلمني ومل يوجد 
الدين  من  علم  مما  ليشء  التكذيب  عىل  وال  بالدين  االستخفاف  عىل  يدل  ما  منه 
بالرضورة كان آثام فقط ملا روى أبو داود يف سننه حدثنا عثامن بن أيب شيبة، حدثنا 
أبو النرض يعني هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرمحن بن ثابت، حدثنا حسان بن 
عطية، عن أيب جنيب اجلريش، عن ابن عمر - ريض اهلل عنهام- قال: قال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من تشبه بقوم فهو منهم« قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: وهذا إسناد جيد، 
وَبنيَّ ذلك يف كتابه اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم، ومعنى قوله 
-عليه الصالة والسالم-: »فهو منهم« أنه كافر مثلهم إن تشبه هبم فيام هو كفر، كأن 
عظم يوم عيدهم تبجيال لدينهم أو لبس زنارهم أو ما هو من شعارهم قاصدا بذلك 
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التشبه هبم استخفافا باإلسالم كام قيد به أبو السعود واحلموي عىل األشباه، وإال 
فهو مثلهم يف اإلثم فقط ال يف الكفر كام يف الفتاوى املهدية، وإنام رشطنا يف اإلثم 
القصد.  التشبه تدل عىل  لفظة  إذ  ما يدل عىل ذلك  التشبه؛ ألن يف احلديث  قصد 
الكتاب  بأهل  التشبه  أن  اعلم  »ثم  نصه:  ما  البحر  صاحب  قال  ذلك  أجل  ومن 
ال يكره يف كل يشء، فإنا نأكل ونرشب كام يفعلون إنام احلرام هو التشبه فيام كان 
مذموما وفيام يقصد به التشبه كذا ذكره قاضيخان يف رشح اجلامع الصغري«. وكتب 
ابن عابدين يف حاشيته عىل البحر تعليقا عىل هذا ما نصه: »أقول قال يف الذخرية 
نعلني خمصوفني  يوسف  أيب  رأيت عىل  قال هشام:  التحري  كتاب  قبيل  الربهانية 
بمسامري، فقلت: أترى هبذا احلديد بأسا قال: ال، فقلت: إن سفيان وثور بن يزيد 
-رمحهام اهلل تعاىل- كرها ذلك؛ ألن فيه تشبها بالرهبان، فقال: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يلبس النعال التي هلا شعر وإهنا من لباس الرهبان، فقد أشار إىل أن صورة املشاهبة 
فيام تعلق به صالح العباد ال ترض، وقد تعلق هبذا النوع من األحكام صالح العباد 
فإن األرض مما ال يمكن قطع املسافة البعيدة فيها إال هبذا النوع من األحكام«. اهـ. 
- وعىل هذا فهؤالء الناس الذين لبسوا القبعة آثمون إذا قصدوا من لبسها التشبه 
إياها لدفع برد  التشبه هبم كأن كان لبسهم  إذا لبسوها غري قاصدين  أما  بالكفار، 
أو حر أو غري ذلك من املصالح فال إثم. وهذا كله إذا مل يوجد منهم ما يدل داللة 
قطعية عىل استخفافهم بالدين أو تكذيبهم ليشء مما علم من الدين بالرضورة، وإال 
كانوا كفارا مرتدين حيكم عليهم بأحكام املرتدين من عدم صحة أنكحتهم وعدم 

توريثهم من الغري إىل غري ذلك. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ة�ن �ل�د ��س�����ن ا
املبـــــادئ

)- من يلعن الدين كافر مرتد عن دين اإلسالم بال خالف.

الســـؤال
سأل ع. ع، باآليت: شجر نزاع بني احلاج ع. ع. من أهايل املندرة قسم الرمل 
الثاين  إىل  األول  ذهب  وقد  نفسها،  بالبلدة  تليفون  عامل  ر.  م.  و:  باإلسكندرية 
السامح  »أرجو  له:  قال  بأن  الكريم  النبي  باسم  واستعطفه  حدث،  عام  يستسمحه 
عشان خاطر النبي اليل زرته«، أي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الذي حج األول إليه وزاره، فأجابه 
الثاين بقوله: »يلعن دين النبي اليل زرته« أي أنه سب دين النبي ملسو هيلع هللا ىلص علنا، فتجدد 
نظر  موضع  قضية  وبينهام  الساب  الثاين  املسبوب  األول  وشكا  وتضاربا  النزاع 
املحكمة األهلية الكلية. فاملرجو إبداء الرأي يف حكم الدين عىل مثل هذا احلادث، 

وما يقرر من نظر فيه.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن من قال هذه اجلملة اخلبيثة املذكورة: 
»يلعن دين النبي اليل زرته«، فهو كافر مرتد عن دين اإلسالم بال خالف بني أئمة 

املسلمني، واألمر يف ذلك ظاهر ال حيتاج إىل بيان. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 662 سجل: 38 بتاريخ: 6/ 2/ 934) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ة�ن �ل�د ���ل�م �ن��ك�اح �م��ن ��س�����ن ا
املبـــــادئ

)- ال يفتى بكفر مسلم أمكن محل كالمه عىل حممل حسن.
2- حيكم بفسخ نكاح املرتد.

3- يؤمر بتجديد نكاح من تاب احتياطا.

الســـؤال
سأل ع. م. د، قال: ما قولكم -دام فضلكم- يف رجل حج ووقف بعرفات، 
أهنا  وتبني  تقولني«،  فيام  كاذبة  إنك  احلرام  »عيل  هلا:  فقال  زوجته  مع  وتشاجر 
كاذبة، فلعن دينها وملتها، فقال له أحد احلارضين: »قد كفرت، وحرمت عليك 
إحرامه  وجدد  واغتسل،  التوحيد،  بكلمة  ونطق  وتاب،  ربه  فاستغفر  زوجتك«، 
بعقد ومهر  اعتمر وأفدى، وعقد عىل زوجته  ثم  يومه.  بعرفة يف  وطوافه، ووقف 

جديدين، فهل حتل له بعد ذلك أم ال؟ أفيدوا اجلواب ولكم األجر والثواب.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه جاء يف باب املرتد من التنوير ورشحه 
ما نصه: »واعلم أنه ال يفتى بكفر مسلم أمكن محل كالمه عىل حممل حسن«. اهـ. 
به من حيث استحقاقه  يفتى  أنه ال  ابن عابدين عىل هذا ما نصه: »ظاهره  وكتب 
للقتل، وال من حيث احلكم ببينونة زوجته، وقد يقال: املراد األول فقط؛ ألن تأويل 
كالمه للتباعد عن قتل املسلم بأن يكون قصد ذلك التأويل، وهذا ال ينايف معاملته 
ما  بدليل  لنفسها؛  الزوجة، وملكها  العبد، وهو طالق  فيام هو حق  بظاهر كالمه 

* فتوى رقم: 273 سجل: 42 بتاريخ: 2/ 9/ 936) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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الكفر  يتكلم بكلمة مباحة فجرى عىل لسانه كلمة  أراد أن  إذا  أنه  به من  رصحوا 
خطأ بال قصد ال يصدقه القايض، وإن كان ال يكفر فيام بينه وبني ربه تعاىل. فتأمل 
ذلك وحرره نقال فإين مل أر الترصيح به، نعم سيذكر الشارح أن ما يكون كفرا اتفاقا 
يبطل العمل والنكاح، وما فيه خالف يؤمر باالستغفار والتوبة وجتديد النكاح. اهـ.

وظاهر أنه أمر احتياط، ثم إن مقتىض كالمهم أيضا أنه ال يكفر بشتم دين 
مسلم -أي ال حيكم بكفره-؛ إلمكان التأويل. ثم رأيته يف جامع الفصولني حيث 
قال بعد كالم: أقول وعىل هذا ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن 
التأويل بأن مراده أخالقه الرديئة ومعاملته القبيحة ال حقيقة دين اإلسالم، فينبغي 
أن ال يكفر حينئذ واهلل تعاىل أعلم. اهـ. وأقره يف نور العني، ومفهومه أنه ال حيكم 

بفسخ النكاح، وفيه البحث الذي قلناه.

حق  يف  خصوصا  احتياطا،  فيه  شك  ال  فهو  النكاح  بتجديد  أمره  وأما 
املعنى  هذا  باهلم  عىل  خيطر  ال  فإهنم  الكلمة،  هبذه  يشتمون  الذين  األراذل  اهلمج 

أصال«. اهـ.

ومن هذا يعلم أنه إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال فال شبهة يف حل الزوجة 
املذكورة لزوجها املذكور. واهلل أعلم.

J
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هة �ا �ل��ن�����ن �� ا ��س�� �ل��مة��� ��س��من�ة�لا اإ �ن �ن����ن �ن��س�ا ��ة��ة�ل ال�إ
املبـــــادئ

)- قتل اإلنسان نفسه ليس سبيال إىل نجاته من عذاب اهلل بل هو مما يزيد يف اآلثام 
والذنـوب، فهـو كبرية مـن أعظم الكبائر، وإنام السـبيل إىل النجاة مـن العذاب هو 

التوبة الصادقة بالندم والعزم الصادقني عىل عدم العودة.

الســـؤال
سأل ج. م، قال: شاب مسلم رسب يف سنة 1941، وتشاءم، وقرر عدم 
التعليم، ثم دخل املدرسة اخلديوية، وصمم عىل اجلد، ولكن عقله أبى أن يساعده، 
فأخذ يف  العلم،  االستمرار يف طلب  يمكنه  وأنه ال  تبعده عن دروسه،  ووساوسه 
ينفع ووجد  فلم  تراوده،  التي كانت  األثيمة  األفكار  يبعده عن  البحث عن عمل 
نفسه قد صار يف طريق املعصية بعد طاعة اهلل، وأخذ حياسب نفسه يف يوم ما، ووجد 
ما ينتظره من عذاب يف اآلخرة، ففكر يف قتل نفسه عسى أن يغفر له ربه، ولكنه قرأ 
ا فِيَها وََغِضَب  َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َخِٰلٗ قوله تعاىل: }َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ
َعدَّ َلُۥ َعَذابًا َعِظيٗما{ ]النساء: 93[. وإزاء حريته مل جيد بدا 

َ
ُ َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ ٱللَّ

من استشارة فضيلتكم، فكتبت إليكم هذا، وأرجو إفاديت برأيكم الكريم.

اجلواب
اطلعنا عىل كتابكم هذا، ونفيد أن السبيل لك إىل نجاتك من عذاب اهلل أن 
تتوب إىل اهلل توبة صادقة خشية منه سبحانه وتعاىل، وخوفا من عقابه بأن تندم ندما 
صادقا من قلبك عىل ما اقرتفت من سيئات، وما عملت من ذنوب، وتعزم عىل 
ترك العود إىل ما اقرتفت، فإذا وجد الندم والعزم الصادقان، وأنكر قلبك ذلك هلل 

* فتوى رقم: 252 سجل: 52 بتاريخ: 22/ 2/ 943) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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وخوفا من عقابه كانت توبتك حينئذ صادقة، ونجاك اهلل من عذاب ما اقرتفت من 
سيئات، وفرح اهلل هبذه التوبة أكمل فرح وأمته، كام يدل عىل ذلك احلديث الصحيح 
عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وقد تكون هبذه التوبة أكرم عند اهلل وأفضل منك قبل حصول 

الذنب الذي تبت منه.

أما قتلك نفسك، فليس سبيال إىل نجاتك من عذاب اهلل؛ بل هو مما يزيد يف 
آثامك وذنوبك؛ فإنه كبرية من أعظم الكبائر، وربام كانت رشا أكرب مما اجرتحت 
من سيئات وذنوب، فقاتل نفسه أشد وزرا من قاتل غريه، وإنام السبيل إىل نجاتك 
ما هديناك إليه ودللناك عليه، واهلل أسأل أن يوفقك إىل ما حيبه ويرضاه، وجينبك 

الزلل يف القول والعمل. والسالم.
J
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�ع��ة��ة �مة���م�ا �ل��ة ال���ن ا �ل�ع�د �ة ا
���ا �م�ا �ة������ة �م��ة��ة ��ن ��س�لا ر�ة�ع��ة ال�إ

�ل���ش ا
املبـــــادئ

)- يف الرشيعة اإلسالمية ما يكفل حتقيق العدالة االجتامعية بأوسع معانيها لألفراد 
واجلامعات.

2- الفرد يف الرشيعة اإلسـالمية قوام اجلامعة، واجلامعة فيها عضد للفرد وظهري له 
يف أداء رسالته والتمتع بحقوقه.

3- يف كتـاب اهلل مـا هيـدي إىل احلق وإىل الطريق املسـتقيم يف كل ما يمس شـؤون 
احلياة.

4- اإلسالم يبيح امللكية املطلقة لألفراد ويوجب بجانب ذلك عىل األغنياء حقوقا 
للفقراء يؤدوهنا إليهم، كام يوجب عىل الفرد العمل.

5- ال يسـوغ ملسـلم األخذ بغري َهْدي اإلسالم فيام رشعه من األحكام كام ال يسوغ 
له دعوة الناس إىل غري ما دعا إليه اإلسالم من احلق ونوره.

6- ال يوجد يف الرشيعة اإلسالمية ما حيول بني املرء والتملك، وليس فيها ما يسوغ 
تسمية املالك باملحتكرين مهام اتسعت ثروهتم.

7- مل حتدد الرشيعة اإلسـالمية حدا ال يتجاوزه املالك، ومل تلزم أحدا بالنزول عن 
ملكه جمانا أو بثمن.

8- اسـتغالل األرايض الزراعيـة بالتأجري فقط أو مزارعـة مرشوع متى خال العقد 
من اجلهالة والغرر والرشوط املبطلة له.

الســـؤال
طلبت منا وزارة الداخلية بكتاهبا املؤرخ يف 9 مارس سنة 1948 بيان احلكم 
الرشعي فيام تضمنه املنشور الذي وضعته إحدى اهليئات باململكة املرصية بعنوان: 

* فتوى رقم: 09) سجل: 59 بتاريخ: 3/ 4/ 948) من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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توجد  أن  يرفض  اإلسالم  أن  من  اإلسالمي«،  النظام  الداخلية يف ضوء  »مشاكلنا 
امللكيات  توزيع  الناحية االقتصادية  به من  ما عني  الثروة، ويف مقدمة  طبقة حتتكر 
الزراعية، وأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد وضع العالج الناجع ملا تعانيه مرص اآلن من التباين 
أو  فليزرعها،  له أرض واسعة  امللكيات فقال: »من كانت  الشاسع يف توزيع هذه 

يمنحها أخاه، وال يؤاجرها إياه، وال يكرهيا«.

اإلنسان  بطاقة  حمدودة  تكون  أن  جيب  الفردية  امللكية  أن  ذلك  مؤدى  وأن 
عىل زرع أرضه وما زاد عن ذلك جيب أن يوزع عىل املعدمني، فال استغالل لإلجيار، 
سواد  أرض  املسلمون  فتح  حينام  اخلطاب  بن  عمر  وكذلك  مطلقا،  تأجري  ال  بل 
العراق، وأرادوا قسمة أربعة أمخاسها بني الفاحتني أبى عليهم ذلك وقال: »ما يفتح 
بلد فيكون فيه كبري نيل حتى يأيت املسلمون من بعدهم فيجدوا األرض قد قسمت 

وحيزت وورثت عن اآلباء، وتضيع الذرية واألرامل«.

وانتهى املنشور إىل القول بأن اإلسالم حيارب اإلقطاعات الشائعة اليوم يف 
النظام الرأساميل الذي يبيح امللكية املطلقة، كام حيارب الشيوعية الالدينية التي تنادي 
السليم،  االقتصاد  أركان  بذلك ركن من  فينهار  للدولة،  ملكا  األرض  تكون  بأن 
فضال عن جتاهل املبدأ الغريزي يف اإلنسان وهو حب التملك، وأن احلل الوسط 
بني الرأساملية والشيوعية هو أن يتملك اإلنسان بقدر طاقته الزراعية، وما زاد عن 

ذلك جيب أن يعطيه لغريه من املعدمني جمانا.

اجلواب
واحلق  اإلسالمي،  النظام  ضوء  يف  املعضلة  هلذه  حل  أنه  زعموا  ما  ذلك 
الذي ال مرية فيه أن يف الرشيعة اإلسالمية ما يكفل حتقيق العدالة االجتامعية بأوسع 
معانيها بالنسبة لألفراد واجلامعات، فقد اعتربت الفرد قواما للجامعة، وسنت له 
النظم الصاحلة حلياته يف نفسه، وباعتباره عضوا يف أرسته ويف عشريته ويف أمته ويف 
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املجتمع اإلنساين عامة؛ ليكون لبنة متينة يف بنائه وعضوا قويا يف كيانه، كام اعتربت 
اجلامعة عضدا للفرد وظهريا له يف أداء رسالته والتمتع بحقوقه والقيام بواجباته، 
ووثقت الصلة بني الفرد واجلامعة بالتكافل يف كثري من احلقوق والواجبات، ومل تدع 
شأنا من شؤون الفرد واجلامعة إال أنارت فيه السبيل وأوضحت النهج وكشفت 
وأبقاها عىل  الرشائع  لذلك خامتة  فكانت  فيه من صالح وفساد وخري ورش،  عام 
الدهر وأصلحها لكل أمة وزمان، قررت أسمى املبادئ وأعدل النظم يف االجتامع 
والسياسة والثقافة واالقتصاد وما إىل ذلك مما يكفل لألمة -إذا هي استمسكت هبا 
واعتصمت هبدهيا- القوة والسلطان واحلياة املرشقة الرافهة التي يسودها التعاون 
أنزله عىل صفوة  الذي  اهلل  األمن والسالم، وهذا كتاب  الرب واخلري، ويظلها  عىل 
ما يمس  إىل احلق وإىل طريق مستقيم يف كل  ما هيدي  فيه  نطالع  أيدينا  بني  خلقه 
شؤون احلياة، ونجد فيه العالج الشايف لكل نازلة، واحلل املوفق لكل معضلة مما 
فيه كل الغنى عام سواه من مذاهب وآراء استحدثها الغرباء عنه وأولع هبا بعض 
الدخالء فيه أو اجلهالء بمقاصده ومراميه، وهل يستوي ترشيع إهلي حكيم أنزله 
حاهلم،  ويسعد  هلم  يصلح  بام  اخلبري  العليم  وهو  عباده  ملصالح  رسوله  عىل  اهلل 
ومذاهب وآراء يصنعها آحاد الناس كترشيع ونظام عام عىل ما يظنون ويتخيلون؟ 
الفكرية  الثورات  هذه  وما  يعلمون؟  ال  والذين  يعلمون  الذين  يستوي  وهل 
واالضطرابات الدولية والدماء املهراقة واألموال املستنزفة واملدن املهدمة واملدنيات 
املنهارة واحلضارات املحترضة والوشائج املقطعة إال نتائج لتلك املذاهب واآلراء 
املستحدثة التي ال يقرها اإلسالم يف سياسة الشعوب ونظام االجتامع والعمران، 
فيها من هدم وإفساد، ولسنا نطمع يف أن يكون  ويقرر يف ضوء احلق والواقع ما 
الناس أمة واحدة، ولكنا ندعو أمم األرض عىل اختالف العقائد والنحل وفيهم 
الفالسفة والعباقرة ودعاة األمن واإلصالح أن يدرسوا مبادئ اإلسالم وتعاليمه 
يف القرآن الكريم والسنة الصحيحة دراسة العامل املدقق واملفكر احلر؛ ليعلموا أهنا 
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وحدها هي النظام املثايل لالجتامع واحلضارة والعدل والسالم، وأنه ال منجى للعامل 
مما حاق به إال باألخذ هبا والعيش يف ظالهلا.

اندفعت أمم من الغرب بدافع اجلشع والطمع وعبادة املال إىل استعامر البالد 
الشاسعة، واستعباد األمم الضعيفة، واستغالل مواردها واحتكار مرافقها، ولبست 
لذلك مسوح الرهبان خداعا للشعوب وتغريرا بالعقول، فمرة تزعم أهنا إنام أقدمت 
عىل ذلك؛ لرتقيها وترفع مستواها وتسعد أهلها اجتامعيا وثقافيا واقتصاديا، ومرة 
تزعم أهنا إنام تبسط يدها عليها وتتحكم يف مواردها وخرياهتا؛ لتنقذ الطبقة الدنيا 
من خمالب الرأساملية، وهي يف كل هذه املظاهر الكاذبة خمادعة مرائية ال تبغي إال 
األمتعة  حتتكر  كام  املفككة،  والشعوب  الضعيفة  األمم  واحتكار  والغلب  السيادة 
العقارية وبني  الثروات  احتكار  األثرياء من  تنعاه عىل  ما  بني  فرق  والسلع، وأي 
ما هتالكت عليه وبذلت يف سبيله املهج واألموال من إخضاع الشعوب لسلطاهنا 
مللكية  احتكارا  ذلك  أليس  هلا؟  وإرغاما  عنها  قهرا  مرافقها  مجيع  يف  يدها  وبسط 
الشعوب بأرسها نفوسا وأمواال، بل هو أبشع صور االحتكار وأفحش أساليبه؟ 
ليس لنا -وراية اإلسالم تظلنا وتعاليمه ترشدنا- أن ننخدع هبذه الربوق اخلالية، 
املالية  احلكيمة  النظم  لنا من  اهلل  ما رشعه  اهلادمة، وندع  الدعايات  لتلك  ونذعن 
يراد  ملا  الشعور  منها  وينبه  اإلسالم،  دول  يوقظ  أن  حقيق  ذلك  بل  واالجتامعية، 
هبا ويدبر هلا من كيد وإذالل، وأن حيفزها جلمع الكلمة والتئام الصفوف وتضافر 
القوى للدفع يف صدور هذه الدول الطامعة التي ال تبغي من وراء دعايتها إال اهلدم 
والتدمري، ومما احتالوا به إلذكاء نار الفتنة يف نفوس طبقات العامل وأشباههم من 
الشعوب وهم الكثرة الغالبة إظهار التحنن هلم، واحلدب عليهم بدعوى وجوب 
النحو  الكفاف، عىل  بتاتا أو وجوب تقصري مداها إىل حد  العقارية  امللكيات  حمو 

الذي عالج به املنشور توزيع الثروة العقارية بني األفراد بزعم أنه عالج إسالمي.
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أما اإلسالم احلنيف فقد ساير سنن الوجود وطبيعة العمران، وقرر أسمى 
املطلقة لألفراد، وأوجب بجانب ذلك عىل  امللكية  فأباح  امللكية،  املبادئ يف نظام 
األغنياء يف أمواهلم حقوقا يؤدوهنا للفقراء واملساكني وذوي احلاجة؛ سدا خللتهم 
وينفقون منها يف املصالح العامة التي تعود باخلري عىل املجتمع، ويف آيات القرآن 
هبا  اإلخالل  من  والرتهيب  احلقوق  هذه  أداء  عىل  احلث  من  النبوية  واألحاديث 
والرتغيب يف التصدق واإلنفاق والرب واملواساة ما لو اتبعه املسلمون كانوا أسعد 

األمم حاال وأهنأها باال وأبعدها عام نراه من املآثم والرشور.

أوجب الزكاة يف األموال تؤخذ من األغنياء وترد عىل الفقراء وهي الركن 
واملساكني  واليتامى  القربى  لذي  بالرب واإلحسان  وأمر  املايل من دعائم اإلسالم، 
تعاىل:  وقال  السبيل،  وابن  باجلنب  والصاحب  اجلنب  واجلار  القربى  ذي  واجلار 

ا ُتِبُّوَن{. ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ }لَن َتَنالُواْ ٱلِۡبَّ َحتَّ
ۡمَوٰلَُهۡم 

َ
أ يُنفُِقوَن  ِيَن  ٱذلَّ َثُل  }مَّ وضاعف مثوبة الصدقات، فقال تعاىل: 

 ُ ِ ُسۢنُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖۗ َوٱللَّ
ۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِف ُكّ

َ
ِ َكَمَثِل َحبٍَّة أ ِف َسبِيِل ٱللَّ

ُ َوِٰسٌع َعلِيٌم{. يَُضٰعُِف لَِمن يََشآُءۚ َوٱللَّ
ۖ ِإَون  ِهَ ا  فَنِعِمَّ َدَقِٰت  ٱلصَّ ُتۡبُدواْ  }إِن  وحث عىل صدقة الرس، فقال: 
اتُِكۡمۗ  َسّيِ َٔ ّمِن  َوُيَكّفُِر َعنُكم  لَُّكۡمۚ  َخۡيٞ  َفُهَو  ٱۡلُفَقَرآَء  َوتُۡؤتُوَها  ُتُۡفوَها 

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبِيٞ{. َوٱللَّ
الفقري  بالفقراء، وأسعدت  التي عدلت األغنياء  اآليات  إىل غري ذلك من 
حث  ذلك  وبجانب  حاجته،  ويكفي  خلته  يسد  الغني  ملكية  ثمرات  من  بحظ 
القرآن يف كثري من اآليات عىل العمل والكسب، وهنت السنة عن البطالة وإراقة 
ماء الوجه بالسؤال واالستجداء؛ كيال يتكل الفقراء عىل األغنياء ويعيشوا عليهم 
عالة يتكففوهنم، ويف ظالل هذه التعاليم التي يكمل بعضها بعضا، يعيش العامل 
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والفقري والغني عيشة راضية مطمئنة ال يشوهبا كدر وال ينغصها أمل، احرتم اإلسالم 
حق امللكية، فأباح لكل فرد أن يتملك باألسباب املرشوعة ما يشاء من املنقوالت 
له،  رسمها  التي  احلدود  نطاق  يف  هبا  واالنتفاع  استثامرها  له  وأباح  والعقارات، 
عليها،  الصائل  بقتل  ولو  والعرض  النفس  كالدفاع عن  عنها  الدفاع  وخوله حق 
وأوجب عليه صيانتها، وهناه عن إضاعتها ورصفها يف غري املرشوع من وجوهها 
استكامال لوسائل العمران، ويف احلديث: »كل املسلم عىل املسلم حرام دمه وماله 

وعرضه«. ويف حديث آخر: »من قتل دون ماله فهو شهيد«.

}َوِفٓ  فقال:  التملك،  إضافة  أصحاهبا  إىل  األموال  القرآن  أضاف  وقد 
ُكلُٓواْ 

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَأ َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ آئِِل َوٱلَۡمۡحُروِم{. وقال: }َيٰٓ ۡمَوٰلِِهۡم َحّقٞ ّلِلسَّ

َ
أ

َوَل  ّمِنُكۡمۚ  تََراٖض  َعن  تَِجَٰرةً  تَُكوَن  ن 
َ
أ  ٓ إِلَّ بِٱۡلَبِٰطِل  بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 

َ
أ

ُعۡدَوٰٗنا  َذٰلَِك  َيۡفَعۡل  َوَمن   ٢٩ رَِحيٗما  بُِكۡم  َكَن   َ ٱللَّ إِنَّ  نُفَسُكۡمۚ 
َ
أ َتۡقُتلُٓواْ 

ِ يَِسًيا{. َوُظۡلٗما فََسۡوَف نُۡصلِيهِ نَاٗرۚا َوَكَن َذٰلَِك َعَ ٱللَّ
ورشع اإلسالم أسباب ملكية األعيان واملنافع وطرائق انتقاهلا من مالك إىل 
آخر، وأقام للتعامل بني الناس نظام وحدودا تكفل صيانة حق امللكية ومتكن املالك 
غريه،  بملك  االنتفاع  املستأجر  وختول  ملكه،  بثمرة  واالنتفاع  حقه  استيفاء  من 
وحرم من وسائل التعامل ما يفيض ]إىل[ التهارج والتقاتل كالربا يف صوره املختلفة 
أموال  وأكل  والرسقة  الغصب  وحرم  وخماطرة،  وغرر  جهالة  فيها  التي  والعقود 
الناس بالباطل، وسن احلدود والعقوبات جزاء ملن ينتهك حرمة امللكية ويتعدى 

ٰلُِموَن{. ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
ِ فَأ حدودها املرشوعة: }َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱللَّ

بل هنى سبحانه عن أدنى أنواع التعرض لألموال وهو متني زواهلا عن الغري، 
ٰ َبۡعٖضۚ ّلِلرَِّجاِل نَِصيٞب  ُ بِهِۦ َبۡعَضُكۡم َعَ َل ٱللَّ فقال: }َوَل َتَتَمنَّۡواْ َما فَضَّ
فَۡضلِهِۦٓۚ  ِمن   َ ٱللَّ لُواْ  َوۡس َٔ  ۚ ٱۡكتََسۡبَ ا  ّمِمَّ نَِصيٞب  َولِلّنَِسآءِ   ْۖ ٱۡكتََسُبوا ا  ّمِمَّ
ٍء َعلِيٗما{؛ لإلرشاد إىل أن التفاضل يف املال ال يسوغ  َ َكَن بُِكّلِ َشۡ إِنَّ ٱللَّ
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العدوان عليه ولو بالتمني املذموم، فإن ذلك قسمة صادرة من احلكيم اخلبري، وعىل 
العبد أن يرىض بام قسم اهلل له، وال يتمنى حظ املفضل حسدا وحقدا، بل يسأل اهلل 
 َ نَّ ٱللَّ

َ
َو لَۡم يََرۡواْ أ

َ
من واسع فضله وجزيل إنعامه، فإن خزائن ملكه ال تنفد: }أ

 ٖ
يَۡبُسُط ٱلّرِۡزَق لَِمن يََشآُء َوَيۡقِدُرۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم يُۡؤِمُنوَن{،}َولُِكّ

ۡعَمٰلَُهۡم َوُهۡم َل ُيۡظلَُموَن{.
َ
ْۖ َوِلُوَّفَِيُهۡم أ ا َعِملُوا َدَرَجٰٞت ّمِمَّ

صيانة  بعض؛  برقاب  بعضها  اآلخذ  احلكيمة  النظم  هذه  الشارع  أقام 
يرتك  ومل  هبا،  أعلم  وهو  العباد  ملصالح  ورعاية  والفساد  الفوىض  من  للمجتمع 
األمر سدى تعبث به األهواء ويضل الناس فيه السبيل، فأنزل القرآن الكريم هدى 
ونورا، وجاءت السنة النبوية بيانا له وتنويرا، وجاء فيهام من التعاليم ما إن متسك 
به املسلمون كانوا عىل بينة من دينهم وعىل هدى من أمرهم، وكانت السعادة مالك 
أيامهنم، وليس بعد احلق إال الضالل، فليس ملسلم أن يأخذ بغري هدي اإلسالم فيام 

رشعه من األحكام، وال أن يدعو الناس إىل غري ما دعا إليه من احلق والنور.

من  وصيانته  للعقار  الفردية  امللكية  حق  احرتام  يف  اإلسالم  كلمة  هذه 
العدوان، وهو حق تقتضيه سنة العمران وغريزة اإلنسان، غري أن بعض العقول 
فارتطمت يف  نور احلق  الظلم حجبت عنها  العرص غواش من  قد غشيها يف هذا 
عميائها بالصخور وتَردَّت يف املهاوي وتلقفها يف إبان هذه العاميا وغمرة هاتيك 
بباطل  القول غرورا، ويمنوهنم  إليهم زخرف  يوحون  اإلنس  احلرية شياطني من 
الفردية  العقار  ملكية  إهدار  إىل  هدامون  دعاة  فذهب  األحالم،  وكاذب  األماين 
حني  بعد  وسيعلمون  املبدأ،  هذا  عىل  واالجتامعي  االقتصادي  نظامهم  وأقاموا 
وقال  بالفناء.  عليه  فسيقىض  حينا  الزمن  به  امتد  وإن  وأنه  للبقاء،  صالح  غري  أنه 
هناك  كان  لو  حق  وإنه  الثروة،  حتتكر  طبقة  وجود  يرفض  اإلسالم  إن  آخرون: 
احتكار ولكنه يف الواقع حديث عن وهم وخيال، فليس هناك طبقة حتول بقوهتا 
بني الناس وأسباب الغنى والثراء ومتنعهم بحوهلا من التملك والرشاء، وليس هناك 
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طبيعية  نواميس  هناك  بل  االحتكار،  من  املفهوم  باملعنى  للثروة  أحد  من  احتكار 
وسنن اجتامعية قضت بتفاوت الناس يف القوى واملدارك والعمل واإلنتاج، فكان 
منهم طوائف العامل والصناع والزراع وفيهم اجلهال والعلامء واألغبياء واألذكياء 
يشاء  ملن  يبسط  الرزق،  يف  بعض  عىل  بعضكم  فضل  واهلل  واملجدون،  والكساىل 
ويقدر، وهلذا التفاوت آثاره الطبيعية يف الكسب والتملك، كام قضت هذه السنن 
بخضوع التعامل بني الناس لقاعدة العرض والطلب واحلاجة واالستغناء، ومل يشذ 
عنها التعامل يف العقار، فال يزال يف ظلها حرا يف األسواق يتبادله من األفراد من 
يشاء بالبيع والرشاء ال حظر فيه من أحد عىل أحد وليس وجود طبقة عاجزة عن 
التملك بطريق الرشاء مما يسوغ حسبان القادرين عليه حمتكرين ما دام مرد األمر فيه 

إىل عوامل أخرى ليس بينها حجر فريق عىل حرية فريق.

ومل  والرشاء،  بالبيع  التعامل  يف  أحرارا  الناس  احلنيف  اإلسالم  ترك  وقد 
يقيدهم يف ذلك إال بام يكفل صحة العقود ويدفع التنازع والتخاصم وأكل األموال 
املالك  تسمية  يسوغ  وما  والتملك  املرء  بني  حيول  ما  أحكامه  يف  وليس  بالباطل، 
حمتكرين مهام اتسعت ثروهتم، بل العمل عىل هدم هذه الثروات بزعم أهنا رضب 
من االحتكار مما يأباه اإلسالم الذي يقدس حق امللكية وحيرم العدوان عليه. قالوا 
الفردية حمدودة بطاقة اإلنسان، وما زاد عن  امللكية  إن اإلسالم يوجب أن تكون 
طاقته الزراعية جيب أن يعطى منحة للمعدمني باملجان، وال جيوز أن يستغل املالك 
اهلل،  يرشعه  مل  ما  للناس  يرشعوا  أن  والعجب  املختلفة،  بصوره  بالتأجري  أرضه 
ويوجبوا عليهم ما مل يوجبه، فمن البدهي أن الرشيعة اإلسالمية مل حتدد للملكية 
الفردية حدا ال يتجاوزه املالك، ومل توجب عليه أن ينزل عام زاد عن طاقته الزراعية 
للمعدمني باملجان وال لغري املعدمني بالثمن، وقد كان من الصحابة -رضوان اهلل 
عليهم- من يملك الثروات الطائلة كعبد الرمحن بن عوف أحد العرشة املبرشين 
باجلنة، وأحد أصحاب الشورى يف اخلالفة، وكان بجانب هؤالء اجلم الغفري ممن ال 
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يملك رشوى نقري كأهل الصفة وأشباههم، وكان يف األنصار كثري من أهل املزارع 
الواسعة، ومل يوجب الرسول عىل أحد ممن تضخمت ثرواهتم بجهودهم أن يوزع 

ما زاد عن طاقته الزراعية عىل املعدمني ال من العقار وال من املنقول.

نعم، آخى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف صدر اإلسالم حني قدم املدينة بني املهاجرين 
واألنصار يف دار أنس بن مالك وكانوا تسعني رجال نصفهم من املهاجرين ونصفهم 
من األنصار، آخى بينهم عىل املواساة والرب والتوارث بعد املوت دون ذوي األرحام 
 }ِ ۡوَلٰ بَِبۡعٖض ِف كَِتِٰب ٱللَّ

َ
رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم أ

َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
إىل أن نزل قوله تعاىل: }َوأ

بني  والرتافق  املواساة  أما  بالقرابة،  التوارث  وبقي  األخوة،  بعقد  التوارث  فنسخ 
املؤمنني عامة فأمر مندوب إليه مرغب فيه، وفيام تلونا من آيات القرآن من احلث 
ووجوب  يشء  هذا  ولكن  للناس،  بالغ  واملحتاجني  الفقراء  معونة  وعىل  عليه 
الشارع احلكيم.  ما أوجبه  الدين إال  امللك يشء آخر، وال واجب يف  التنازل عن 
يزرعها  أن  فله  يشاء،  فيها كيف  أن يترصف  ملالك األرض  الرشيعة  وقد أجازت 
بالنقد بال حتديد  أو  املزارعة  بنفسه، وله أن يؤجرها لغريه بطريق  كلها أو بعضها 

بالطاقة وعيش الكفاف، وله أن يمنحها أو يمنح منها للغري غنيا أو فقريا. اهـ.

االستغالل بطريق املزارعة: فأما االستغالل باملزارعة وهي نوع من التأجري 
وكانوا يف عهد  ومزارع،  الناس حقوال  أكثر  كانوا  املدينة  أهل  أن  فأصله  مرشوع 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يستغلون األرض بطريق املزارعة، وتسمى أيضا املخابرة - مشتقة 
املالك والعامل عىل كراء األرض ببعض  من اخلبري وهو الفالح- وهي عقد بني 
ما خيرج منها، فتارة كانوا حيددون نصيب املالك بالشطر أو الثلث أو الربع، وتارة 
قطعة  ثمرة  له  أن  أو  السواقي،  أو  اجلداول  أو  األهنر  ينبت عىل حافة  بام  حيددونه 
معينة من األرض، وللعامل ثمرة قطعة أخرى ونحو ذلك مما شأنه أن يفيض إىل 
التنازع والتشاحن وأكل األموال بالباطل ملا فيه من اجلهالة والغرر، وتارة جيمعون 
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بني التحديدين، فنهى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن النوعني األخريين من الكراء؛ ملا فيهام من 
املخاطرة املفضية إىل النزاع.

كراء  عن  خديج  بن  رافع  سألت  قال:  األنصاري  قيس  بن  حنظلة  وعن 
عهد  عىل  يؤاجرون  الناس  كان  إنام  به،  بأس  ال  فقال:  والفضة  بالذهب  األرض 
رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص بام عىل اْلـاَمذمَِياَنات - لفظة معربة معناها حافة النهر ومسايل املاء-، 
وأقبال اجلداول -رؤوس األهنر الصغرية-، وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم 
عنه،  زجر  فلذلك  هذا،  إال  كراء  للناس  يكن  ومل  هذا،  وهيلك  هذا  ويسلم  هذا، 
فأما يشء معلوم مضمون فال بأس به. رواه مسلم وأبو داود والنسائي، ويف رواية 
»حدثني عامي أهنام كانا يكرتيان األرض عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  عن رافع قال: 
صاحب  يستثنيه  وبيشء  الصغري-،  النهر  وهو  ربيع  -مجع  األربعاء  عىل  ينبت  بام 
األرض فنهى النبي عن ذلك«. رواه البخاري وأمحد والنسائي، ويف رواية عنه: كنا 
أكثر أهل املدينة مزدرعا كنا نكري األرض بالناحية منها تسمى لسيد األرض، فمام 
يصاب ذلك وتسلم األرض ومما تصاب األرض ويسلم ذلك فنهينا، فأما الذهب 
والورق - الفضة- فلم يكن يومئذ. رواه البخاري، ويف رواية عنه: كنا أكثر األنصار 
حقال فكنا نكرتي األرض عىل أن لنا هذه وهلم هذه فربام أخرجت هذه ومل خترج 
هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أسيد 
بن ظهري: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه، أو افتقر إليها أعطاها بالنصف والثلث 
والربع، ويشرتط ثالثة جداول والقصارة -بضم القاف وهي احلب يف السنبل بعد 
ما يداس-، وما يسقي الربيع وكان يعمل فيها عمال شديدا ويصيب منها منفعة، 
فأتانا رافع بن خديج، فقال: »هنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن أمر كان بكم رافقا، وطاعة رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خري لكم هناكم عن احلقل -الزرع-«. رواه أمحد وابن ماجه.

األرض  كراء  عن  هنى  إنام  السالم-  -عليه  أنه  يف  رصحية  الروايات  فهذه 
ببعض ما خيرج منها إذا اشتملت عىل ما يؤدي إىل املخاطرة والغرر من مثل هذه 
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الرشوط الفاسدة، فأما إذا خلت منها فيجوز كراؤها به مثل كرائها عىل النصف أو 
الربع مما خيرج منها، وهذا هو الذي فهمه ابن عمر حيث رد عىل رافع يف قوله: هنى 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن كراء املزارع بقوله: قد علمت أنَّا كنا نكري مزارعنا عىل عهد رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بام عىل األربعاء، ويشء من التبن. أخرجه يف الصحيح، وحاصل رده كام 
النهي عن كراء األرض، ويقول:  أنه ينكر عىل رافع إطالقه يف  ذكره القسطالين: 
إن الذي هنى عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو الذي كانوا يدخلون فيه الرشط الفاسد وهو أهنم 
يشرتطون ما عىل األربعاء، وطائفة من التبن وهو جمهول، وقد يسلم هذا ويصيب 
غريه آفة، أو بالعكس فتقع املزارعة ويبقى الزارع أو رب األرض بال يشء. اهـ. 
وهو ما فهمه أيضا ابن عباس -ريض اهلل عنهام- حيث قال كام يف الصحيح: إنه 
قال:  منها- ولكن  ما خيرج  ينه عنه -أي عن كراء األرض بشطر  مل  السالم  عليه 
»ألن يمنح أحدكم أخاه خري له من أن يأخذ شيئا معلوما«. اهـ. قال اخلطايب: وقد 
عقل ابن عباس املعنى من اخلرب وأن ليس املراد به حتريم املزارعة بشطر ما خيرج من 
األرض وإنام أراد بذلك أن يتامنحوا أراضيهم وأن يرفق بعضهم ببعض، وقد ذكر 
رافع يف رواية عنه يف هذا الباب -باب املزارعة- النوع الذي حرم منه، والعلة التي 
املنهي  الناس يؤاجرون ... إلخ، فأفاد أن  من أجلها هني عنها، وذلك قوله: كان 
عنه هو املجهول منه دون املعلوم، وأنه كان من عادهتم أن يشرتطوا فيها الرشوط 
الفاسدة، وأن يستثنوا من الزرع لرب األرض ما عىل السواقي واجلداول واملزارعة، 
واجلداول  السواقي  يف  ما  يسلم  وقد  جمهولة،  تكون  أن  جيوز  ال  الرشيك  وحصة 
وهيلك سائر الزرع فيبقى العامل ال يشء له، وهذا خطر. اهـ ملخصا. وقال الليث 
بن سعد: وكان الذي هني عنه من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم باحلالل واحلرام 
مل جييزوه ملا فيه من املخاطرة. اهـ. وهو موافق ملا عليه اجلمهور من محل النهي عن 
كراء األرض بام خيرج منها عىل الوجه املفيض إىل الغرر واجلهالة. قال يف الفتح ونيل 
املزارعة واملخابرة  النهي عن  الواردة يف  األوطار: وعليه حتمل األحاديث املطلقة 
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كام هو الشأن محل املطلق عىل املقيد. اهـ. ويف منتقى األخبار: أن حديث حنظلة بن 
قيس بيان ملا أمجل يف املتفق عليه من إطالق النهي عن كراء األرض.

وممن محل النهي عىل ذلك وأجاز كراء األرض بجزء مما خيرج منها كالنصف 
عمر  وابن  الراشدون  اخللفاء  للعقد  مفسد  رشط  يقارنه  أن  دون  والربع  والثلث 
وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك وحذيفة ومعاذ بن جبل وأسامة وخباب 
وعامر بن يارس، وهو قول ابن املسيب وطاوس وابن أيب ليىل واألوزاعي والثوري 
والقايض أيب يوسف وحممد بن احلسن وابن املنذر وأمحد بن حنبل استنادا ملا ثبت 
يف الصحيح أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عامل هيود خيرب بعد أن ظهر عليهم عىل أن يزرعوا له 
أرضها، وهلم نصف ما خترجه من ثمر أو زرع، واستمر اليهود عىل ذلك إىل صدر 
من خالفة عمر حتى أجالهم عنها إىل تيامء وأرحياء، وعن أيب جعفر قال: ما باملدينة 
أهل بيت هجرة إال يزرعون عىل الثلث والربع، وزارع عمر وعيل وسعد بن مالك 
وابن مسعود ومعاذ وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن حممد وعروة بن الزبري وكثري 
غريهم، وقال ابن القيم يف زاد املعاد يف قصة خيرب دليل عىل جواز املساقاة واملزارعة 
بجزء من الغلة من ثمر أو زرع، فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عامل أهل خيرب عىل ذلك واستمر 

إىل حني وفاته ومل ينسخ ألبتة، ودرج عليه اخللفاء الراشدون. اهـ.

ومجلة القول: إنه جيوز استغالل األرض بكرائها بجزء من اخلارج منها عىل 
الوجه الذي ال يفيض إىل املنازعة والتخاصم، وهو قول اجلمهور والقول املفتى به 
عند احلنفية واملختار عند الشافعية كام ذكره النووي خالفا ملا ذهب إليه أبو حنيفة 
النهي املطلق، وقد  ومالك والشافعي من عدم جواز كرائها به استناد إىل حديث 
علمت أهنا حممولة عىل ما فيه رشوط مفسدة، عىل أنه قد روي عن زيد بن ثابت أنه 
قال: يغفر اهلل لرافع أنا -واهلل- أعلم باحلديث منه، إنام أتى النبي -عليه السالم- 
رجالن من األنصار قد اقتتال فقال: »إن كان هذا شأنكم فال تكروا املزارع«. اهـ. 
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أوله  النهي ومل يرو  اقتطع احلديث فروى  ومقصوده كام يف سبل السالم أن رافعا 
فأخل باملقصود. اهـ.

بام  أو  الفضة  أو  بالذهب  تأجريها  به  ونعني  باإلجيار:  األرض  استغالل 
عىل  ويقاس  جوازه،  يف  شك  وال  املالية،  واألوراق  النقود  من  التعامل  به  جرى 
املتقومة كام يف سبل السالم ونيل  التأجري بغريه من سائر األشياء املعلومة  ما ذكر 
ابن عباس قال: »إن  األوطار، ويدل عليه حديث حنظلة بن قيس السابق، وعن 
أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا األرض البيضاء ليس فيها شجر من السنة إىل 
السنة«. رواه البخاري. وعن سعد بن أيب وقاص أن أصحاب املزارع يف زمن النبي 
من  جاء  -ما  باملاء  سعد  وما  السواقي  عىل  يكون  بام  مزارعهم  يكرون  كانوا  ملسو هيلع هللا ىلص 
املاء من غري طلب- مما حول النبت، فجاءوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فاختصموا يف بعض 
وأبو  أمحد  والفضة«. رواه  بالذهب  »أكروا  بذلك، وقال:  يكروا  أن  فنهاهم  ذلك 
األرض  كراء  جواز  عىل  أمجعوا  الصحابة  إن  املنذر:  ابن  وقال  والنسائي.  داود 
بالذهب والفضة. ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء األمصار عليه، وقد تبني من ذلك 
أنه جيوز استغالل األرض اململوكة بطريق املزارعة املستوفية رشائط الصحة وهي 
نوع من التأجري، وبطريق التأجري بالنقد وما يقاس عليه، وال شك أن يف هذا رفقا 
عظيام بالناس، فإن املالك قد يعجزون عن العمل بأنفسهم فال يستطيعون االنتفاع 
استطاعة  مع  األرض  يملكون  ال  قد  واملستأجرون  للغري،  بتأجريها  إال  بأرضهم 
الزراعة فال يتيرس عيشهم إال باالستئجار من املالك، فرعاية للمصلحتني أجازت 
الرشيعة استغالل األرض هباتني الطريقتني، وكثريا ما كان حظ املستأجر أوفر من 
حظ املالك وخاصة إذا اتقى اهلل يف عمله، وعزم عيل وفاء دينه وإعطاء املالك حقه، 
فإن اهلل يعينه ويربحه ويبارك له يف رزقه، فالقول بأنه ال استغالل باإلجيار لألرض 
اململوكة بل ال تأجري مطلقا قول زائف ال يعول عليه وال يلتفت إليه من الوجهة 
الرشعية والعملية -احلديث الذي رووه رواياته ومعناه- عن أيب هريرة قال: قال 
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رسول ملسو هيلع هللا ىلص: »من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه« 
أخرجه البخاري ومسلم، وأصل هذا احلديث ما رواه جابر -ريض اهلل عنه- قال: 
كنا نخابر عىل عهد رسول اهلل فنصيب من القرصى: القرصى كبرشى بقية احلب يف 
السنبل بعد الدياس، ومن كذا فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من كانت له أرض فليزرعها، 
أو فليحرثها أخاه، وإال فليدعها«. رواه مسلم وأمحد. ويف رواية عنه: كنا يف زمن 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نأخذ األرض بالثلث أو الربع باملاذيانات، فقام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 
مل  فإن  أخاه،  فليمنحها  يزرعها  مل  فإن  فليزرعها  أرض  له  كانت  »من  فقال:  ذلك 
قال  رافع  بن  ظهري  عمه  عن  خديج  بن  رافع  رواه  وما  فليمسكها«  أخاه  يمنحها 
ظهري: »لقد هنانا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن أمر كان بنا رافقا، قلت: ما قال رسول اهلل فهو 
حق، قال: دعاين رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ما تصنعون بمحافلكم؟ قلت: نؤاجرها عىل 
الربيع -يشرتطون ألنفسهم ما ينبت عىل النهر-، وعىل األوسق من التمر والشعري، 
قال عليه السالم: ال تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها« قال رافع: قلت سمعا وطاعة. 
رواه مسلم. وهذه الروايات يفرس بعضها بعضا، وتدل عىل أنه -عليه السالم- ملا 
وجدهم يف املدينة يكرون األرض بعقود مزارعة تشتمل عىل رشوط فاسدة هناهم 
بن أيب وقاص  به يف حديث سعد  والتقاتل كام رصح  التنازع  إىل  عنها؛ إلفضائها 
يفعلوه يف استغالل مزارعهم،  أن  ينبغي  ما  إىل  ثابت وأرشدهم  بن  وحديث زيد 
باإلمجاع؛ ألن  والفضة« وهو جائز  بالذهب  »أكروا  مرة كام يف رواية سعد:  فقال 
الكراء هبام، وبام يف معنامها ال خماطرة فيه، وقال مرة كام يف رواية ابن عباس: »ألن 
يمنح أحدكم أخاه خري له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما«، ويف رواية: »من كانت 
له أرض، فإنه إن يمنحها أخاه خري له« وهو رصيح يف عدم إجياب منح األرض 
بدون أجر، ويف جواز أخذ األجرة؛ ألن اخلريية واألولوية ظاهرة يف اجلواز فيكون 
املراد جمرد استحباب املنح والرتغيب فيه مواساة ورفقا، كام رصح به ابن عباس، 
وخريهم مرة ثالثة بني هذا األمر املستحب وهو إعطاء األرض منحة بدون أجر، 



- 103 -

ال  للندب  الثالثة  يف  واألمر  زرع،  بدون  يرتكوها  أو  بأنفسهم  يزرعوها  أن  وبني 
للوجوب بقرينة جواز تأجري األرض بالذهب أو الفضة باإلمجاع، وجواز تأجريها 
خيرب  أرض  يف  الرسول  فعل  كام  املزارعة  طريق  عىل  الربع  أو  الثلث  أو  بالنصف 
مستمرا عىل ذلك إىل وفاته، وكام فعل أصحابه يف حياته وبعد وفاته كام سبق، وقد 
انعقد اإلمجاع عىل عدم وجوب اإلعارة بال فرق بني املزارعة وغريها، فوجب محل 
هذا احلديث عىل االستحباب والندب، كام أوضحه صاحب منتقى األخبار عىل أن 
اإلمام الصنعاين قال يف سبل السالم بعد رواية حديث النهي يف املزارعة: إنه كان 
يف أول األمر حلاجة الناس وكون املهاجرين ليس هلم أرض فأمر األنصار بالتكرم 
واملواساة ويدل عليه ما أخرجه مسلم من حديث جابر قال: كان لرجال من األنصار 
فضول أرض وكانوا يكروهنا بالثلث والربع، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من كانت له أرض 
عن  األمر  أول  هنوا  كام  وهذا  فليمسكها«.  أبى  فإن  أخاه،  ليمنحها  أو  فليزرعها، 
ادخار حلوم األضاحي؛ ليتصدقوا هبا، ثم بعد أن اتسع حال املسلمني زال االحتياج 
فأبيح هلم املزارعة، وترصف املالك يف ملكه بام يشاء من إجارة وغريها، ويدل عىل 
البعيد  ومن  بعده،  من  اخللفاء  عهد  ويف  ملسو هيلع هللا ىلص،  عهده  يف  املزارعة  من  وقع  ما  ذلك 
غفلتهم عن النهي وترك إشاعة رافع له يف هذه املدة وذكره يف آخر خالفة معاوية.

وسواء أقلنا إن أحاديث النهي عن املزارعة إنام وردت يف املزارعة الفاسدة، 
أم أن النهي عنها كان عاما أول األمر للحاجة، ثم زال بزوال سببه فإن الذي استقر 
عليه األمر يف حكم الرشيعة اإلسالمية أن املالك حر يترصف يف ملكه بام يشاء من 

زرع ومزارعة وتأجري ال حجر عليه يف يشء من ذلك وال إجياب.

ما فعله عمر يف سواد العراق:

الفاحتون  العراق يف خالفة عمر بن اخلطاب رأى  املسلمون سواد  فتح  ملا 
الغنائم، فأبى عمر عليهم ذلك، وقال كام يف  بينهم قسمة متلك كقسمة  أن يقسم 
كتاب اخلراج أليب يوسف: واهلل، ال يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبري نيل، بل عسى 
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الشام  بعلوجها، وأرض  العراق  أرض  فإذا قسمت  املسلمني،  يكون كال عىل  أن 
من  وبغريه  البلد  هبذا  واألرامل  للذرية  يكون  وما  الثغور،  به  يسد  فام  بعلوجها، 
أهل الشام والعراق، فرتك األرض مملوكة ألهلها جيوز بيعهم هلا وترصفهم فيها، 
ورضب عىل رؤوسهم اجلزية، وعىل األرض اخلراج؛ ليكون ما جيبى من ذلك سدا 
القناطر  وبناء  الثغور  وسد  املقاتلة،  اجليوش  عىل  منه  ينفق  عامة  املسلمني  حلاجة 
واجلسور، وأرزاق العامل واملوظفني، وما إىل ذلك مما يتوقف عليه صيانة البيضة 
وتداولت  اجلزية  عنهم  فوضعت  السواد  أهل  من  كثري  أسلم  وقد  الدولة،  وبقاء 
األيدي أرضه وأصبحت ملكا للمسلمني وغريهم يترصف كل مالك يف ملكه بام 
املسلمني  وأئمة  وتابعوهم  التابعون  املالك  هؤالء  ومن  الترصف،  أنواع  من  يريد 
والفقهاء واملحدثون، ومن بعدهم عىل تتابع القرون إىل وقتنا هذا فأي صلة بني هذا 
وبني ما يدعون إليه من قرص ملكية الفرد عىل قدر عيش الكفاف ووجوب تنازله 
عام زاد عن ذلك منحة للمعدمني -الرأساملية- ولقد أرسف الكاتبون يف الطعن 
عىل الرأساملية؛ جماراة لتلك الدعايات اهلادمة وصوروها للعامة بأبشع الصور، فإن 
عنوا احتكار امللكية بمعناه احلقيقي فنحن أول من ينكره وينعى عليه، وإن أرادوا 
جمرد امللكية كان طعنهم مراغمة للرشائع ومكابرة للعقول، وقد تبني مما أسلفنا أن 
النظام املايل يف اإلسالم حيرتم حق امللكية ويعاقب عىل العدوان عليه ويبيح للاملك 
ووقف  وإعارة  ومزارعة  وإجارة  ورهن  بيع  من  يشاء  بام  ملكه  يف  الترصف  حق 
ونحو ذلك وال يوجب عليه أن يمنح ملكه لغريه وال أن يكتفي من زراعة أرضه 
بام حيصل له عيش الكفاف كام تبني من سياق احلديث الذي استندوا إليه، ومما ذكره 
أئمة احلديث يف بيانه أنه ال يمت بصلة إىل ما زعموه، وكذلك فعل عمر يف سواد 
العراق ال يؤيد ما ذهبوا إليه، ولسنا ننكر أن أمر الطبقات الفقرية يف بالدنا حيتاج 
إىل عالج حاسم، ونرى باإلمجال أنه ال عالج له إال باتباع تعاليم اإلسالم احلقة يف 

النظم املالية واالجتامعية، ولبيان ذلك تفصيال جمال آخر. واهلل أعلم.
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��ةو�ع��ة��ة �ل��س���ش ا
املبـــــادئ

)- امللكية الفردية حمرتمة يف اإلسالم وحتميها أحكامه.
2- الشـيوعية إحلاد وإشاعة للفاحشة يف املجتمع، وتقويض لنظام األرسة، وقضاء 

عىل احلريات وعىل امللكية الفردية.
3- اإلسالم وسط بني الشيوعية والرأساملية فوق أنه دين اهلل.

4- معتنق الشيوعية كافر لتكذيبه ما أمجعت عليه الرساالت الساموية.

الســـؤال
ورد إلينا كتاب النيابة رقم 49/ 917 املؤرخ 11/ 8 سنة 1953 املتضمن 
أن حمامي املتهم احلادي عرش يف قضية اجلناية العسكرية رقم 490 عليا لسنة 1952 
شيوعية طلب من املحكمة ضم الفتاوى الصادرة من دار اإلفتاء بشأن حتديد امللكية 

من سنة 1944، فطلبت منا املحكمة موافاهتا هبا قبل جلسة 5/ 9 سنة 1953.

اجلواب
أوال: بأنا قد بينا فيام أدلينا به أمام املحكمة العسكرية العليا بجلسة 9/ 8 سنة 
953) أن من أخطر املبادئ التي قامت عليها الشيوعية إحالل اإلحلاد والالدينية 
حمل األديان الساموية، وإشاعة اإلباحية الفاحشة يف املجتمع، وتقويض نظام األرسة 
وفصم روابطها والقضاء عىل احلرمات اإلنسانية يف كل مظاهرها، وإلغاء امللكيات 
الفردية للعقار إلغاء تاما، وانتزاع مجيع األرض من مالكها وجعلها ملكا للدولة 
وإجلاء الشعوب إىل نوع من احلياة ال يمتاز من حياة سوائم األنعام، وتطبيق كل 

* فتوى رقم: 579 سجل: 70 بتاريخ: )3/ 8/ 953) من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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ذلك بالقهر واجلربوت، فكانت الشيوعية هادمة ال بانية، باغية ال عادلة، عذابا ال 
رمحة، نقمة ال نعمة، ثم هي بعد ذلك كذب وخمادعة واستغالل وإذالل، والرشيعة 
والنفس  والعقل  الدين  عىل  املحافظة  وجوب  أصوهلا  من  التي  السمحة  احلنيفية 
لإلنسان-  العامة  احلريات  وتقرير  احلقوق  احرتام  مبادئها  -ومن  العرض  واملال 
عليه  أمجعت  ما  لتكذيبه  بواحا؛  كفرا  اعتناقه  وترى  اإلنكار،  أشد  ذلك  كل  تنكر 
الرساالت الساموية وأخصها الرسالة املحمدية اجلامعة بني خريي الدين والدنيا، 
وألفضل منهاج لالجتامع والعمران، وهي أعم رسالة وأشملها وأوفاها وأكملها.

يف  الشعوب  عىل  وحرمتها  الفردية  امللكية  ألغت  وقد  الشيوعية  إن  ثانيا: 
تقر مبدأ حتديد  بداهة أن  البالد ظلام وعدوانا ال يمكن  بالدها وفيام اجتاحته من 
أما  للملكية،  ووجود  إثبات  فيه  إذ  نطاق؛  أي  ويف  صورة  أية  عىل  الفردية  امللكية 

اإللغاء فهو نفي وحمو هلا.

ثالثا: ونحن مع وضوح ما رشحناه أمام املحكمة من أنه ال شأن لنا بوقائع 
القضية وال بأشخاص املتهمني وال بالشهادة هلم أو عليهم، وأن مهمتنا بيان حكم 
اإلسالم يف مبادئ الشيوعية، ال نرى بدا من اإلشارة إىل التباين الظاهر بني إلغاء 
امللكية وحتديد امللكية ال يسوغ إقحام موضوع حتديد امللكية يف هذه القضية؛ لبعده 

عنها كل البعد.

رابعا: يف أوائل سنة 948) وزعت منشورات يف طول البالد وعرضها جاء 
هبا: أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد وضع العالج ملا تعانيه مرص من التباين الشاسع يف توزيع 
امللكيات، فأوجب حتديد امللكية الفردية بطاقة اإلنسان عىل زرع أرضه بحيث ال 
جيوز له أن يتملك سوى القدر الذي يكفيه لعيش الكفاف، وما زاد عن ذلك جيب 
أن يعطيه جمانا للمعدمني، وحيرم عليه استغالله باإلجيار أو املزارعة، وجاء فيها أن 
اإلسالم حيارب الشيوعية الالدينية والرأساملية اإلقطاعية، وأن ما وضعه الرسول 
سنة  مارس   9 يف  الداخلية  وزارة  طلبت  وقد  املشكلة،  هلذه  الوسط  العالج  هو 
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948) منا بيان حكم الرشيعة اإلسالمية يف ذلك، فأفتينا يف 3 إبريل سنة 948) 
بام خالصته:

)- إن املبادئ الشيوعية املعروفة ال شك أن اإلسالم ينكرها كل اإلنكار، 
امللكية لطبقة معينة، وحرصهتا فيها مع حتريمها عىل  إذا احتكرت  الرأساملية  وأن 
سائر أفراد األمة، فاإلسالم ال يقرها، وأما إذا مل حتتكر امللكية وأبيح التملك لكل 

فرد األمة فمن املجازفة القول بأن اإلسالم حيارهبا.

2- وإن اإلسالم وقد أباح امللكية الفردية واحرتمها مسايرة لسنن الوجود 
ومقتضيات العمران، أوجب بجانب ذلك عىل األغنياء يف أمواهلم -ومنها ما تثمره 
الكل يف ظل  لينعم  احلاجة؛  للفقراء واملساكني وذوي  أراضيهم- حقوقا معلومة 
والسنة،  القرآن  يف  ذلك  من  املزيد  عىل  وحث  واهلناء،  العيش  بطيب  النظام  هذا 
تاما  إلغاء  الفردية  امللكية  إلغاء  من  الشيوعية  عليه  قامت  ما  ضد  أن هذه  وبدهي 
وانتزاع األرايض من أهلها بالقوة وجعلها ملكا للدولة، وهو يف الوقت نفسه ضد 

الرأساملية التي حتتكر امللكية.

3- وإن اإلسالم قد ترك الناس أحرارا يف البيع والرشاء والتأجري واملزارعة 
وسائر الترصفات الناشئة عن امللكية بصورها املختلفة، ومل يقيدهم يف ذلك إال بام 
يكفل صحة العقود ويدفع التنازع والتخاصم وأكل األموال بالباطل مع وجوب 
أداء حقوق املال ملستحقيها أخذا بالسنن االجتامعية والنواميس الطبيعية، وعمال 

بكتاب اهلل وسنة رسوله وإمجاع املسلمني.

4- فمن الكذب عىل اإلسالم وعىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن ينسب إليه أنه أوجب 
ما  إال  يملك  أن  له  جيوز  ال  بحيث  الزراعية  اإلنسان  بطاقة  الفردية  امللكية  حتديد 
طاقته  عن  زاد  ما  يمنح  أن  عليه  يوجب  وأنه  الكفاف،  عيش  بقدر  بنفسه  يزرعه 
اإلسالم  أن  إليه  ينسب  أن  ورسوله  اإلسالم  عىل  الكذب  ومن  جمانا،  للمعدمني 
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حيجر عىل اإلنسان أن يستغل أرضه بالتأجري أو املزارعة، وقد بينا األسانيد يف ذلك 
واخلطأ الواضح يف تفسري بعض األحاديث الواردة يف هذا الشأن ومحلها عىل غري 

ما أريد منها.

5- وأرشنا يف ثنايا الفتوى إىل أن وجود طبقة غنية وطبقة فقرية يف كل أمة 
واآلمال  واملدارك  القوى  يف  الناس  تفاوت  به  قىض  عنه،  مندوحة  ال  طبيعي  أمر 
َبۡعَضُكۡم  َل  فَضَّ  ُ َوٱللَّ  { والعمل واإلنتاج والنشاط واخلمول وقد قال تعاىل: 
ٰ َبۡعٖض ِف ٱلّرِۡزِق{، وقال: } يَۡبُسُط ٱلّرِۡزَق لَِمن يََشآُء َوَيۡقِدُر{، وقال:  َعَ
َدَقِٰت  ٱلصَّ ُتۡبُدواْ  }إِن  وقال:  َوٱلَۡمَسِٰكنِي{،  لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ }إِنََّما 
ۖ ِإَون ُتُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها ٱۡلُفَقَرآَء َفُهَو َخۡيٞ لَُّكۡم{ ففي إجياب الزكاة  ا ِهَ فَنِعِمَّ
عىل األغنياء للفقراء، ويف احلث عىل التصدق واإلنفاق والرب واإلحسان واملعونة 
واملواساة يف القرآن والسنة دليل واضح عىل تفاوت الناس بالغنى والفقر، وتلك 
سنة اهلل يف خلقه، ولن جتد لسنة اهلل تبديال، والتفكري يف تسوية الناس يف املال رضب 
من الوهم واخليال، بل نوع من اخلداع والتضليل ينادي به دعاة الشيوعية الجتذاب 

الدمهاء والتأثري يف عقول البلهاء.

6- وخالصة الفتوى: إن النظام املايل يف اإلسالم حيرتم حق امللكية الفردية، 
ويبيح للاملك حق الترصف يف ملكه بام يشاء من أنواع الترصف، وال يوجب عليه 
أن يقترص يف امللك عىل القدر الذي يكفي فقط لعيش الكفاف، وال يوجب عليه 
أن يمنح ما زاد عن ذلك جمانا للناس، وأن ما نسب يف هذه املنشورات لإلسالم 
يف  كلها  مشاكلنا  عالج  وإنام  ظنوا،  كام  بعالج  ليس  وهو  رصاح،  كذب  ورسوله 
اتباع رصيح القرآن والسنة وتعاليم اإلسالم احلنيف، ال بمبادئ الشيوعية اهلادمة 
ويف  الكاذبة،  املنشورات  هذه  بمثل  جاء  بام  وال  الظاملة  للرأساملية  بالتمكني  وال 
الترشيع اإلسالمي من الوسائل لسعادة الفرد واألمة اقتصاديا واجتامعيا وتعليميا 
وسياسيا ما يغني املسلمني إذا أخذوا به مجلة وتفصيال عن مذاهب وآراء استحدثها 
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الغرباء عنه وأولع هبا اجلهالء به وهي بعيدة كل البعد عن عقائدنا وتقاليدنا وتراثنا 
اإلسالمي اخلالد، واإلسالم يمتاز بأنه دين فطري ونظام اجتامعي وترشيع مدين 
صنع اهلل الذي أتقن كل يشء، هيدف إىل بناء دولة وإقامة أمة هلا من مقومات احلياة 
القوية ما يكفل البقاء أبد الدهر، ويقر كل نظام صالح وال ينكر إال ما فيه مفسدة 
ظاهرة للفرد أو اجلامعة، وقد وضع احلدود وأقام املعامل للمصالح واملفاسد بام أمر به 
نَّ َهَٰذا ِصَرِٰط ُمۡسَتقِيٗما فَٱتَّبُِعوهُۖ 

َ
وهنى عنه قطعا لعذر اجلاهل أو املتجاهل: }َوأ

ىُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم  َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهۦِۚ َذٰلُِكۡم َوصَّ ُبَل َفَتَفرَّ َوَل تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ
ٰلُِموَن{. ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ

ُ
ِ فَأ َتتَُّقوَن{، }َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ٱللَّ

7- هذه خالصة الفتوى التي طبعت ونرشت يف أواخر إبريل سنة 948) 
يف موضوع هذا االستفتاء، ومنها يتبني أهنا مل تتعرض إال:

)- ملبدأ إلغاء امللكية رأسا وهو املبدأ الشيوعي.

الكفاف  امللكية بحيث ال يملك اإلنسان إال ما يفي بعيش  2- ولتحديد 
فقط، مع وجوب تنازله باملجان عام زاد عن ذلك للمعدمني، وهو ما ألصق باإلسالم 
كذبا يف هذه املنشورات، وبينت الفتوى أن كليهام ليس من اإلسالم يف يشء، ومرفق 
الفتوى الصادرة من دار اإلفتاء يف 23  البيان 7 سبع نسخ مطبوعة من هذه  هبذا 
مجادى األوىل سنة 367) هـ املوافق 3 إبريل سنة 948)م برقم/ 09) سجل 59 

لسنة 948)، وفيام ذكرنا خالصة وافية هلا. والسالم عليكم ورمحة اهلل.

J
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)- ليـس يف الرشيعة اإلسـالمية عىل مـا نذكر ما يمنع من البحـث والتأمل يف مثل 
سائر العلوم ما مل يكن خمالفا لقواعد الدين.

2- احلكم عىل اليشء فرع تصوره.
3- حضور جمالس ال يكون فيها ما خيالف الكتاب والسنة ال يكون خمالفا للرشيعة 

اإلسالمية.

الســـؤال
سأل السيد/ ع. ز. أمرياالي باملعاش بام تضمن أنه يوجد باملنزل رقم .. 
الداخلية، وهلذه  الروحية مسجلة بوزارة  باسم اجلمعية اإلسالمية  بالروضة مجعية 

اجلمعية دائرتان روحيتان:

الدائرة األوىل ويرأسها القائمقام مهندس أ. ق. من ضباط اجليش السابقني 
تعقد جلساهتا يف يومي األحد والثالثاء من كل أسبوع، وتدعي أهنا تعالج املرىض 
رسيع  أبو  ويدعى  الوسطاء  أحد  طريق  عن  روحيا  عالجا  مستعصية  بأمراض 
للمرىض  ويصف  إجيل  مسرت  يدعى  إنجليزي  طبيب  روح  استحضار  وبواسطة 

أدوية خمتلفة قديمة وحديثة.

احلكومة  قضايا  بإدارة  النائب  ر.  م.  ر.  األستاذ  ويرأسها  الثانية  الدائرة 
وهي تقوم باستحضار روح من اجلن اسمه السيد آيت خادم احلجرة النبوية الرشيفة 
ويستحرض بتالوة آيات خمصوصة من القرآن الكريم، وخترب عن املايض واحلارض 
واملستقبل وحيرض عن طريقها أرواح أخرى تتكلم بنفس الصوت وتدعي أهنا روح 

* فتوى رقم: 8)4 سجل: 74 بتاريخ: 0)/ 9/ 955) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اإلمام عيل وسيدنا عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- وسيدنا احلسني بن عيل والسيد 
أمحد البدوي والسيد عبد الرحيم القناوي والسيد أيب احلسن الشاذيل. 

لرئيس  الكريم  القرآن  وتفسري  الدينية  األمور  يف  األرواح  هذه  وتتكلم 
يوم اخلميس من كل أسبوع الستحضار  دائرة هلذه اجلمعية  هذه اجلمعية، وتعقد 
روح السيد سلفر برشن املرشد وله صورة فوتوغرافية معلقة يف صدر صالة هذه 
وله  السالم-  -عليه  اخلرض  سيدنا  روح  هي  الروح  هذه  إن  ويقولون:  اجلمعية، 

تعاليم خمصوصة مطبوعة يف كتاب بمقر هذه اجلمعية.

وطلب السيد السائل معرفة حكم اإلسالم يف مثل هذه األمور وخاصة أهنم 
ادعوا مرة بحضور روح حرضة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص.

اجلواب
السادة  أحد  رأي  نستطلع  أن  املوضوع  هذا  يف  رأينا  إبداء  قبل  رأينا  وقد 
وبمناقشته  ر.  م.  ر.  السيد  لدينا  فحرض  اجلمعية،  هذه  عىل  باإلرشاف  القائمني 
شفويا فيام جاء هبذا االستفتاء أنكر ما جاء به مجلة وتفصيال وقال إنه جماف للحقيقة 
والواقع، ولعل ذلك لقرص فهم وإدراك الراوي، ثم قدم مذكرة قرر فيها أنه بإيامنه 
اهلل  كتاب  وأن يف  الوسيط،  به  يقوم  اتصال روحي  غنية عن كل  باهلل ورسوله يف 
وسنة رسوله غنية كذلك عن كل تبليغ أو توجيه يأيت عن طريق الوسطاء، وأنني 
وإخواين نطلب املعرفة حيثام وجدت وعن أي مصدر صدرت ننشد احلق للحق 
اتفق مع  ما  إال  والنصيحة  القول  نقبل من  قائله وال  أو  النظر عن حامله  برصف 

تبليغ اهلل وهدي رسوله عليه الصالة والسالم.

أما االتصال الروحي سواء أكان عن طريق وسطاء السيد سلفر برشن وهو 
االسم الرمزي للروح التي ال تعرف شخصيتها األرضية القديمة أم كان عن طريق 
السيد آيت وهو االسم الرمزي لروح غري معروفة كذلك. فهذا أمر موضع تأملنا 
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ونظرنا وقد أخذ حمله يف أوضاعنا االجتامعية وهو ال يقوم عىل طلب أو إرادة منا 
أو من غرينا، ولكن نرى أنه جيب علينا كمؤمنني االلتفات إليه واالنتفاع بام فيه من 
خري والتحذير عام فيه من رش إن وجد، واخلري فيام وافق ما نؤمن به من تبليغ وهدى 

وهذا ما ملسناه، والرش فيام خالف ذلك وهذا ما مل نجد له أثرا معنا.

حركة  يف  جتاربنا  أو  فهمنا  بيان  أو  للتفصيل  حمال  ليست  العجلة  وهذه 
أنه  إليه  نشري  أن  علينا  جيب  ما  ولكن  رشحه،  يطول  أمر  فهذا  الروحي  االتصال 
ليس يف استطاعتنا كبرش استحضار الروح، ولكن يف استطاعتنا بالقابلية الفطرية 
أو الكسبية التعرض ملثل هذا االتصال مع رضورة التأمل فيه ورده ألصول التبليغ 
االستفتاء  بخطاب  جاء  ما  كان  ولذلك  حمضة،  فطرية  ظاهرة  ألنه  عنه؛  يأيت  فيام 
لالتصال  املعنوية  فاألرواح  ذكر،  كام  وتفصيله  إمجاله  يف  للواقع  جمافيا  وقائع  من 
الروحي وهي كثرية وأكثر مما أشار إليها السائلون -إن وىفَّ هذا التعبري- كلها تشري 
إىل معناها بمصطلحات لفظية كاسم هلا عىل سبيل الرمز إليها كام تتخذ صورا رمزية 
أيضا لتكون يف معاين العلمية عليها. وهي ال تقدم لسامعيها شخصيات معروفة 
بالقدسية والتكريم للمخاطبة املبارشة، ولكنها قد تشري أحيانا ويف القليل النادر إىل 
مباركة بعض هذه األرواح للحارضين يف جلساهتا التي نسميها بجلسات تدريب 
املختلفة  صوره  يف  وقيامه  االتصال  هذا  لبيان  حتتاج  أشخاصا  فيها  ندرب  والتي 
وهذا أصبح أمرا واقعيا يف البالد الغربية له مؤسسات وصحافة ومكتبة وكراس 

علمية يف اجلامعات الكربى مما يقتيض منا التأمل والعناية.

أما حركة السيد آيت فهي معروفة بني أوساط املسلمني وخصوصا الصوفية 
منهم وهي مصدر كرامات بعضهم، ونحن ال ننظر إليها أكثر من نظر املتأمل وال 
نجعل منها أساسا القتداء أو هدي أو كرامة بل نجعل منها جماال لكشف القناع عن 

أوهام البعض ومعرفة وجه احلق السليم يف هدي النبي الكريم.
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أما االتصال الروحي فهو ظاهرة أخرى أخذت موضعها ورسالتها يف بالد 
احلكمة  سبيل  نتخذه  ]الذي[  املحمدي  واهلدي  الكتاب  غري  عىل  أمم  يف  الغرب 
مرص  يف  حمدود  نشاط  اآلن  وهلا  تعاليمها  لنرش  وسيلة  والعلم  احلسنة،  واملوعظة 
الغرب. رأينا أن  املايض يف  القرن  العرش سنني مع أهنا بدأت يف منتصف  يتجاوز 
العلم عنها عىل  نتأملها كآية من آيات اهلل يف هذاالعرص عارضني ملا نحيط به من 
كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص متقبلني منها ما وافق هذا الكتاب وما استقام مع هذا 
اهلدي. وما رأينا منها إال ذلك حتى اآلن رادين ما خالفهام وهو ما مل حيصل منها 
حتى اآلن. وهي التي طلبت منا التعاون معها فرحبنا هبا وبالتعاون معها، وملسنا 

منها االحتاد يف اهلدف والغاية والوسيلة.

وبعد فنفيد أوال:

مل  الذين  اهلواة  بعض  به  يقوم  حديثا  ناشئ  علم  األرواح  حتضري  علم  أن 
يصلوا به فيام نعلم إىل نتيجة حاسمة مقنعة، وإنام هي آراء يروج هلا قلة من هؤالء 
اهلواة، ويطعن فيها الكثريون من الذين ال يؤمنون إال بالواقع وينسبون إىل القائمني 
بالبحث يف هذا العلم كثريا من اخلرافات وما هو خمالف لبعض قواعد الدين شأن 
كل أفراد فكرة ناشئة، ويف هذا االستثناء والبيان ما يؤيد هذا إذ ذكر املستفتي أمورا 
بحثهم  من  نافعة  نتيجة  إىل  وصلوا  بأهنم  بيانه  يف  جيزم  مل  الذي  ر.  السيد  أنكرها 
وراء تعاليم هذا العلم حيث قال: »إنه ليس يف استطاعتنا كبرش استحضار األرواح 
مع  االتصال  ملثل هذا  التعرض  الكسبية  أو  الفطرية  بالقابلية  استطاعتنا  ولكن يف 
إزاء  القاطعة يف ذلك. ونحن  النتيجة  إىل  إذن مل يصلوا  فيه«. فهم  التأمل  رضورة 
هذا ال نستطيع احلكم عىل هذا العلم بالصحة أو بعدمها؛ ألن احلكم عىل اليشء 
فرع تصوره وإن كنا نستطيع أن نقول إنه ليس يف الرشيعة اإلسالمية عىل ما نذكر 
ما يمنع من البحث والتأمل يف مثل هذه العلوم واالستنباط والعظة من النواميس 
الكونية ما دام الغرض من ذلك رشيفا غري خمالف لقواعد الدين وال يشتمل عىل 
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خرافات ال يقبلها العقل أو يكون القصد منه تنفيذ رغبات شخصية أو احلصول 
عىل مطالب غري مرشوعة.

من  اجلمعية  هذه  إىل  نسب  ما  ر.  م.  ر.  األستاذ  أنكر  أن  بعد  أنه  ثانيا: 
اخلرافات ووافقه عىل ذلك مقدم االستفتاء، فإن ما نسب إليه من حضور جمالس 
روحية يستمع فيها إىل الوسيط ما دام ال يقبل هو ومن يشاركه يف هذه اجللسات إال 
ما وافق الكتاب والسنة، وكل قول خمالف إن وجد، فعىل فرض صحة هذا الذي مل 

يصل إلينا ما يدل عىل تأييده كام ذكرنا ال نرى فيه خمالفة للرشيعة اإلسالمية.

ثالثا: إذا كان القصد من علم حتضري األرواح هو ما ذكره األستاذ ر. يف بيانه 
من أهنم ال يقبلون فيام يسمعون إال ما وافق الكتاب والسنة ويردون ويرفضون كل 
ما خالفهام، وأن هذا التحضري الذي يدعونه مل يأت بيشء جديد من فكرة نافعة أو 
إرشاد يف أمور الدين أو الدنيا فإننا نرى أن االشتغال هبذا العلم أمر ال جدوى فيه 
بل هو إىل العبث وتضييع الوقت أقرب؛ وذلك ألن وضوح تعاليم الرشيعة التي 
قام بتبليغها الرسول األمني -صلوات اهلل وسالمه عليه- إىل الناس كافة وسهولة 

معرفة احلكم الرشعي يف أي مسألة من املسائل يغني عن هذا كله.

فاكتفى  الفتوى  وهذا جوابنا عىل هذا االستفتاء وقد عرضناه عىل طالب 
واهلل  املوضوع.  يف  كتابية  فتوى  ألخذ  ]رضورة[  صاحبه  ير  ومل  شفويا  بتفهيمه 

سبحانه وتعاىل اهلادي إىل سواء السبيل.

J
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�نع �م�ه����ا
�ل���م��س��ل�ص��ة و�م�ا �ة��مة هة ا رد

املبـــــادئ
) - املرتدة حتبس حتى تعود إىل اإلسالم وتعزر بالرضب كل ثالثة أيام حتى تعود.

2 -املرتدة تقع الفرقة بينها وبني زوجها ألن العقد يبطل بالردة.
3 - املرتدة ال جيوز هلا أن تتزوج بغري زوجها األول بعد عودهتا إىل اإلسالم. 

 4- ال جيوز ألى دولة إسالمية أن تضع نظام أو إجراءات تبيح للمسلم اخلروج عن 
اإلسالم، ولو وضعت هذه النظم أو اإلجراءات كانت باطلة رشعا.

الســـؤال
طلب السيد وكيل نيابة امليناء اجلزئية ببورسعيد بكتاب النيابة رقم 7440 
املؤرخ 20/ 10/ 1955 املطلوب به بيان الطريقة التي تتبع يف ارتداد مسلمة عن 

اإلسالم وزواجها بمسيحي.

اجلواب
آخر  هي  ورسالته  السالم-  -عليهم  األنبياء  خاتم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  ملا  إنه 
رسالته  وكانت  قبله،  من  الكرام  الرسل  عىل  الوحي  هبا  اهلل  نزل  التي  الرساالت 
عامة جلميع العاملني. كان الناس مجيعا خماطبني برسالته -عليه السالم- ومطالبني 

بالنظر فيام جاء به. 

وقال   .](9 عمران:  ]آل  ۡسَلُٰم{  ٱۡلِ  ِ ٱللَّ ِعنَد  ٱدّلِيَن  }إِنَّ  تعاىل:  قال 
ِمَن  ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف  َوُهَو  ِمۡنُه  ُيۡقَبَل  فَلَن  دِيٗنا  ٱۡلِۡسَلِٰم  َغۡيَ  يَۡبَتِغ  }َوَمن  تعاىل: 
ّلِلنَّاِس  َكٓافَّٗة  إِلَّ  رَۡسۡلَنَٰك 

َ
أ }َوَمآ  ]آل عمران: 85[. وقال تعاىل:  ٱۡلَخِٰسِيَن{ 

* فتوى رقم: 472 سجل: 74 بتاريخ: 5/ ))/ 955) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ملا كان احلال  ]سبأ: 28[.  َيۡعلَُموَن{  َل  ٱنلَّاِس  ۡكَثَ 
َ
أ َوَلِٰكنَّ  َونَِذيٗرا  بَِشٗيا 

وانتشارها،  اإلسالمية  العقيدة  عىل  باملحافظة  اإلسالمية  الرشيعة  عنيت  كذلك 
ووضعت العقوبات الشديدة ملن يدخل يف اإلسالم ثم ينقلب عليه؛ حيث جاءت 
بقتل الرجل املسلم الذي يرتد عن اإلسالم وال يرجع إليه ثانية بعد ردته، كام جاءت 
بأحكام أخرى تفصيلية ملعاملته يف ماله الذي كسبه حني إسالمه، وماله الذي كسبه 
حني ردته، وملن يؤول إليه هذا املال يف احلالني، كام بينت حكم بيعه ورشائه وهبته 
ورهنه وترصفه يف ماله حال ردته إىل آخر ما جاء يف الفقه اإلسالمي من األحكام 
املتعلقة به هذا بالنسبة للرجل املسلم الذي يرتد عن دين اإلسالم. أما املرأة املسلمة 
فإن الرشيعة وإن وافقت بينهام يف معظم األحكام اخلاصة هبام إال أهنا مل تقض بقتلها 
]إن[ ارتدت عن اإلسالم ومل تعد إليه، وإنام اتفق فقهاء املسلمني عىل أهنا حتبس أبدا 

حتى تعود إىل اإلسالم وتربأ من كل دين سوى دين اإلسالم، وإن أبت أجربت 
عليه. جاء يف اجلامع الصغري: »وجترب املرأة عىل اإلسالم، وال تقتل إن أبت العود 

كالرجل، ولكن حتبس إىل أن تعود أو متوت؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن قتل النساء.

اهلل  -ريض  جبل  بن  معاذ  عن  يف معجمه  الطرباين  أخرج  الفتح  يف  وجاء 
عنه- أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال له حني بعثه إىل اليمن: »أيام رجل ارتد عن دين اإلسالم 
فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن مل يتب فارضب عنقه. وأيام امرأة ارتدت عن دين 
اإلسالم فادعها، فإن تابت فاقبل منها، فإن أبت فاستتبها«. وعن ابن عباس -ريض 
ارتددن عن اإلسالم، ولكن حيبسن  إذا هن  النساء  تقتل  قال: »ال  أنه  اهلل عنهام- 

ويدعني إىل اإلسالم، وجيربن عليه«.

الكفر  ترجع عن  أيام حتى  ثالثة  بالرضب كل  تعزر  »أهنا  الفقهاء:  وذكر 
وبني  بينها  الفرقة  تقع  ردهتا  وبمجرد  اإلسالم،  دين  خيالف  دين  كل  من  وتتربأ 
زوجها؛ ألن الردة تبطل عقد النكاح، وعند احلنفية تقع الفرقة بينهام بمجرد ردة 
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أحدمها، واشرتط الشافعي لبطالن عقد الزواج قضاء القايض بالفرقة«. اهـ تنقيح 
احلامدية.

وال جيوز هلا أن تتزوج بغري زوجها األول وإن فعلت كان نكاحها باطال 
رشعا؛ ألنه ليس هلا أن تتزوج بغري زوجها األول بعد أن تعود إىل اإلسالم، ولكل 
قاض أن جيدد عقد النكاح بينهام حينئذ بمهر يسري رضيت بذلك أو أبت، جاء يف 
الناس  من  أحد  املرتدة  وال  املرتد  تزوج  يصح  »وال  األبحر:  ملتقى  رشح  املنتقى 

مطلقا«.

هذه هي جممل األحكام الرشعية يف هذا املوضوع، ومما تقدم يعلم أن املرتدة 
حتبس حتى تعود إىل اإلسالم، وال يصح زواجها بغري زوجها األول ولو تزوجت 
غريه كان زواجها به باطال رشعا؛ ألنه من الترصفات التي اتفق الفقهاء عىل أهنا 
باطلة ما دامت املرتدة يف دار اإلسالم ومل تلحق بدار الكفار، ومن ثم واحلكم ما 
سبق ال جيوز رشعا لدولة مسلمة أن تضع النظم واإلجراءات خلروج املسلمني من 
أية دولة مسلمة كانت باطلة رشعا. واهلل  دينهم ولو وجدت هذه اإلجراءات يف 

أعلم.

J
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و�ن و�ع�ة هة د �كرد  �ن�ا
���ن �ل��ة��لل�هن ���ل�م ا

املبـــــادئ
) - ال يقـع الطالق املعلق بوجـود املعلق عليه إذا كان يقصد محل زوجته عىل فعل 
يشء أو تركـه ومل يكـن يقصد الطـالق؛ وذلك عمال بقانـون املحاكم الرشعية رقم 

25 لسنة 929).
2 - الطـالق املعلـق كناية من كناياته إن قصد به احلمل عىل فعل يشء أو تركه فقط 
ال يقع به يشء من الطالق.وإن قصد به الطالق عند عدم تنفيذ املحلوف عليه وقع 

الطالق.
3 - رشط صحة ردة املسـلم عن اإلسـالم العقل والصحو والطوع، فردة املجنون 

واملعتوه واملدهوش غري معتربة ومتى كانت كذلك فال ينفسخ هبا عقد الزواج.

الســـؤال
أمانة  جنيها  عرشين  مبلغ  زوجته  سلم  إنه  قال:  س.  م.  ع.  السيد/  سأل 
ألصحاهبا عنده لتحفظها، وملا َحلَّ ميعاد طلبها منها أحرضت له ستة عرش جنيها 
منها فقط، فثار عليها وحلف قائال: »واهلل إن ما كنتيش جتيبي األمانة دي تكوين عىل 
ذمة نفسك مش عىل ذمتي«. وقال أيضا أثناء ثورته وبدون وعي منه: »أنت كفرتيني 
ورضبت نفيس بالنعال أنا خالص خرجت من دين املسلمني لدين النصارى«. وقال 
إنه مل يدرك العقل يف ثورته وال يقر ما أتاه وال يقيم عليه بضمري خالص هلل وطلب 

بيان احلكم الرشعي ملا صدر منه.

* فتوى رقم: 497 سجل: 74 بتاريخ: 9)/ ))/ 955) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
يظهر من قول السائل لزوجته بعد أن ظهر له أن ترصفت يف جزء من األمانة 
التي أودعها عندها: »واهلل إن ما كنتيش جتيبي األمانة دي تكوين عىل ذمة نفسك 
ترصفت  الذي  األمانة  بباقي  اإلتيان  عدم  عىل  طالقها  علق  أنه  ذمتي«.  عىل  مش 
به جمرد محل زوجته عىل اإلتيان  إذا قصد  أنه  فيه منها، فهو طالق معلق وحكمه 
باألمانة كاملة فال يقع به يشء. وإذا قصد به تطليقها إذا مل تنفذ ما طلبه منها وقع 

طالق رجعي.

ويبدو مما جاء بسؤاله أنه أراد هبذه الصيغة محلها عىل اإلتيان بمبلغ العرشين 
جنيها فورا بدليل أنه ثار ملجرد علمه بأهنا مل حتتفظ باألمانة كاملة إىل وقت طلبها، 
وال يقصد هبا رد األمانة يف أي وقت ولو طال هبا األجل، كام يظهر أنه علق طالقها 
عىل رد األمانة ليحملها عىل املبادرة بإكامهلا ليتمكن من ردها ألصحاهبا كاملة حني 

طلبهم إياها منه.

ومع هذا فاألمر موكول إىل غرضه وقصده من تعليق الطالق املذكور فإن 
قصد به احلمل فقط مل يقع به يشء من الطالق، وإن قصد به وقوع الطالق عند عدم 
اإلتيان باألمانة كاملة فورا وقع به طالق رجعي واحد كام سبق أن بينا. هذا بالنسبة 

ليمني الطالق املذكور.

وأما قوله أثناء ثورته وبدون وعي: »أنت كفرتيني ورضبت نفيس بالنعال«. 
وقوله أيضا: »أنا خالص خرجت من دين املسلمني لدين النصارى«. فال يعترب ردة 
ينفسخ هبا عقد النكاح بينه وبني زوجته لصدوره منه بدون وعي كام يقول، أي أن 
ثورته أفقدته عقله فنطق بام نطق به بدون قصد وال وعي ملا نطق به؛ ألن الفقهاء 
نصوا عىل أن رشط صحة ردة املسلم عن اإلسالم العقل والصحو والطوع وعىل 

عدم صحة ردة جمنون ومعتوه ومدهوش.
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ولكننا مع هذا ننصح السائل بأن يتوب إىل اهلل سبحانه وتعاىل مما نطق به 
بدون وعي، وأن يملك نفسه عند الغضب حتى ال يتعرض ملثل هذا املوقف الذي 

ال يليق باملسلم. واهلل اهلادي إىل سبيل الرشاد.

J
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وإ�م �ا �ل��مة��سش ���ل�م ا
املبـــــادئ

)- التشـاؤم سـوء ظن باهلل سـبحانه وتعاىل بغري سـبب حمقق، وربام يقع للمتشائم 
املكروه الذي اعتقده بعينه عقوبة له.

2- التشـاؤم باألرقام واأليام وغريها منهي عنه رشعا، ألن األمور جتري بأسـباهبا 
وبقدرة اهلل سـبحانه وتعاىل، وال ارتباط بني هذه األشـياء وبني ما يناله اإلنسان من 

خري أو رش.

الســـؤال
سأل السيد/ ع. إ. قال:

أوال: هل جيوز لإلنسان أن يصدق أو يعتقد أن يتشاءم أو يتوهم أن يصيبه 
مرض أو موت أو غريه من األعداد أو من السنني أو من الشهور أو من األيام أو من 

األوقات أو من دخول بيت أو من لبس ثوب أو من غريه أم ال؟

ثانيا: ما هي أسامء وأصحاب الكتب الرشعية الدينية اإلسالمية الصحيحة 
املعتمدة النافعة املفيدة السهلة التي جيوز اقتناؤها والعمل هبا يف العقائد والعبادات 

واملعامالت وغريها؟

اجلواب
التطري والتشاؤم يف اجلاهلية فجاء اإلسالم برفع  السؤال األول: كان  عن 
ذلك ففي احلديث: »ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر«. وفيه: »ال عدوى وال 
طرية ويعجبني الفأل احلسن«. وفيه أيضا: »من تكهن أو رده عن سفر طري فليس 

* فتوى رقم: 594 سجل: 74 بتاريخ: 26/ 2/ 956) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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منا«. ونحو ذلك من األحاديث وذلك إذا اعتقد أن شيئا مما تشاءم منه من عدد أو 
وقت أو طري أو غريه موجب ملا ظنه ومل يضف التدبري إىل اهلل سبحانه وتعاىل، فأما 
إذا علم أن اهلل هو املدبر ولكنه أشفق من الرش؛ ألن التجارب قضت بأن يوما من 
األيام أو وقتا من األوقات يرد فيه مكروه فإن وطن نفسه عىل ذلك أساء وإن سأل 
اهلل اخلري واستعاذ به من الرش ومىض متوكال ومل يتشاءم مل يرضه ما وجد يف نفسه من 
ذلك وإال فيؤاخذ به؛ ألن التشاؤم سوء ظن باهلل سبحانه وتعاىل بغري سبب حمقق 
وربام وقع به ذلك املكروه الذي اعتقده بعينه عقوبة له عىل اعتقاده الفاسد وال تنايف 
بني ما ذكر وبني ما رواه عبد اهلل بن مسعود -ريض اهلل عنه- أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
قال: »الشؤم يف املرأة والدار والفرس«. ويف رواية عنه أيضا قال ذكروا الشؤم عند 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن كان الشؤم يف يشء ففي الدار واملرأة والفرس«؛ ألن 
الرسول -صلوات اهلل وسالمه عليه- يشري هبذا إىل ختصيص الشؤم بمن حتصل 
هلا  أن  أو  األشياء  التشاؤم هبذه  الناس من  يفهم بعض  والفتنة ال كام  العداوة  منه 
تأثريا، وهي ما ال يقول به أحد من العلامء، يؤيد هذا ما رواه الطرباين: »إن من شقاء 
املرء يف الدنيا سوء الدار واملرأة والدابة وسوء الدار ضيق ساحتها وخبث جرياهنا 

وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعها وسوء املرأة عقم رمحها وسوء خلقها«.

ومما سبق بيانه يعلم أن التشاؤم باألرقام واأليام وغريها منهي عنه رشعا؛ 
ألن األمور جتري بأسباهبا وبقدرة اهلل وال ارتباط هلذه األشياء بخري يناله اإلنسان 

أو رش يصيبه.

وأما السؤال الثاين: فقد سبق إجابة السائل عليه بالفتوى املسجلة بالدار برقم 
235 سجل 63 متنوع بتاريخ 5 ذي القعدة سنة 369) املوافق 9)/ 8/ 950) 
وقد جاء هبا: »إن الكتب الدينية النافعة املعتمدة يف اإلسالم ال حيصيها العد وسنذكر 

منها ما يسهل تناوله واالنتفاع به يف العبادات واملعامالت والعقائد.
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احلديث:

أ- الرتغيب والرتهيب للحافظ عبد العظيم املنذري.

ب- سبل السالم رشح بلوغ املرام لإلمام الصنعاين.

ج - نيل األوطار لإلمام الشوكاين.

التفسري:

أ - تفسري القرآن الكريم لإلمام أيب السعود.

ب- تفسري القرآن الكريم لإلمام النيسابوري.

الفقه: فقه حنفي:

أ - مراقي الفالح رشح نور اإليضاح للرشنباليل.

ب - االختيار رشح تعليل املختار لإلمام عبد اهلل حممود مودود املوصيل.

فقه شافعي: حاشية البجريمي عىل رشح اخلطيب للشيخ سليامن البجريمي.

فقه مالكي: أقرب املسالك إىل فقه اإلمام مالك للقطب الدردير.

فقه حنبيل: اإلقناع لإلمام أيب النجا رشف الدين احلجاوي.

العقائد:

أ - رشح اخلريدة للقطب الدردير.

ب- رسالة التوحيد لإلمام الشيخ حممد عبده.

ونزيد عىل ما جاء هبا:

احلديث:

رشح خمترص الزبيدي للشيخ الرشقاوي.



- 124 -

التفسري:

أ - اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهلل حممد القرطبي.

ب- تفسري القرآن لإلمام حممد عبده.

فقه حنفي:

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لإلمام عالء الدين أيب بكر الكاساين.

فقه شافعي:

املجموع رشح املهذب لإلمام أيب زكريا حميي الدين النووي.

فقه حنبيل:

أ- املغني، والرشح الكبري البن قدامة.

ب- الفقه عىل املذاهب األربعة للشيخ عبد الرمحن اجلزيري الذي طبعته 
وزارة األوقاف.

J
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�ة�� واإر�ش�� �ل����مسن�ة ورد �م ا ��س�لا اإ
املبـــــادئ

)- ارتداد الصبي العاقل صحيح عند أيب حنيفة وحممد، وإسـالمه إسـالم عندمها 
وال مرياث له من أبويه إن كانا كافرين.

2- مذهب أيب يوسف أن ردة الصبي غري صحيحة وإسالمه صحيح.
3- بإسالم والدي الطفل أو أحدمها يصري مسلام تبعا له.

4- املرتد ال يرث أحدا.
5- للزوجة الثمن فرضا عند وجود الفرع الوارث.

الســـؤال
سأل أ. س. م. بام يتضمن أن مسيحيا رزق من زوجته املسيحية ابنا وبنتا 
ثم أسلم بإشهاد رشعي يف 9 مارس سنة 1942، ثم طلق زوجته املسيحية وتزوج 
من مسلمة، ثم مات يف 15/ 5/ 1952، وكانت زوجته املسلمة حامال ووضعت 
محلها ابنا بعد الوفاة بنحو سبعة أشهر، أما ولداه اآلخران من املسيحية فكانت سن 
االبن وقت وفاته إحدى عرشة سنة، وكانت سن البنت اثنتي عرشة سنة، وقد كانا 
يف يد أمهام املسيحية منذ والدهتام، وال يزاالن مقيمني معها ومع زوجها املسيحي يف 
مسكن واحد، وقد عمدهتام أمهام عقب الوالدة ومها يتعلامن من قبل وفاة والدمها 
املسيحي  وزوجها  أمهام  مع  ويعيشان  املسيحية،  الديانة  اآلن  إىل  وفاته  ووقت 
الدينية الكنسية من قبل وفاة والدمها ووقت وفاته وإىل  بالكنائس ألداء الطقوس 
اآلن، والبنت ال تزال تلبس الصليب يف صدرها وقد أقيمت أمها املسيحية وصيا 

* فتوى رقم: 68) سجل: 83 بتاريخ: 3/ ))/ 957) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اعرتف  آخر  استبدل هبا ويص  ثم  بأهنام مسيحيان،  الصيغة  واعرتفت هبذه  عليها، 
أيضا بأهنام مسيحيان.

وطلب السائل بيان حكم الفقه يف شأن الولدين املذكورين أيرثان والدمها 
املسلم أم مها ممنوعان من مرياثه؛ ألهنام قد جتاوزا حدَّ التمييز والعقل ابتغيا من قبل 

وفاة والدمها ووقت وفاته غري دين اإلسالم؟

اجلواب
إن املنصوص عليه يف مذهب احلنفية أن الولد يتبع خري الوالدين دينا، وأن 

ارتداد الصبي العاقل صحيح عند أيب حنيفة وحممد خالفا أليب يوسف.

قال صاحب تنوير األبصار وشارحه الدر املختار بالنسبة للتبعية يف الدين: 
»والولد يتبع خري األبوين دينا إن احتدت الدار ولو حكام بأن كان الصغري يف دارنا 
واألب ثمة«. وعلَّق عليه صاحب رد املحتار بقوله: »هذا يتصور من الطرفني يف 
اإلسالم العارض بأن كانا كافرين فأسلم أو أسلمت، ثم جاءت بولد قبل العرض 
]عىل اآلخر[ والتفريق أو بعده يف مدة ثبت النسب يف مثلها أو كان بينهام ولد صغري 
قبل إسالم أحدمها، فإنه بإسالم أحدمها يصري الولد مسلام«. وقال صاحب اهلداية 
بالنسبة الرتداد الصبي العاقل: »وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداٌد عند أيب حنيفة 
أبويه  يرث  ال  إسالم  وإسالمه  يقتل،  وال  اإلسالم  عىل  وجيرب  اهلل،  رمحهام  وحممد 
إن كانا كافرين، وقال أبو يوسف: ارتداده ليس بارتداد، وإسالمه إسالم«. وعلق 
صاحب العناية عىل قوله: وارتداد الصبي الذي ال يعقل ارتداٌد بقوله: »يعني جيري 
عليه أحكامه، فيبطل نكاحه، فيحرم من املرياث، وجيرب عىل اإلسالم، وال يقتل«. 
كإسالمه،  صحيح  العاقل  الصبي  »وارتداد  أيضا:  ذلك  يف  الكنز  صاحب  وقال 
وجيرب عليه، وال يقتل«. وعلق صاحب البحر عىل ارتداد الصبي بقوله: »أما الثاين 
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أعني ردته، ففيها خالف أيب يوسف نظرا إىل أهنا مرضة حمضة، وهلام -أي أبو حنيفة 
وحممد- أهنا موجودة حقيقة وال مردَّ للحقيقة.

ومما سبق من النصوص يظهر اجلواب عىل السؤال وأنه بإسالم والد الولدين 
املسؤول عنهام ومها صغريان أصبحا مسلمني تبعا له باتفاق الفقهاء، وأنه بغشياهنام 
وطقوسهم  عبادهتم  يف  املسلمني  غري  مع  واشرتاكهام  املسلمني  غري  عبادة  أماكن 
عند  اإلسالم  دين  عن  مرتدين  أصبحا  عاقلني  التمييز  سن  جتاوزمها  بعد  الدينية 
اإلمام وحممد، وهو ما نرى األخذ به، وبام أن الولدين املذكورين كانت ردهتام قبل 
وفاة والدمها املسلم ووقت وفاته فال يرثانه رشعا؛ ألن املرتد ال يرث أحًدا، وتكون 
مجيع تركة املتوىف املذكور لزوجته املسلمة بحق الثمن؛ لوجود فرع وارث، والبنه 
الثمن  بعد  الباقي  والده  وفاة  قبل ميض سبعة أشهر من  وانفصل  الذي كان محال 

تعصيبا طبقا للامدة 43 من قانون املواريث رقم 77 لسنة 943).

وهذا إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال، ومل يكن للمتوىف وارث آخر، وال فرع 
يستحق وصية واجبة. واهلل أعلم.

J
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�ل����ل�م ��ة�دن ا
�م �ع��ن�د ��ة�ن��ن ا ع�د �ل���س������كو�م ع��ل��ة�� �ن�ال�إ و�ن��ة ا

�ة
املبـــــادئ

) - التوبة النصوح هي الندم عىل الذنب حني يقع مع االستغفار وعدم العودة إليه 
أبدا.

2 - التوبة واجبة عىل كل مسلم عىل الدوام ويف كل حال ما مل يغرغر.
3 - التوبة النصوح إذا صدرت مستوفية لرشوطها متحو اخلطايا.

4 - ال تقبـل توبـة من أنكر الذنب وثبت جرمه باألدلة وحكم عليه باإلعدام فتاب 
قبل التنفيذ.

5- تلقني التوبة للمذنب عند تنفيذ اإلعدام ال يقطع بقبوهلا.

الســـؤال
تضمن سؤال السيد/ س. ص. م. املقيد برقم 1445 سنة 1959 أنه عند 
تنفيذ حكم اإلعدام يف مذنب يأيت واعظ السجن يلقنه بعض كلامت يستغفر اهلل فيها 
ٱتلَّۡوَبُة َعَ  }إِنََّما  النساء:  ويتوب مما قدمت يداه، وأن اهلل تعاىل يقول يف سورة 
 ُ ْوَلٰٓئَِك َيُتوُب ٱللَّ

ُ
وَٓء ِبََهٰلَةٖ ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمن قَرِيٖب فَأ ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلسُّ ِ لِلَّ ٱللَّ

ّيِ َٔاِت  ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلسَّ ُ َعلِيًما َحِكيٗما ١٧ َولَۡيَسِت ٱتلَّۡوَبُة لِلَّ َعلَۡيِهۡمۗ َوَكَن ٱللَّ
ِيَن َيُموتُوَن َوُهۡم  َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت قَاَل إِّنِ ُتۡبُت ٱۡلَٰٔـَن َوَل ٱذلَّ

َ
ٰٓ إَِذا َحَضَ أ َحتَّ

اٌرۚ{ اآليات ]النساء: 7)، 8)[. وسأل: هل توبة املذنب واستغفاره حلظة املوت  ُكفَّ
صحيحة؟ وهل الواعظ وهو يلقي عبارات التوبة والوعظ يف مقامهام؟ وطلب بيان 
جرائم  يرتكبون  الذين  املذنبني  من  وغريهم  القتلة  شامال  باألسانيد  مدعام  احلكم 

حيكم عليهم بسببها باإلعدام.

* فتوى رقم: 374 سجل: 88 بتاريخ: 2/ 2)/ 959) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
ترك  عىل  الصادق  والعزم  اإلثم  ارتكاب  عىل  الندم  هي  رشعا  التوبة  إن 
النصوح  »التوبة  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  الصحيح  احلديث  يف  ورد  فقد  إليه،  العود 
أبدا«، وقال  إليه  الذنب حني يفرط منك فتستغفر اهلل تعاىل ثم ال تعود  الندم عىل 
»التوبة من الذنب أن ال تعود إليه أبدا«،  عليه السالم فيام روي عن ابن مسعود: 
فمتى وجد العزم والندم الصادقان من املؤمن املذنب عىل ترك املعصية وعدم العود 
إليها ذال هلل وخوفا من عقابه كانت توبته حينئذ صحيحة، ونرجو أن تكون منجية 
ِعَبادِهِۦ  َعۡن  ٱتلَّۡوَبَة  َيۡقَبُل  ِي  ٱذلَّ }َوُهَو  له من العذاب إن شاء اهلل، قال تعاىل: 
ارٞ لَِّمن تَاَب{  ّيِ َٔاِت{ ]الشورى: 25[، وقال تعاىل: }ِإَوّنِ لََغفَّ َوَيۡعُفواْ َعِن ٱلسَّ
عليه،  والندم  الذنب  من  التوبة  النية يف  أخلص  ملن  اهلل  من  وهذا وعد  ]طه: 82[، 

ووعده احلق سبحانه ال يتخلف فضال منه ورمحة، وقال الغزايل يف إحياء العلوم يف 
باب التوبة من اجلزء احلادي عرش: »وهي -أي التوبة- واجبة عىل كل مسلم عىل 
الدوام، ويف كل حال؛ ألن البرش قلام خيلو عن معصية بجوارحه، فإنه إن خال يف 
بعض األحوال عن معصية اجلوارح فال خيلو عن اهلم بالذنوب بالقلب، فإن خال 
يف بعض األحوال من اهلم فال خيلو عن وسواس الشيطان بإيراد اخلواطر املتفرقة 
املذهلة عن ذكر اهلل، وإن خال عن ذلك كله فال خيلو عن غفلة وقصور يف العلم 
باهلل وصفاته وأفعاله«، ولكي تكون التوبة مقبولة جيب أن تكون يف وقت يستطيع 
إىل  به حياته  أن تصل  قبل  به سيئاته  يمحو  ما  احلسنات  يعمل من  أن  فيه  املذنب 
ينفعه، حينئذ يتجرع غصة  ما  فيه من قوة عىل اختيار  هنايتها، وتزايله كل ما كان 
من  تقطعت  أن  بعد  سبيال  حاله  إصالح  إىل  جيد  وال  فاته،  ما  تدارك  عن  اليأس 
حوله كل السبل عىل أن يعمل، وأن يعمل خريا يزيل آثامه وجيده خريا يف أخراه 
ّيِ َٔاِت{ ]هود: 4))[، وقوله عليه  عمال بقوله تعاىل: }إِنَّ ٱۡلََسَنِٰت يُۡذهِۡبَ ٱلسَّ
السالم: »أتبع السيئة احلسنة متحها«، وإىل ذلك يشري قوله تعاىل: }َولَۡيَسِت ٱتلَّۡوَبُة 
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َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت قَاَل إِّنِ ُتۡبُت ٱۡلَٰٔـَن{ 
َ
ٰٓ إَِذا َحَضَ أ ّيِ َٔاِت َحتَّ ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلسَّ لِلَّ

وَٓء ِبََهٰلَةٖ  ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلسُّ ِ لِلَّ ]النساء: 8)[، وقوله تعاىل: }إِنََّما ٱتلَّۡوَبُة َعَ ٱللَّ

ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمن قَرِيٖب{ ]النساء: 7)[، فإن معنى القريب قرب العهد باخلطيئة بأن 
يندم عليها بعد ارتكاهبا مبارشة أو بعده بقليل، ويمحو أثرها باحلسنات يردفها هبا 
قبل أن يرتاكم الرين عىل قلبه فال يقبل املحو منه، فالتوبة النصوح إذا صدرت من 
املذنب يف وقتها مستوفية رشوطها تلحق التائب بمن مل يرتكب املعصية أصال؛ ألن 
القصاص  بقتله ووجب عليه  له، فمن قتل ظاملا  الذنب كمن ال ذنب  التائب من 
ذلك  كان  األمر  ويل  منه  فاقتص  بجرمه  معرتفا  الدم  ويل  إىل  خمتارا  وذهب  رشعا 
السالم-  -عليه  النبي  إىل  جاء  ملا  ماعزا  أن  روي  ما  لذلك  يدل  مقبولة،  توبة  منه 
معرتفا بأنه زنا، وطلب من الرسول أن حيده رده عليه السالم، فعاد إليه ثانية فرده، 
لقد هلك  يقول:  فقائل  فريقني:  فيه  الناس  فكان  فرجم،  به  فأمر  الثالثة  إليه  فعاد 
وأحاطت به خطيئته، وقائل يقول: ما توبة أصدق من توبته، فقال رسول اهلل -عليه 
الصالة والسالم-: »لقد تاب توبة لو قسمت بني أمة لوسعتهم«، وروي أيضا أن 
الغامدية جاءت الرسول -عليه السالم-، فقالت: إين قد زنيت فطهرين، فردها، 
فلام كان الغد قالت: يا رسول اهلل مل تردين لعلك تريد أن ترددين كام رددت ماعزا، 
فواهلل إين حلبىل، فقال عليه السالم: »أما اآلن فاذهبي حتى تضعي«، فلام ولدت أتت 
»اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه«،  بالصبي يف خرقة، فقالت: هذا قد ولدته، قال: 
فلام فطمته أتت بالصبي ويف يده كرسة خبز، فقالت: يا نبي اهلل قد فطمته، وقد أكل 
الطعام، فدفع الصبي إىل رجل من املسلمني، ثم أمر هبا فحفر هلا إىل صدرها وأمر 
الناس فرمجوها، فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرض رأسها، فنضح الدم عىل رأسه، 
فسبها، فسمع رسول اهلل -عليه السالم- سبه إياها، فقال: »مهال يا خالد فوالذي 
نفيس بيده لقد تابت توبة لو تاهبا صاحب مكس لغفر له«، ثم أمر هبا فصىل عليها 
ا به منكرا له حتى أخذت األدلة بتالبيبه، فقيض بإقامة  ودفنت، أما من الذ بذنبه فارًّ
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احلد عليه وتاب وهو يف طريقه إىل ساحة القصاص مل تقبل توبته ومل تكن منجية 
له من ذنبه الذي اقرتفه؛ ألهنا توبة مل تستكمل رشائطها رشعا، فالقاتل الذي الذ 
بالفرار متخفيا بجرمه وأقيمت عليه الدعوى بأنه قتل فالنا عمدا عدوانا، فأنكر، 
فقامت عليه البينة القاضية بالقصاص منه، أو اعرتف رغام منه بعد أن حاطته هذه 
األدلة ومل ترتك له إال سبيل االعرتاف بذنبه بعد أن يئس من التخلص منه، وقيض 
عليه عندئذ بالقصاص، ثم تاب وهو يف طريقه إىل حبل املشنقة مل تقبل توبته؛ ألهنا 
أيضا مل تستوف رشائط قبوهلا رشعا،وهكذا كل كبرية يتوب فيها املذنب وهو يف 
حال يستطيع معه أن يأيت من احلسنات ما يمحو إثمه فإن توبته يف هذه احلال تكون 
مقبولة بإذن اهلل، وإن مل يتب حتى جر إىل ساحة القصاص فتاب عندئذ مل تقبل توبته 
تنفيذ حكم اإلعدام  للقاتل وقت  التوبة  تلقني  العمل من  رشعا، وما جرى عليه 
عليه ال يقطع بقبول هذه التوبة بل ننظر، فإن كان هذا املذنب قد سبقت له التوبة 
تلقينه  كان  وقتها مستوفية رشوطها  توبته يف  ارتكابه وكانت  بعد  الذنب  من هذا 
التوبة  له  الذنب، وإن مل يكن سبقت  التوبة عن هذا  قبيل تكرار  التوبة حينئذ من 
من جرمه قبل القضاء عليه بالقصاص وسوقه إىل إقامة احلد فيه مل تفده توبته؛ ألهنا 

جاءت يف غري وقتها جمردة عن رشوط قبوهلا.

أعاذنا اهلل من اإلثم، وهدانا سواء السبيل، واهلل املوفق. واهلل أعلم.

J
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ر ا �كرن ���ل�م ا
املبـــــادئ

) - الـزار نـوع مـن دجل املشـعوذين إلهيـام ضعاف العقـول واإليـامن بتخليص 
املريض من مسنِّ اجلن، وهو بطريقته املعروفة أمر منكر وبدعة سيئة ال يقرها الدين.
2 - يزداد الزار نكرا إذا اشتملت حفالته عىل رشب اخلمور وغري ذلك من األمور 

غري املرشوعة.

الســـؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 378 سنة 1961 املتضمن أن بجوار منزل 
فيها  تقرع  منزهلا  للزار يف  تقيم حفالت  زار  تعمل كوديا أي معلمة  السائل جارة 
الرجال  احلفالت  هذه  يف  وخيتلط  مناسبة،  غري  أوقات  ويف  مقلقة  بصورة  الطبول 
بالنساء، ويرشبون مجيعا اخلمور وتستمر احلفالت عىل هذه الصورة ثالثة أيام من 
كل أسبوع، ويف ذلك إقالق لراحة السكان، وتعطيل للطلبة عن استذكار دروسهم. 

وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي يف هذا املوضوع.

اجلواب
الزار نوع من دجل املشعوذين الذين يوحون إىل ضعاف العقول واإليامن بأن 
املريض أصابه مس من اجلن، وأن ألولئك الدجالني القدرة عىل عالجه وختليصه 
املشتملة عىل  الساخرة  احلفالت  إقامة  اخلاصة، ومنها  بطرقهم  املس  آثار هذا  من 
االختالط بني الرجال والنساء بصورة مستهجنة، واإلتيان بحركات وأقوال غري 
ويزداد  الدين،  يقرها  ال  سيئة  وبدعة  منكر  أمر  املعروفة  بطريقته  والزار  مفهومة، 

* فتوى رقم: 0)2 سجل: 94 بتاريخ: 3/ 7/ )96) من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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نكًرا إذا اشتملت حفالته عىل رشب اخلمور وغري ذلك من األمور غري املرشوعة 
التي أشار إليها السائل.

الراحة واألرضار األخرى  الزار من إقالق  وأما ما قد يصاحب حفالت 
هذه  من  يشء  حلقه  من  ويستطيع  الرشيعة  تقره  ال  أمر  فهو  السائل  ذكرها  التي 

األرضار أن يلجأ إىل اجلهات املختصة؛ ملنع هذه األرضار عنه.

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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���ا �مر ��ن
آ
�س�ة وال� �ل���م�ع�ا ���ل�م �مر�ة�ك��ن ا

املبـــــادئ
)- مـن أنكر مـا ثبتت فرضيته كالصالة والصوم أو حرمتـه كالقتل والزنا بمصدر 
ترشيعي قطعي يف ثبوته عند اهلل تعاىل وداللته عىل احلكم وتناقله مجيع املسلمني كان 

خارجا عن ربقة اإلسالم ال جتري عليه أحكامه وال يعترب من أهله.
2- مـن يرتكب املحرمات وهو يعلم بحرمتها ومن يأمر بارتكاهبا وهو يعلم بعدم 
جوازها يكون مسـلام عاصيا فاسـقا يسـتحق العقاب رشعا، وال خيـرج بذلك عن 

رشيعة اإلسالم.

الســـؤال
بيان  فيه  يطلب  الذي   1964 سنة   646 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
حكم الرشيعة اإلسالمية يف مسلم بالغ عاقل يرتكب املحرمات املنصوص عليها 
يف الكتاب والسنة كقتل مسلم وهتك عرضه وأخذ ماله من غري حق رشعي معتقدا 
جواز ذلك وحله، أو يأمر بارتكاب هذه املحرمات معتقدا كذلك جوازها وحلها، 

وكذلك بيان احلكم فيمن ارتكب هذه املحرمات معتقدا حتريمها وعدم جوازها.

اجلواب
أو  والصوم  كالصالة  فرضيته  ثبتت  ما  أنكر  من  أن  عىل  املسلمون  أمجع 
ثبوته عند اهلل تعاىل وداللته عىل  حرمته كالقتل والزنا بمصدر ترشيعي قطعي يف 
احلكم وتناقله مجيع املسلمني كان خارجا عن ربقة اإلسالم ال جتري عليه أحكامه 
فتاواه: »ومن جحد وجوب  تيمية يف خمترص  ابن  اإلمام  قال  أهله،  يعترب من  وال 

* فتوى رقم: 9)2 سجل: 00) بتاريخ: 7)/ 0)/ 964) من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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الظاهرة  املحرمات  حتريم  جحد  أو  كالصالة،  املتواترة  الظاهرة  الواجبات  بعض 
املباحات  املتواترة كالفواحش والظلم واخلمر والزنا والربا، أو جحد حل بعض 

املتواترة كاخلبز واللحم والنكاح فهو كافر مرتد«.

وعىل ذلك فاملسلم العاقل الذي يرتكب املحرمات املنصوص عىل حرمتها 
يف الكتاب أو السنة كقتل املسلم، وهتك العرض، وأخذ املال من غري حق رشعي، 
أو يأمر غريه بارتكاهبا معتقدا جواز هذه األعامل يكون جاحدا لتحريم املحرمات 
أما من  مرتدا،  كافرا  فيكون  بدليل قطعي  ثبتت حرمته  ما  املتواترة ومنكًرا حلرمة 
يرتكب املحرمات وهو يعلم بحرمتها ومن يأمر بارتكاهبا وهو يعلم بعدم جوازها 
رشيعة  عن  بذلك  خيرج  وال  رشعا،  العقاب  يستحق  فاسقا  عاصيا  مسلام  فيكون 

اإلسالم. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.
J
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ل��س��لم
� �ة ا �ا ر�ن �� ع��ل� د �ل��ك�� �ة�ع�ا ء ا ��س���م�ا

إ
�ن��ة ا �ا

ة
ك�

املبـــــادئ
)- تكره كتابة القرآن الكريم وأسـامء اهلل تعاىل عىل الدراهم واملحاريب واجلدران 

وما يفرش.
2- حيرم كتابة أسـامء اهلل تعاىل عىل درجات السالمل ملا يف كتابتها عىل هذا النحو من 

امتهان ألسامئه تعاىل.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 96/ 1969 املتضمن أن الدرجة األوىل من 
التي يسكنها باملدخل كتب عليها اسم صانع السلم، واسم  العامرة  درجات سلم 
الصانع املكتوب مكون من بعض أسامء اهلل تعاىل: عبد اهلل أو عبد الرمحن مثال، وأنه 
بذلك عرض اسم اهلل الكريم للمهانة بالسري عليه باألقدام، وقامت بينه وبني مالك 
العامرة مشادات بسبب إرصار السائل عىل رضورة رفع هذه الدرجة من درجات 
السلم حتى وصل اخلالف إىل السيد حمافظ الرشقية الذي طلب فتوى رشعية برأي 

الدين يف هذا املوضوع.

وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي.

اجلواب
الكريم  القرآن  كتابة  »تكره  نصه:  ما   ((7 ص  ج)  القدير  فتح  يف  جاء 

وأسامء اهلل تعاىل عىل الدراهم واملحاريب واجلدران وما يفرش«.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   (969  /7  /3 بتاريخ:   (03 سجل:   403 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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وإذا كان النص املذكور قد قىض بكراهة كتابة أسامء اهلل تعاىل عىل الدراهم 
واملحاريب واجلدران وما يفرش، فتكون كتابتها عىل درجات السالمل حمرمة وغري 
جائزة رشعا من باب أوىل؛ وذلك ملا يف كتابتها عىل هذا النحو من امتهان ألسامئه 
تعاىل بالسري عليها وتعريضها لذلك، وإذا استحل أحد امتهان اسم اهلل فإنه بذلك 
ض نفسه للكفر والعياذ باهلل، وعىل ذلك فيجب عىل مالك هذه العامرة إزالة  يعرنِّ
واجب  أمر  املنكر  إزالة  ألن  اإلزالة؛  بدون  الكتابة  حمو  يمكن  مل  إن  الدرجة  هذه 
رشًعا بنص احلديث الكريم وهو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده، فإن 

مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن«.

وإذا مل يذعن املالك ويبادر بإزالة الدرجة أو الكتابة فينبغي رفع أمره إىل 
اجلهة املختصة لتتخذ اإلجراءات الالزمة إلزالة املنكر بالطريق الذي تراه.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل���مر�ة�د ���ل�م ا
املبـــــادئ

) - باعتناق املسـلم للديانة املسـيحية وتسميه باسم مسـيحي يصري مرتدا عن دين 
اإلسالم.

ل دينه إذا أرص عىل ردته ومل يتب ومل  2 - يقيض احلكم الرشعي بقتل املسلم الذي بدَّ
يرجع إىل اإلسالم متربئا مما فعل، وهذا ال يتناىف مع احلرية الشخصية.

3 - إذا كان واقع احلال أن حد الردة غري منفذ اآلن، فإن محاية املجتمع تقيض بإنزال 
العقوبات التأديبية الرسيعة الرادعة باعتباره خمالفا للنظام العام.

الســـؤال
طلبت وزارة الرتبية والتعليم مكتب الوزير- األمن- بكتاهبا رقم ... املؤرخ 
... إبداء الرأي فيام يقتىض اختاذه ِقَبل السيد/ أ. ك. إ. ع. املدرس بمديرية الرتبية 

والتعليم بالقليوبية واعتناقه الديانة املسيحية وتسميه باسم م. ع.

اجلواب
نفيد أن ما فعله هذا الرجل يصري به مرتدا عن دين اإلسالم، وأن احلكم 
إذا أرص عىل ردته ومل يتب ومل يرجع  الذي بدل دينه  املسلم  بقتل  الرشعي يقيض 
إىل اإلسالم متربئا مما فعل، وهذا احلكم ال يتناىف مع احلرية الشخصية؛ ألن حرية 
العقيدة ال تستتبع اخلروج عن اإلسالم بمؤثرات املادة أو التضليل، وإذا كان واقع 
احلال أن حد الردة بقتل املرتد إذا أرص عىل ردته غري منفذ اآلن، فإن محاية املجتمع 
املدريس الذي يعمل فيه هذا الرجل تقيض بإنزال العقوبات التأديبية الرسيعة الرادعة 

979) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /5 * فتوى رقم: 254 سجل: 05) بتاريخ: 2/ 
عيل جاد احلق.
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باعتباره صاحب فكر ملحد وخمالف للنظام العام الذي تأمر القوانني بالتزامه، فقد 
نص الباب األول من الدستور وهو خاص بالدولة يف املادة الثانية عىل أن: »دين 
الدولة اإلسالم، وأن لغتها الرسمية اللغة العربية، وأن الرشيعة اإلسالمية مصدر 

رئييس للترشيع«.

عن  املسلم  خروج  وأن  اإلسالم  هو  العام  الدولة  نظام  بأن  يقطع  وهذا 
املساءلة  يستتبع  الذي  األمر  للدولة،  العام  النظام  عىل  خروجا  يعترب  الدين  هذا 
التأديبية عىل هذا اجلرم، وهذا الشخص بحكم عمله الرتبوي ووضعه بني الطالب 
الفتنة بني  إثارة  واملدرسني والعامل يصبح خطرا عىل فكر هؤالء مجيعا من حيث 
مقتىض  عىل  خرج  قد  يعترب  اإلسالم  دين  عن  بخروجه  إنه  بل  األمة،  طوائف 

واجبات وظيفته الرتبوية الرتباطها بعقيدته وسلوكه.

العام  النظام  عىل  اخلروج  األساسية  التأديبية  املخالفات  من  أن  شك  وال 
للدولة، وإذ كانت رشيعة اإلسالم تأمر باستتابة املرتد عنها ونصحه وإزالة شبهته 

فإين -وإىل أن يتم اختاذ اإلجراءات التأديبية- أقرتح اآليت:

أوال: انتداب هذا الشخص فورا لعمل مكتبي بعيدا عن البيئة التي افتتن 
فيها، وإبعادا له عن الطالب واملدرسني والعامل الذين يعرفون ما وقع فيه.

املسلمني  علامء  أحد  بمعرفة  الدينية  شبهته  وإزالة  ونصحه  استتابته  ثانيا: 
تضليله،  وراء  هم  ومن  هلا  تعرض  التي  واملغريات  هويته  تتضح  حتى  املختصني 
أو اخلروج عليه  الدين  تلبس اآلن ثوب  املستوردة  امللحدة  فإن كثريا من األفكار 
انتباه  يشد  أن  جيب  الذي  األمر  األمة،  عنرصي  بني  واخلالفات  الفتن  إلحداث 

املسؤولني يف كل املواقع.
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ثالثا: ملا كان ما وقع فيه هذا الشخص خمالفا للنظام العام للدولة فإنه ال يقر 
عليه، ومن أجل هذا فواجب اإلدارة أال تسايره يف تغيري اسمه وديانته يف األوراق 

الرسمية.

رابعا: اختاذ اإلجراءات التأديبية ضده كموظف عمومي تربوي خرج عىل 
النظام العام للدولة وعىل مقتضيات وظيفته هبذا االعتبار حتى ينال جزاءه تأديبيا 

بعد إذ تعذر مساءلته جنائيا.

هدانا اهلل مجيعا إىل االعتصام باإلسالم دينا عقيدة ورشيعة.

J
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املبـــــادئ
)- من الثابت بالكتاب والسـنة أن اهلل سـبحانه وتعاىل رفع عيسى عليه السالم من 

بني أعدائه فلم يقتلوه ومل يصلبوه.
2- ينبغي الوقوف عند حد املسكوت عن بيانه يف آيات القرآن الكريم.

3- نفي القتل والصلب عن عيسـى -عليه السالم- وإثبات رفعه ال جيوز جحوده 
ومن جحده كان مرتدا.

4- مجهور أهل العلم عىل أن عيسى -عليه السالم- حي عند اهلل تعاىل حياة مل تثبت 
كيفيتها وال طبيعتها.

5- نزول عيسـى -عليه السالم- مل يثبت بدليل قطعي الثبوت والداللة من القرآن 
والسنة فمن حجد ذلك ال يكون به مرتدا.

6- من قال من املسـلمني بموت عيسـى عليه السـالم فعال ال خيرج هبذا القول من 
اإلسالم وال يعترب كافرا ما دام معتقدا ومقرا بأن اهلل قد رفعه إليه من بني أعدائه ومل 

يمكنهم من قتله وصلبه.
7- ليس هناك ما يؤكد أن عيسى -عليه السالم- قد نرش دعوته يف اهلند وأفغانستان 

والسند وإيران، وإنام انترش ذلك بفعل أتباعه وجهدهم.
8- الرتمجة احلرفية للقرآن الكريم غري جائزة رشعا.

الســـؤال
الرشيعة  علوم  معهد  عميد  السيد  من  الوارد  الكتاب  عىل  اطلعنا 
املوافق  القعدة سنة 1398 هجرية  بتاريخ 10 من ذي  إفريقيا  اإلسالمية بجنوب 

* فتوى رقم: 6)2 سجل: 3)) بتاريخ: 24/ 4/ 979) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.



- 142 -

3/ 10/ 1978م واملقيد برقم 284/ 1978 املطلوب به فتوى عن أحوال النبي 
عيسى عليه وعىل نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، واملحدد به األسئلة التالية:

1- ما هو حال النبي عيسى وفق الكتاب والسنة الرشيفة الثابتة؟

2- ما حكم من قال: إن عيسى قد مات؟

اهلند  أدلة تدل عىل أن عيسى قد نرش دعوته ألناس يف  أية  3- هل توجد 
وأفغانستان والسند وإيران؟

4- ملاذا مل تطبع ترمجة للقرآن الكريم يف دولة إسالمية؛ إذ إن الرتمجة التي 
نرشها أساتذة مسلمون من اهلند بينهم من يدعى حممد أسد جاء فيها أن النبي عيسى 

-عليه السالم- مات، وأن اعتقاد املسلمني يف عودته خطأ؟

اجلواب
نفيد أن القرآن الكريم قد أخرب بنهاية أمر عيسى -عليه السالم- مع قومه 

يف ثالث سور عىل الوجه التايل:

ِمۡنُهُم  ِعيَسٰ  َحسَّ 
َ
أ آ  }فَلَمَّ عمران:  آل  سورة  يف  تعاىل  اهلل  قال   -(

 ِ ِ َءاَمنَّا بِٱللَّ نَصاُر ٱللَّ
َ
ِۖ قَاَل ٱۡلََوارِيُّوَن َنُۡن أ نَصارِٓي إَِل ٱللَّ

َ
ٱۡلُكۡفَر قَاَل َمۡن أ

فَٱۡكُتۡبَنا  ٱلرَُّسوَل  َبۡعَنا  َوٱتَّ نَزۡلَت 
َ
أ بَِمآ  َءاَمنَّا  َربََّنآ  ُمۡسلُِموَن ٥٢  نَّا 

َ
بِأ َوٱۡشَهۡد 

 ُ ُ َخۡيُ ٱۡلَمِٰكرِيَن ٥٤ إِۡذ قَاَل ٱللَّ ۖ َوٱللَّ ُ َوَمَكَر ٱللَّ ِٰهِديَن ٥٣ َوَمَكُرواْ  َمَع ٱلشَّ
ِيَن  ِيَن َكَفُرواْ وََجاِعُل ٱذلَّ َيٰعِيَسٰٓ إِّنِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِلَّ َوُمَطّهُِرَك ِمَن ٱذلَّ
ۡحُكُم 

َ
فَأ َمرِۡجُعُكۡم  إَِلَّ  ُثمَّ  ٱۡلقَِيَٰمةِۖ  يَۡوِم  إَِلٰ  َكَفُرٓواْ  ِيَن  ٱذلَّ فَۡوَق  َبُعوَك  ٱتَّ

بَۡيَنُكۡم فِيَما ُكنُتۡم فِيهِ َتَۡتلُِفوَن{ ]آل عمران: 52 - 55[.
2- قال اهلل تعاىل يف سورة النساء: }َوقَۡولِِهۡم إِنَّا َقَتۡلَنا ٱلَۡمِسيَح ِعيَس 
ِيَن  ٱذلَّ ِإَونَّ  لَُهۡمۚ  ُشّبَِه  َوَلِٰكن  َصلَُبوهُ  َوَما  َقَتلُوهُ  َوَما   ِ ٱللَّ رَُسوَل  َمۡرَيَم  ٱۡبَن 
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ۚ َوَما َقَتلُوهُ  ّنِ ٱۡخَتلَُفواْ فِيهِ لَِف َشّكٖ ّمِۡنُهۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡلٍم إِلَّ ٱّتَِباَع ٱلظَّ
ُ َعزِيًزا َحِكيٗما{ ]النساء: 57)، 58)[. ُ إَِلۡهِۚ َوَكَن ٱللَّ يَقِيَنۢا ١٥٧ بَل رََّفَعُه ٱللَّ

َمۡرَيَم  ٱۡبَن  َيٰعِيَس   ُ قَاَل ٱللَّ }ِإَوۡذ  املائدة:  3- قال اهلل تعاىل يف سورة 
َما  ُسۡبَحَٰنَك  قَاَل   ِۖ ٱللَّ ُدوِن  ِمن  إَِلَٰهنۡيِ   َ ّمِ

ُ
َوأ ُِذوِن  ٱتَّ لِلنَّاِس  قُۡلَت  نَت 

َ
َءأ

ۥۚ َتۡعلَُم َما  ۚ إِن ُكنُت قُۡلُتُهۥ َفَقۡد َعلِۡمَتُه قُوَل َما لَۡيَس ِل ِبَّقٍ
َ
ۡن أ

َ
يَُكوُن ِلٓ أ

ُٰم ٱۡلُغُيوِب ١١٦ َما قُۡلُت لَُهۡم إِلَّ  نَت َعلَّ
َ
ۡعلَُم َما ِف َنۡفِسَكۚ إِنََّك أ

َ
ِف َنۡفِس َوَلٓ أ

ا ُدۡمُت  َ َرّبِ َوَربَُّكۡمۚ َوُكنُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
َ
َمۡرتَِن بِهِۦٓ أ

َ
َمآ أ

ءٖ َشِهيٌد{  ِ َشۡ
ٰ ُكّ نَت َعَ

َ
نَت ٱلرَّقِيَب َعلَۡيِهۡمۚ َوأ

َ
ۡيتَِن ُكنَت أ ا تَوَفَّ فِيِهۡمۖ فَلَمَّ

]املائدة: 6))، 7))[، صدق اهلل العظيم.

العرب:  لغة  يف  »تويف«  مادة  وأصل  }ُمَتَوّفِيك{،  تعاىل  قوله  تأويل   -
يْتَن{  تَوَفَّ ا  }فَلَمَّ ولفظ  عمران،  آل  سورة  آيات  يف  ُمَتَوّفِيَك{  }إِّنِ  فلفظ 
يف آيات سورة املائدة املتبادر منهام أن عيسى -عليه السالم- قد مات؛ ألن كلمة 
»تويف« وردت يف القرآن الكريم بمعنى املوت حتى صار هذا املعنى هو املتبادر منها 
عند النطق هبا، كام يأيت لفظ »توفيت« يف اللغة بمعنى القبض واألخذ، وعىل هذا 
يْتَن{، إين قابضك من األرض،  ا تَوَفَّ يكون معنى }إِّنِ ُمَتَوّفِيَك{، و}فَلَمَّ
كام يقال: توفيت من فالن مايل عليه بمعنى قبضته واستوفيته، ويأيت لفظ »يتوىف« 
ِۡل  بِٱلَّ َيَتَوفَّىُٰكم  ِي  }َوُهَو ٱذلَّ بمعنى النوم كام يف قوله تعاىل يف سورة األنعام: 
إَِلۡهِ  ُثمَّ   ۖ َسّمٗ مُّ َجٞل 

َ
أ ِلُۡقَضٰٓ  فِيهِ  َيۡبَعُثُكۡم  ُثمَّ  بِٱنلََّهارِ  َجرَۡحُتم  َما  َوَيۡعلَُم 

َمرِۡجُعُكۡم ُثمَّ يُنَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن{ ]األنعام: 60[، ففي هذه اآلية جاء 
لفظ »يتوىف« مقصودا به النوم، كام استعمل لفظ »يبعث« الذي يشري عادة إىل البعث 
يف احلياة األخرى بعد املوت يف الدنيا استعمله بمعنى اإليقاظ من النوم، وعىل هذا 
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يْتَن{ معنى النوم  ا تَوَفَّ فإنه يمكن أن يقصد بلفظ }إِّنِ ُمَتَوّفِيَك{، و}فَلَمَّ
أيضا بدال من الوفاة بمعنى املوت السابق ذكره.

:} ُ {، و}بَْل َرَفَعُه اللَّ - تأويل قول اهلل }َوَرافُِعَك إَِلَّ

ُ إَِلْهِ{ يف  { يف آيات آل عمران و}بَْل َرَفَعُه اللَّ ولفظ }َوَرافُِعَك إَِلَّ
آيات سورة النساء فرسه مجهور املفرسين عىل أن اهلل رفع عيسى -عليه السالم- 
إَِلْهِ...{ إخبار عن حتقيق ما وعد   ُ اللَّ َرَفَعُه  }بَْل  السامء، واللفظ األخري  إىل 
...{، وقد  إَِلَّ َوَرافُِعَك  ُمَتَوّفِيَك  }إِّنِ  تعاىل:  بقوله  آل عمران  آيات  به يف  اهلل 
عىل  يدل  الذي  املعنوي  وبالرفع  املادي  بالرفع  الكريم  القرآن  يف  الرفع  لفظ  جاء 
الترشيف والتكريم، وإذا كان القول بالرفع املادي هو املقبول؛ ألن به نجاة عيسى 
-عليه السالم- من أعدائه فعال روحا وجسدا لزم عليه أن يسبق هذا الرفع املادي 
موته حقيقة أو حكام بالنوم؛ ألن يف رفعه حيا بحياته العادية يف الدنيا تعذيبا له ملمَِا 
ُعلمِم اآلن بالتجربة العلمية من أن اإلنسان كلام صعد يف اجلو إىل أعىل ضاق صدره 
لقلة األكسجني يف اهلواء كام يقول العلامء التجريبيون اآلن، ولعل اآلية الكريمة يف 
سورة األنعام تشري إىل صدق هذه التجربة العلمية }َيَۡعۡل َصۡدَرهُۥ َضّيًِقا َحرَٗجا 
َمآءِ{ ]األنعام: 25)[، فجامع ما تقدم يشري إىل أن اهلل سبحانه  ُد ِف ٱلسَّ عَّ نََّما يَصَّ

َ
َكأ

وتعاىل رفع عيسى -عليه السالم- وأنجاه من القتل والصلب يعني أنه توفاه وأماته 
إما حقيقةأو حكام بالنوم؛ ليعفيه وجينبه هبذه التوفية أقسى العذاب الذي يتعرض له 
اجلسد اإلنساين احلي لو صعد بحالته العادية يف الدنيا إىل السامء، أو أنه رفع حيا وما 

زال كذلك حياة ال تدرى طبيعتها.

- تأويل قوله تعاىل: }َولَِكْن ُشّبَِه لَُهْم{:

تالوهتا  السابق  النساء  سورة  آيات  يف  لَُهْم{  ُشّبَِه  }...َولَِكْن  ولفظ 
اختلف املفرسون يف صفة التشبيه وكيفيته عىل ما حكاه الطربي يف تفسريه، فقال 
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يكونوا  مل  أصحابه  مع  السالم-  -عليه  بعيسى  أحاطوا  حني  اليهود  إن  بعضهم: 
يعرفونه بشخصه وأشكل عليهم استخراجه بذاته من بني من كانوا معه؛ ألن اهلل 
حوهلم مجيعا إىل شبه عيسى وصورته، ولذلك ظنوا أن من قتلوه هو عيسى وليس 
كذلك، وقال آخرون: إن شبه عيسى ألقي عىل أحد أصحابه فأخذه اليهود وقتلوه، 
األمور  اشتبَهْت  األمر من قوهلم:  ُلبنِّس  بمعنى  العربية  اللغة  »ُشبنَِّه« يف  لفظ  ويأيت 
تتبني  القبلة ونحوها أي مل  تتميز ومل تظهر، ومنه اشتبهت  التبست فلم  وتشاهبت 
ُلبنِّس  املصلوب  بشأن  األمر  أن  لَُهْم{ عىل هذا  ُشّبَِه  }َولَِكْن  جهتها، ومعنى 
عىل من قبضوا عليه وحاكموه ومن صلبوه، وأن الذي جعل األمر يلتبس عليهم 
أن اهلل قد خلص املسيح -عليه السالم- ورفعه إليه دون أن يدرك ذلك من حرضوا 
للقبض عليه بعد أن التبس عليهم شخصه وذاته، فواقع األمر قد ُلبنِّس عليهم أو 
التبس واختلط فلم يدركوا ذات املسيح -عليه السالم-، ويمكن أن يقال أيضا إن 
قوله تعاىل: }َولَِكْن ُشّبَِه لَُهْم{ معناه أي وقعت الشبهة هلم فظنوا أهنم قتلوه 
ب اهلل -سبحانه وتعاىل- ومههم بقوله:  مع أهنم قتلوا غريه ظانني أنه هو، وقد كذَّ
فقتلوا  ذاته  َصلَُبوهُ{ كام زعموا، ولكن وقعت هلم شبهة يف  َوَما  َقَتلُوهُ  }َوَما 
وصلبوا غريه، ومن هذا العرض ملا حتتمله هذه اآليات يف شأن وفاة عيسى -عليه 
السالم-، وهل كانت وفاة موت أو وفاة نوم أو وفاة قبض ونقل ورفع، وما حيتمله 
املادي  الرفع  من  إَِلْهِ{   ُ اللَّ َرَفَعُه  }بَْل  وقوله:  }َوَرافُِعَك{،  تعاىل:  قوله 
القبض عليه وقتله فلم يمكنهم  أرادوا  بذاته وجسمه من بني من  نقله  أنه  بمعنى 

منه، أو أن الرفع أديب ومعنوي رفع مكانه وترشيفه. 

اختالف  يظهر  هذا  من  لَُهْم{  ُشّبَِه  }َولَِكْن  تعاىل:  قوله  يف  قيل  وما 
العلامء يف شأن عيسى عليه السالم.
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- املختار من هذه التأويالت:

والذي أختاره أن اهلل سبحانه قد رفع عيسى -عليه السالم- من بني أعدائه 
ومل يمكنهم من القبض عليه فلم يقتلوه ومل يصلبوه كام يزعم أتباعه اآلن، وأن أمره 
التبس واشتبه عىل خصومه بأي طريق من طرق التلبس باالشتباه التي أرادها اهلل 
جاء  بل  الطريق،  هذا  عن  آنفا  املتلوة  اآليات  تفصح  ومل  هبا،  اهلل  وأنجاه  سبحانه 
الفعل »ُشبنَِّه« بالبناء للمجهول األمر الذي كثرت يف بيانه واستبانته األفهام، ومن 
بيانه،  الوقوف عند ما سكتت عن  الكريم  القرآن  التأويل آليات  احلكمة وحسن 
الذي  األمر  إذ  قطعا؛  ثابت  غري  ألنه  وراءه؛  طائل  ال  ما  استكشاف  عن  والكف 
تفيده قطعا تلك اآليات أن اهلل تعاىل مل يمكن اليهود من قتل عيسى -عليه السالم- 
وصلبه، ولكن شبه هلم والتبس أمره عليهم فلم يعرفوا ذاته، وقطع القرآن يف رفعه 
َقَتلُوهُ يَقِيًنا بَْل  من بني أظهرهم واستخالصه من أيدهيم بقوله تعاىل: }...َوَما 

ُ َعزِيًزا َحِكيًما{. ُ إَِلْهِ َوَكَن اللَّ َرَفَعُه اللَّ
- ما جيب اإليامن به:

وبذلك تكون العقيدة الصحيحة للمسلم يف هذا هو ما قطعت به هذه اآلية 
إثبات رفعه إىل اهلل تعاىل، فهذا  من نفي قتل عيسى -عليه السالم- وصلبه ومن 
القدر ال جيوز ملسلم جحوده وخيرج عن اإلسالم من اعتقد ما يقول به املسيحيون 
اآلن من قتل ذات هذا النبي وصلبه، أما رفعه -عليه السالم- حيا أو ميتا أو نائام 
شأنه  يف  اختلف  مما  هذا  فإن  وهيئتها،  حياته  كيفية  وما  مكانه،  وما  حيا،  كان  إن 
العلامء، إذ مل تفده آيات القرآن الكريم عىل وجه قطعي الداللة، ومجهور أهل العلم 
عىل أن عيسى -عليه السالم- حي عند اهلل تعاىل حياة مل تثبت كيفيتها وال طبيعتها 

مستدلني بام سنورده فيام ييل عن واقعة نزوله وعودته إىل األرض.
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- نزول عيسى إىل األرض:

أنه عليه السالم سينزل  يدل جمموع األحاديث املروية يف كتب السنة عىل 
إىل األرض داعيا باإلسالم وحاكام برشيعته ومتبعا رسول اهلل حممدا ملسو هيلع هللا ىلص، من هذا 
ما أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب األنبياء عن أيب هريرة قال: قال رسول 
»والذي نفيس بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكام عدال فيكرس  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
أهل  من  أحد  من  يقبلها  وال  يلغيها  -أي  اجلزية  ويضع  اخلنزير  ويقتل  الصليب 
األديان األخرى إذ ال يقبل منهم غري اإلسالم دينا- ويفيض املال حتى ال يقبله أحد 
حتى تكون السجدة الواحدة خريا من الدنيا وما فيها«، ثم قال أبو هريرة: اقرؤوا إن 
ۡهِل ٱۡلِكَتِٰب إِلَّ َلُۡؤِمَنَّ بِهِۦ َقۡبَل َمۡوتِهۦِۖ َوَيۡوَم 

َ
شئتم قول اهلل تعاىل: }ِإَون ّمِۡن أ

صحيحه  يف  مسلم  رواه  وقد   ،](59 ]النساء:  َشِهيٗدا{  َعلَۡيِهۡم  يَُكوُن  ٱۡلقَِيَٰمةِ 
هكذا عن أيب هريرة وزاد أنه »يقتل الدجال«.

- ما حكم من جحد نزول عيسى؟

هذا احلديث الرشيف وأمثاله ليس من األدلة قطعية الثبوت والداللة؛ ألنه 
مل  كذلك  لألرض،  السالم-  -عليه  عيسى  نزول  قطعا  يفيد  فال  املتواتر  من  ليس 
تفد آيات القرآن الكريم نزوله عىل وجه قاطع وإن كانت اآليتان 59) من سورة 
النساء، )6 من سورة الزخرف حتتمالن الداللة عىل هذا يف أحد التأويالت الكثرية 
العقيدة اإلسالمية  لكل منهام والتي أوردها الطربي يف تفسريه، وملا كانت أسس 
إنام تثبت بالدليل القطعي الثبوت والداللة من القرآن والسنة، فإن من جحد نزول 
عيسى -عليه السالم- وعودته إىل األرض ال خيرج من اإلسالم وال يعترب كافرا؛ 
تقبل  فقد  هذا  ومع  السنة،  أو  القرآن  من  قطعي  بدليل  ثابت  غري  جحده  ما  ألن 
ث رواة هذا احلديث به وبأمثاله من الصحابة -رضوان  مجهور أهل العلم منذ حدَّ
عىل  الدالة  الرشيفة  األحاديث  تقبلوا  الرشيفة  السنة  دونت  أن  ومنذ  عليهم-  اهلل 
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نزول عيسى -عليه السالم- وعودته إىل األرض قبوال حسنا، وآمنوا هبا وعدوا 
الساعة وعالماهتا الكربى، وأختار طريق هؤالء واالقتداء هبم  نزوله من أرشاط 
باعتبار ذلك خربا عن املعصوم صلوات اهلل وسالمه عليه وهو ال ينطق عن اهلوى 

إن هو إال وحي يوحى، مع عدم تكفري من جيحد نزول عيسى -عليه السالم-.

- ما حكم من قال بموت عيسى؟

ُمَتَوّفِيَك{ يف آيات  }إِّنِ  ملا كانت عبارة القرآن الكريم يف قوله تعاىل: 
والنوم  املوت  حتتمل  املائدة  سورة  يف  يْتَن{  تَوَفَّ ا  و}فَلَمَّ عمران،  آل  سورة 
واالستيفاء والقبض عىل ما سبق بيانه، فإنه مع هذه االحتامالت تكون داللة اآليات 
فعال  بموته  املسلمني  من  قال  فمن  قاطعة،  غري  اآلن  السالم-  -عليه  حياته  عىل 
التأويل فال خيرج هبذا القول من اإلسالم وال يعترب كافرا  يكون متأوال ملا حيتمل 
ما دام معتقدا ومقرا بأن اهلل سبحانه وجلت قدرته قد رفعه إليه من بني أعدائه، ومل 
يمكنهم من قتله وصلبه امتثاال وتصديقا لقوله تعاىل: }َوَما َقَتلُوهُ يَقِيًنا بَْل َرَفَعُه 

ُ َعزِيًزا َحِكيًما{. ُ إَِلْهِ َوَكَن اللَّ اللَّ
- هل نرش عيسى دعوته باهلند؟

أما إن عيسى -عليه السالم- قد نرش دعوته يف اهلند وأفغانستان والسند 
وإيران فليس هناك ما يؤكد هذا الزعم، وإنام انترشت بفعل أتباعه وجهدهم كام 
هو ملموس اآلن من انتشار مجاعات التبشري التي تلبس ثوب اإلصالح االجتامعي 
والتطبيب العالجي أو تفتح املدارس للتعليم يف املجتمعات التي تغلب فيها األمية.

- هل جتوز ترمجة القرآن الكريم؟

أما عن ترمجة القرآن الكريم، فإن الرتمجة احلرفية آليات القرآن الكريم غري 
جائزة رشعا، وإنام جتوز ترمجة املعاين والتفسري، فإذا وجدت ترمجة لفظية للقرآن 
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املعنية برتمجة  فيجب أال يعتمد عليها وال تعترب قرآنا، وإنا نأمل أن تقوم اجلهات 
من  وغريها  السؤال  يف  إليها  املشار  الرتمجة  من  بدال  الكريم  للقرآن  خمتار  تفسري 
الذين  املسلمني  بعض  أو  املسترشقني  بني  والرشق  الغرب  يف  املنترشة  الرتمجات 
ال حيسنون صنعا. واهلل املوفق واهلادي إىل الرصاط املستقيم. وهو سبحانه وتعاىل 

أعلم.

J
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�إر �ل���ن�ا و�ن��ة �م��ن ا
�ل��ة ا

املبـــــادئ
) - عـىل من ارتكب ذنًبا أال يقنط مـن رمحة اهلل، وأن يرجع إليه بالتوبة، ويكثر من 

االستغفار وقراءة القرآن والصالة والصدقات.
2 - الواقـع يف الذنـب ال يتحدث به، وإال كان من املجاهرين الذين ال يقبل اهلل هلم 

توبة.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ إ. ع. م. املقيد برقم 262 لسنة 1981 
املتضمن أنه عىص اهلل مع بنت أخ زوجته املتزوجة، وندم عىل ما فعل، ويسأل: هل 

لو تاب إىل اهلل يقبل اهلل توبته؟ وما كفارة خطئه؟

اجلواب
نُفِسِهۡم َل َتۡقَنُطواْ ِمن 

َ
ٰٓ أ فُواْ َعَ ۡسَ

َ
ِيَن أ قال اهلل تعاىل : }قُۡل َيٰعَِبادَِي ٱذلَّ

نُوَب َجِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم{ ]الزمر: 53[،  َ َيۡغفُِر ٱذلُّ ِۚ إِنَّ ٱللَّ رَّۡحَةِ ٱللَّ
َمَٰوُٰت  ٱلسَّ َعۡرُضَها  وََجنٍَّة  ّبُِكۡم  رَّ ّمِن  َمۡغفَِرةٖ  إَِلٰ  }وََسارُِعٓواْ  تعاىل:  وقال 
َوٱۡلَكِٰظِمنَي  آءِ  َّ آءِ َوٱلضَّ َّ ِيَن يُنفُِقوَن ِف ٱلسَّ لِۡلُمتَّقِنَي ١٣٣ ٱذلَّ ۡت  ِعدَّ

ُ
أ ۡرُض 

َ
َوٱۡل

َفَعلُواْ  إَِذا  ِيَن  َوٱذلَّ  ١٣٤ ٱلُۡمۡحِسننَِي  ُيِبُّ   ُ َوٱللَّ ٱنلَّاِسۗ  َعِن  َوٱۡلَعافنَِي  ٱۡلَغۡيَظ 
نُوَب  نُوبِِهۡم َوَمن َيۡغفُِر ٱذلُّ َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ذِلُ نُفَسُهۡم َذَكُرواْ ٱللَّ

َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
َفِٰحَشًة أ

ٰ َما َفَعلُواْ َوُهۡم َيۡعلَُموَن{ ]آل عمران: 33) - 35)[، ويف  واْ َعَ ُ َولَۡم يُِصُّ إِلَّ ٱللَّ
الصحيحني عن ابن مسعود -ريض اهلل عنه- قال: قلت: يا رسول اهلل، أي الذنب 

* فتوى رقم: 54) سجل: 5)) بتاريخ: 8)/ 0)/ )98) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق. 
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أعظم؟ قال: »أن جتعل هلل ندا وهو خلقك«، قلت: ثم أي؟ قال: »أن تقتل ولدك 
خمافة أن يطعم معك« قلت: ثم أي؟ قال: »أن تزين بحليلة جارك«، فأنزل اهلل تعاىل 
ِ إَِلًٰها َءاَخَر َوَل َيۡقُتلُوَن  ِيَن َل يَۡدُعوَن َمَع ٱللَّ تصديق ذلك قوله تعاىل: }َوٱذلَّ
ثَاٗما ٦٨ 

َ
ُ إِلَّ بِٱۡلَّقِ َوَل يَۡزنُوَنۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك يَۡلَق أ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ

يَُضَٰعۡف َلُ ٱۡلَعَذاُب يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوَيۡخُلۡ فِيهِۦ ُمَهانًا ٦٩ إِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن 
ُ َغُفوٗرا  اتِِهۡم َحَسَنٰٖتۗ َوَكَن ٱللَّ ُ َسّيِ َٔ ُل ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ُيَبّدِ

ُ
وََعِمَل َعَمٗل َصٰلِٗحا فَأ

رَِّحيٗما{ ]الفرقان: 68 - 70[. ويف صحيح البخاري عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أهيا الناس 
اليوم أكثر من  إليه يف  بيده إين ألستغفر اهلل وأتوب  توبوا إىل ربكم فوالذي نفيس 
سبعني مرة«، ومن هنا كان عىل من ارتكب ذنبا أن يرجع إىل اهلل بالتوبة ويكثر من 
االستغفار وقراءة القرآن والصالة والصدقات وعمل احلسنات، فقد ورد أن هذه 
األمور متحو اخلطايا حيث روي عن عمرو بن العاص -ريض اهلل عنه-  قال: أراد 
معاذ بن جبل سفرا فقال: أوصني يا رسول اهلل، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أسأت فأحسن«)))، 
وروى  عدي بن حاتم عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »اتقوا النار ولو بشق مترة«)2) رواه 
البخاري ومسلم، وعن معاذ بن جبل -ريض اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
النار...«)3)، وعن أيب هريرة  املاء  »الصوم جنة والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ 
-ريض اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أال أدلكم عىل ما يمحو اهلل به اخلطايا 
ويرفع به الدرجات، قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: إسباغ الوضوء عىل املكاره وكثرة 
اخلطى إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط«)4)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اتق اهلل حيثام كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس 

بخلق حسن«)5).

)))  رواه الطرباين وغريه، البيان والتعريف ج ) ص 30).
)2)  زاد املسلم ج ) ص 2).

)3)  رواه الرتمذي، وقال حديث حسن صحيح.
)4)  رواه مالك ومسلم، الدين اخلالص ج 2.

)5)  أخرجه اإلمام أمحد يف الزهد، البيان والتعريف ج ) ص 65.
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فبادر أهيا املسلم بالتوبة إىل اهلل مما اقرتفت من إثم كبري توبة خالصة نادما 
عىل ما فرطت يف جنب اهلل، وال تتحدث هبذه املعصية وإال كنت من املجاهرين هبا، 
وقد سرتها اهلل عليك، وال يقبل اهلل توبة جماهر بالذنب؛ ألنه قدوة سيئة، وأكثر من 
الصدقات واإلحسان إىل الفقراء واليتامى واملساكني رغبة يف مغفرة من اهلل ورضوان 
فإنه سبحانه وعد التائبني املتصدقني بالقبول وهو سبحانه القائل: }َوَمن َيۡعَمۡل 
َ َغُفوٗرا رَِّحيٗما{ ]النساء: 0))[. َ َيِِد ٱللَّ ۡو َيۡظلِۡم َنۡفَسُهۥ ُثمَّ يَۡسَتۡغفِرِ ٱللَّ

َ
ُسوًٓءا أ

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ن�� ا
�ل����ة��نر وع�دن �ع�مة���م ا

�ن
املبـــــادئ

)- نعيم القرب أو عذابه من األمور التي أشار إليها القرآن الكريم وأخرب عنها سيدنا 
رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال ينبغـي ملؤمن يؤمـن باهلل ومالئكته وكتبه ورسـله واليوم اآلخر 

إيامنا حقا أن ينكر ذلك.

الســـؤال
قرأت يف بريد األهرام بتاريخ 7/ 3/ 1994م كلمة بتوقيع الفنان مدحت 
مريس يقول فيها : أجد من واجبي كمسلم أن أعلق عىل ما جاء يف احللقة 22 من 

مسلسل العائلة:

أوال: قال املمثل متسائال: هل جاء ذكر عقاب القرب يف القرآن الكريم؟

وأجيب: نعم جاء ذكر عذاب القرب يف القرآن الكريم.

ثانيا: سأل املمثل: هل احلديث الرشيف عن عذاب القرب حديث صحيح 
وليس مكذوبا؟

أجيب: جاء ذكر عذاب القرب يف احلديث القديس الرشيف.

ثالثا: أتوجه إىل فضيلة املفتي بطلب إبداء الرأي يف هذا املوضوع عىل وجه 
الرسعة حتى ال حتدث بلبلة يف األذهان.

* فتوى رقم: 85 سجل: 27) بتاريخ: 20/ 9/ 995) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اجلواب
اآليات  إن  فأقول:  الدينية  غريته  عىل  لسيادته  شكري  بعد  وأبادر   -(
القرآنية التي أشارت إىل نعيم القرب أو عذابه كثرية، وإن بعض األحاديث النبوية قد 

رصحت بذلك:

أمـا اآليـات القرآنية فمنها اآليـة التي استشهد هبا سيـادته وهي قوله تعاىل 
َتُقوُم  َوَيۡوَم  اۚ  وََعِشّيٗ ا  ُغُدّوٗ َعلَۡيَها  ُيۡعَرُضوَن  }ٱنلَّاُر  وأتباعه:  فرعون  شأن  يف 
َشدَّ ٱۡلَعَذاِب{ ]غافر: 46[. أي أن فرعون وأتباعه 

َ
ۡدِخلُٓواْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ

َ
اَعُة أ ٱلسَّ

يقال  القيامة  ويوم  قبورهم  يف  وهم  آخره  ويف  النهار  أول  يف  النار  عىل  يعرضون 
ملالئكة العذاب: أدخلوهم يف أشد ألوان العذاب بسبب كفرهم وإرصارهم عىل 
هذا  أن  عىل  واجلمهور  ملخصه:  ما  اآلية  هلذه  تفسريه  عن  القرطبي  قال  الباطل. 
قال  القيامة كام  يوم  التي بني موت اإلنسان وبعثه  املدة  الربزخ أي يف  العرض يف 
]املؤمنون: 00)[، قال جماهد  ُيۡبَعُثوَن{  يَۡوِم  إَِلٰ  بَۡرَزٌخ  َوَرآئِِهم  }َوِمن  سبحانه: 
وغريه: هذه اآلية تدل عىل عذاب القرب يف الدنيا، أال تراه يقول عن عذاب اآلخرة: 
َشدَّ ٱۡلَعَذاِب{. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر 

َ
أ َءاَل فِرَۡعۡوَن  ۡدِخلُٓواْ 

َ
}أ

إذا مات عرض عليه مقعده  »إن أحدكم  قال:  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل عنهام  ريض 
بالغداة والعيش إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك اهلل إليه يوم القيامة«. تفسري القرطبي ص 

5) ج 8)3. طبعة دار الكتب.

2- كذلك من اآليات القرآنية التي وصفت الشهداء بأهنم بعد مفارقتهم 
للدنيا أحياء عند رهبم يرزقون وهم يف قبورهم، من هذه اآليات قوله تعاىل: }َوَل 
يُۡرزَقُوَن{  َرّبِِهۡم  ِعنَد  ۡحَيآٌء 

َ
أ بَۡل  ۡمَوٰتَۢاۚ 

َ
أ  ِ ٱللَّ َسبِيِل  ِف  قُتِلُواْ  ِيَن  ٱذلَّ َتَۡسَبَّ 
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]آل عمران: 69)[. فهذه اآلية رصحية يف أن الشهداء بعد مفارقتهم للدنيا حييون حياة 

من  وأيضا  تعاىل.  اهلل  إال  يعلمها  ال  بكيفية  ولكن  حسنا  رزقا  فيها  يرزقون  سارة 
اآليات التي أشارت إىل البشارات التي يبرش اهلل تعاىل هبا عباده الصاحلني وهم يف 
 ُ َربَُّنا ٱللَّ ِيَن قَالُواْ  اللحظات األخرية من حياهتم قوله سبحانه وتعاىل: }إِنَّ ٱذلَّ
بِٱۡلَنَّةِ  واْ  بِۡشُ

َ
َوأ َتَۡزنُواْ  َوَل  َتَافُواْ  لَّ 

َ
أ ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  َعلَۡيِهُم  ُل  تَتََنَّ ٱۡسَتَقُٰمواْ  ُثمَّ 

ٱلَِّت ُكنُتۡم تُوَعُدوَن{ ]فصلت: 30[. أي تتنزل عليهم املالئكة لتقول هلم يف ساعة 
وال  املستقبل  يف  عليه  قادمون  أنتم  مما  ختافوا  ال  البشارة:  سبيل  عىل  احتضارهم 
حتزنوا عىل ما فارقتموه من أموال وأوالد. أما اآليات القرآنية التي أنذرت الكافرين 
والظاملني بسوء مصريهم يف ساعات االحتضار فمنها قوله تعاىل: }َولَۡو تََرىٰٓ إِذِ 
نُفَسُكُمۖ 

َ
أ ۡخرُِجٓواْ 

َ
أ يِۡديِهۡم 

َ
أ بَاِسُطٓواْ  َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  ٱلَۡمۡوِت  َغَمَرِٰت  ٰلُِموَن ِف  ٱلظَّ

ِ َغۡيَ ٱۡلَّقِ َوُكنُتۡم َعۡن  ٱۡلَۡوَم ُتَۡزۡوَن َعَذاَب ٱلُۡهوِن بَِما ُكنُتۡم َتُقولُوَن َعَ ٱللَّ
وَن{ ]األنعام: 93[. َءاَيٰتِهِۦ تَۡسَتۡكِبُ

3- وأما األحاديث النبوية التي أخربت بنعيم القرب أو عذابه فمنها ما جاء 
يعذبان  إهنام  فقال:  بقربين  مر  »أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ابن عباس:  الصحيحني عن  يف 
بالنميمة،  الناس  بني  يميش  فكان  أحدمها  أما  كبري،  إنه  بىل  كبري،  يف  يعذبان  وما 
وأما اآلخر فكان ال يسترت من بوله«. أي كان ال يسترت عن األعني، أو كان ال هيتم 
بالطهارة بل يرتك البول يلوث جسده أو ثيابه. ومنها أيضا ما جاء يف الصحيحني 
أعوذ  »اللهم إين  يقول يف دعائه:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان  أن  عن عائشة -ريض اهلل عنها- 
بك من فتنة القرب ومن عذاب القرب«، وقد ورد ذلك يف روايات أخرى عن بعض 
الصحابة، وأنه كان يقول ذلك بعد التشهد األخري وقبل السالم، وال شك أنه ملسو هيلع هللا ىلص 

ال يستعيذ باهلل تعاىل إال من يشء حاصل وواقع.
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القرآن  إليها  التي أشار  القرب أو عذابه من األمور  4- واخلالصة أن نعيم 
ومالئكته  باهلل  يؤمن  ملؤمن  ينبغي  وال  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سيدنا  عنها  وأخرب  الكريم 
وكتبه ورسله واليوم اآلخر إيامنا حقا أن ينكر ذلك بل عليه أن يؤمن بذلك وأن 
يفوض كيفية هذا النعيم يف القرب أو العذاب فيه إىل اهلل تعاىل، وأن يكثر من الدعاء 
بأن جيعل اهلل تعاىل قربه روضة من رياض اجلنة ال حفرة من حفر النار. ونسأل اهلل 

تعاىل للجميع السداد واإلخالص يف القول والعمل.

J
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�م ��س�لا �� ال�إ وع�� اإ ��ة ور��ن ررن �ل�د و�ن��ة ا
�ة

املبـــــادئ
) - متـى جاء الدرزي ونحوه طائعا معلنا رجوعـه عن عقيدته وتربأه من كل دين 

خيالف دين اإلسالم وجب قبول قوله واعترب بذلك مسلام.
2 - الذي ال يقبل رجوع شخص إىل اإلسالم يكون راضيا ببقائه عىل الكفر ويكون 

بذلك آثام.
3 - ال حيتاج يف إثبات الرجوع إىل اإلسالم إىل طريق رسمي بل يكفي أن يعلم اهلل 
عنه ذلك، وال حيتاج يف رسيان أحكام اإلسـالم عليه إال أن يعرف الناس عنه ذلك 

ويشتهر أمره بني من يعرفونه.

الســـؤال
سأل باشكاتب حمكمة رشعية لواء نابلس يف رجل أقر أنه كان من طائفة 
الدروز، ويريد اآلن أن يرتك ما كان عليه من االعتقادات الدرزية، ويعتنق الدين 
اإلسالمي احلنيفي املبني. فهل -واحلالة هذه- إذا أتى بالشهادتني مع عبارة التربؤ 
من مجيع ما خيالف دين اإلسالم يعترب بنظر الرشع مسلام، ويعامل معاملة املسلمني 
فورا، وال يعد منافقا؟ وإذا صح إسالمه بتلك الصيغة، فام حكم من مل يقبل إسالمه 

من املسلمني؟ وهل يشرتط لقبول إسالمه أن يكون رسميا؟ أرجو اجلواب.

اجلواب
الذي قالوه: إنه متى جاء الدرزي ونحوه طائعا معلنا بأنه كان عىل عقيدته، 
وأنه رجع عنها متربئا من كل دين خيالف دين اإلسالم وجب قبول قوله ]واعترب 
مسلام[، وقالوا كذلك: »إن من مل يقبل رجوع من يريد األوبة إىل اإلسالم يكون 

* فتوى رقم: 479 سجل: 2 بتاريخ: 24/ 5/ 902) من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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راضيا ببقائه عىل الكفر«، وقالوا: »إن أقل ما يف ذلك أن يكون آثام مسيئا«، ثم إنه 
لنا وعليه  ما  له  املتحول إىل اإلسالم مسلام منا،  اعتبار  نتبعها يف  ]لنا سنة[  ليست 
]الرجعة إىل  يقبل  نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وقد كان ملسو هيلع هللا ىلص  الدين، إال سنة  ما علينا يف أخوة 
اإلسالم[ بعد الردة واإلخالص بعد النفاق، ومل يكن ينظر إىل من شهد أن ال إله 
إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، وأن القرآن حق، واآلخرة حق، وأن مجيع ما فرض 
اهلل ]يف كتابه واجب[ األداء، وما منعه جيب عنه االنتهاء، إال نظرة املسلم للمسلم، 
ومل يكن يفرق بني املسلمني يف اإلسالم إال أن يطلعه اهلل عىل ما َكّن شخص من 
نفاق أو قامت ]له عىل ذلك[ شواهد قاطعة، وكتب السنة شاهدة بذلك، فكيف ال 
نقنع من الناس بام قنع ملسو هيلع هللا ىلص منهم، وكيف نطالبهم بأكثر مما طالبهم به، وهو صاحب 
]الرشيعة وإليه[ املرد عند النزاع، فهذا الدرزي الذي اعرتف بام كان عليه، وجاء 
اآلن طائعا من نفسه يشهد أنه عىل الدين احلق وأنه ينبذ كل دين خيالفه يعد مسلام 
املسلمون،  اهلل  فليتق  باهلل،  نعوذ  يبوء هبا  أن  منه ذلك خيشى  يقبل  مل  ]حقا[، ومن 
تفرقوا واختلفوا من  ولريجعوا إىل حكم اهلل وحكم رسوله، وال يكونوا كالذين 
بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، واهلل ينقذهم مما صاروا إليه، وهو هيدي من يشاء 
إىل رصاط مستقيم، أما اعتبار الراجع إىل العقيدة الصحيحة مسلام فال حيتاج ]إىل 
أن[ يكون ذلك من طريق رسمية، بل يكفي أن يعلم اهلل عنه ذلك، ثم يف جريان 
أحكام املسلمني عليه ال حيتاج إال إىل أن يعرف الناس منه ذلك، ويشتهر أمره ]بني[ 

من يعرفونه. واهلل أعلم.

J
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��ن�ة��ة �ل�ك��ة�ـ�ا ��ة ا و�ن �كرن �م ا ��س�لا اإ
املبـــــادئ

) - النطق بالشهادتني كاف يف صحة اإلسالم دون توقف عىل يشء آخر.
2 - إسـالم الزوجـة ال يفسـخ عقد الـزواج بمجرد إسـالمها بل البـد من عرض 

اإلسالم عىل زوجها فإن أبى أو سكت فرق القايض بينهام بطلقة بائنة.

الســـؤال
سئل بإفادة واردة من نيابة بني سويف يف 19 أغسطس سنة 1913م صورهتا: 
نرجو التكرم بإفادتنا عن رأي فضيلتكم يف قضية أمامنا يف املحكمة موضوعها أن 
امرأة قبطية أسلمت ونطقت بالشهادتني واشتهر أمرها باإلسالم، ثم قدمت بالغا 
للمديرية ألجل حتويلها إىل املحكمة الرشعية الستخراج إعالم رشعي، ومل يتحرر 
هلا إعالم رشعي. فهل يكفي إلسالمها النطق بالشهادتني، أم ال بد من حترير إعالم 
رشعي؟ وهل يكون زواجها بزوجها القبطي مفسوخا بمجرد إسالمها، أم ال بد من 
حكم القايض بفسخه؟ والفصل يف احلادثة متوقف عىل احلكم الرشعي يف ذلك ليوم 

السبت 23 أغسطس سنة 1913م. وتفضلوا بقبول احرتامنا.

اجلواب
نطق املرأة املذكورة بالشهادتني -كام ذكر- كاٍف يف صحة إسالمها بدون 
عىل  اإلسالم  يعرض  ذكر  كام  وبإسالمها  بذلك،  رشعي  إعالم  حترير  عىل  توقف 
ق القايض بينهام،  زوجها القبطي، فإن أسلم تعش زوجة له، وإن أبى أو سكت فرَّ
طالقا،  يعترب  احلالة  هذه  يف  القايض  وتفريق  له،  زوجة  فهي  بينهام  يفرق  مل  وما 

ولإلحاطة لزم رشحه.
* فتوى رقم: 0) سجل: 8 بتاريخ: 20/ 8/ 3)9) من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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�ل���م���م��ةرن �ل����مسن�ة ا �م ا ��س�لا اإ
املبـــــادئ

) - إسالم الصبي املميز صحيح وال يشرتط البلوغ يف صحة إسالمه باتفاق اإلمام 
وصاحبيه.

2 - يعترب الولد مسلام بإسالم أحد والديه.
3 - ال جيوز أن ينادى الشـخص باسـمه األول )املسـيحي( إذا رغب يف اسـم من 

أسامء املسلمني.

الســـؤال
سألت مصلحة السجون بام يأيت: نترشف بأن نبلغ فضيلتكم جواب حمكمة 
به  امللحقة  واألوراق  احلارض  أغسطس   11 يف  املؤرخ   2690 رقم  الرشعية  مرص 
اخلاصة برغبة الغالم و. ع. من إصالحية األحداث باجليزة يف تسميته باسم ع. إ. م. 
ألنه يدين باإلسالم، ولو أنه مولود عن أم مسيحية، إال أنه مولود عن أب مسلم، 
ورغبة والده يف تسميته باسم و. ع. م. واعتباره مسلام تبعا لدينه اإلسالمي الذي 

يدين به يف األصل عن آبائه وأجداده.

الغالم مسلام؟  أصبح  الغالم، وهل  به  ُينادى  االسمني  أي  النظر يف  رجاء 
والتكرم بإفادتنا إلثبات ذلك بدفاتر اإلصالحية.

اجلواب
قد اطلعنا عىل كتاب سعادتكم رقم )) - 5/ 4) املؤرخ يف 5) أغسطس 
سنة 932) وعىل األوراق املرافقة له، ونفيد بأن الغالم املذكور بكتابكم هو مسلم 

* فتوى رقم: 82 سجل: 37 بتاريخ: 4/ 9/ 932) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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حنيفة  أيب  اإلمام  باتفاق  البلوغ  اإلسالم  صحة  يف  يشرتط  ال  إذ  بنفسه؛  بإسالمه 
صح  وأسلم  فأكثر  سنوات  سبع  بلغ  بأن  مميزا  الصبي  كان  متى  بل  وصاحبيه، 
إسالمه، وهذا الغالم سنه اآلن أكثر من إحدى عرشة سنة كام علم من األوراق، 
فصحَّ إسالمه استقالال عىل أنه إذا مل يكن قد أسلم يعترب مسلام تبعا لوالده املسلم، 
هذا وال جيوز أن ينادى باالسم الذي سمي به أوال وهو و. ع، بل ينادى باالسم 

الذي رغب يف تسميته به.

J
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د ���ا ��م�ش �م ع��ل� اإ ��س�لا �ة ال�إ
ول ��ن

�ل�د��ن ل� ��ة�ةو��ة���ن ا
املبـــــادئ

)- ال يتوقف اإلسـالم عىل اإلشـهاد الرشعي أمام اجلهات الرسـمية، فمتى نطق 
الشخص بالشهادتني وأقام الشعائر كان مسلام.

الســـؤال
سأل ر. ف. قال: رجل كان يعتنق الدين املسيحي، وملا نارت بصريته اعتقد 
بأن خري األديان هو دين حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فقال معرتفا بقوله: »أشهد أال إله إال اهلل، وأشهد 
خيالف  دين  كل  من  بريء  وأنه  ورسوله،  عبده  عيسى  وأن  اهلل،  رسول  حممدا  أن 
يشهد  مل  ولكنه  آخره،  إىل   ... بأن صىل وصام  الدين  وأقام شعائر  اإلسالم«،  دين 
باملحكمة؛ لظروف خاصة قاسية، فهل دينه صحيح مطابق لإلسالم، ومريض أمام 
اهلل، وقد أشهد واعرتف أمام الناس؟ وهل يعامل معاملة املسلمني دينا أم ال، فتكون 
عليه الواجبات الدينية ال املدنية، وله كذلك احلقوق الدينية الرشعية؟ نرجو اإلفتاء 

عىل هذا، ولفضيلتكم الشكر.

اجلواب
هذا  عىل  اطلعنا  بعده.  نبي  ال  من  عىل  السالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
السؤال، ونفيد بأنه ال يتوقف اإلسالم عىل اإلشهاد الرشعي أمام املحكمة، فمتى 
كان احلال كام ذكر بالسؤال كان هذا الشخص يف األحكام كالشخص الذي أسلم 

وأشهد عىل اإلسالم أمام املحكمة. هذا ما ظهر لنا واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 5) سجل: 42 بتاريخ: ))/ 4/ 936) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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هة ��ة�د
�م �ع����ة ��س�لا ال�إ
املبـــــادئ

)- ال يتحقـق إسـالم الرجـل فيـام بينه وبني اهلل تعـاىل إال بوجـود تصديق بالقلب 
وإذعان وقبول ملا علم من الدين بالرضورة.

2- ملـا كان التصديـق بالقلـب من األمور اخلفيـة، واألحكام تنـاط بالظواهر، فقد 
جعل الشارع مناط األحكام النطق باللسان بالشهادتني.

الســـؤال
سأل ع. ح. قال: ما قولكم -دام فضلكم- يف رجل مرصي مسيحي تزوج 
 4 يوم  يف  شقاق  بينهام  وقع  مسيحية،  مرصية  فتاة  من   1938 سنة  نوفمرب   28 يف 
فرباير سنة 1939 فرتكت منزل الزوجية إىل منزل والدها يف ذلك اليوم، ورفعت 
هي عليه دعوى النفقة يف يوم 7 فرباير أمام املجلس امليل لألقباط األرثوذكس، ورفع 
هو عليها دعوى الطالق يف يوم 8 منه أمام نفس املجلس، ويف يوم 18 فرباير أشهر 
الثاين- طلق زوجته،  أمام حمكمة مرص الرشعية، ويف يوم 19 منه -اليوم  إسالمه 
ويف يوم 26 فرباير سنة 1939 قرر يف حمرض حتقيق رسمي ما يأيت حرفيا: »وحصل 
بيني وبينها شقاق، وأردت أن ننفصل عن بعضنا، ولكن الدين املسيحي مل يسمح 
الشقاق عىل أشده فأشهرت إسالمي  بعد إجراءات طويلة جدا، وكان  إال  بذلك 
يف املحكمة الرشعية يوم 18 فرباير اجلاري وطلقتها أمام حرضة القايض الرشعي 
يقع إسالمه  الرجل هل  مثل هذا  فرباير سنة 1939«  يوم 19  الرشعية  باملحكمة 
صحيحا؟ وهل اإلسالم عقيدة أم جمرد ألفاظ يلوكها أي إنسان هو نفسه يعلن أنه 
اختذها أداة لالنتفاع من بعض أحكام هذا الدين احلنيف، ولإلرضار بحقوق الناس 

والكيد هلم؟
* فتوى رقم: 490 سجل: 47 بتاريخ: 9/ 2)/ 939) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
بتاريخ  آخر  أجبنا عن سؤال  أن  أنه سبق  ونفيد  السؤال،  اطلعنا عىل هذا 
20/ ))/ 935) بام نصه: »ونفيد أنه ال يتحقق إسالم مثل هذا الرجل فيام بينه 
وبني اهلل تعاىل إال إذا وجد منه تصديق بالقلب وإذعان وقبول ملا علم بالرضورة 
نظر واستدالل من  إىل  افتقار  العامة من غري  يعلمه  دين حممد ملسو هيلع هللا ىلص بحيث  أنه من 
وحدانية اهلل تعاىل، والنبوة، والبعث، واجلزاء، ووجوب الصالة والزكاة، وحرمة 
اخلمر إىل غري ذلك، لكن ملا كان هذا التصديق أمرا خفيا ال يطلع عليه إال عالم 
الغيوب، واألحكام الدنيوية إنام تناط باألمور الظاهرة املنضبطة، جعل الشارع مناط 
األحكام الدنيوية اإلقرار باللسان بأن يأيت املرء بكلمتي الشهادتني أعني: شهادة أن 
ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، أو ما يف معنامها، فإذا أتى هبام الشخص املذكور 
الدنيوية من جواز الصالة خلفه،  حكمنا بإسالمه وأجرينا عليه أحكام املسلمني 
والصالة عليه إذا مات، ودفنه يف مقابر املسلمني إىل غري ذلك، وإن كان إسالمه فيام 

بينه وبني اهلل تعاىل ال يتحقق إال إذا كان مصدقا بقلبه التصديق املذكور«.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�م�� ��س�لا �ة اإ
ه ��ن �ل�د ن وا

�لع �ا �ل��ن �لو�ل�د ا �نع ا
ل� �ة��مة

املبـــــادئ
)- ال توارث بني خمتلفي الديانة.

2- يتبع األوالد خري األبوين دينا إذا كانوا صغارا.
3- ال يتبع الولد أباه يف الدين إذا كان بالغا عاقال.

الســـؤال
إشهاد رشعي  بمقتىض  وأسلم  كان مسيحيا  قال: ل. ع. ش.  م.  م.  سأل 
حرر بمحكمة مرص الرشعية يف 5/ 6/ 1939، ثم تويف يف 26/ 7/ 1939 وهو 
مسلم وترك زوجة مسيحية، وأوالدا أربعة أحدهم ذكر والباقي إناث. أما الذكر 
فيسمى نويل كان عمره وقت إسالم أبيه 18 سنة و5 أشهر و5 أيام وهو عاقل مل 
يطرأ عليه جنون أو غريه من وقت إسالم والده لآلن، ومل يعتنق الدين اإلسالمي، 

والبنات وهن:

1- مارسيل وكان سنها وقت إسالم والدها 13 سنة و4 أشهر و18 يوما.

2- فينوس وكان سنها وقت إسالم والدها 10 سنوات وشهرين و3 أيام.

وهاتان البنتان مل يوجد فيهام يشء من عالمات البلوغ، وجسمهام ضعيف، 
وال يصدقان يف دعوى البلوغ.

3- بالنسني وكان سنها وقت إسالم أبيها 8 سنوات و8 أشهر ويوم.

واملراد معرفته اآلن هو َمن ِمن هؤالء األوالد يتبع أباه يف إسالمه، ومن ال 
يتبعه؟ ومن يرث يف املتوىف من املذكورين، ومن ال يرث؟

* فتوى رقم: 392 سجل: 48 بتاريخ: 26/ 6/ 940) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأن الولد الذي بلغ وهو عاقل ال يتبع أباه 
يف اإلسالم، بل تنقطع تبعيته ألبيه بمجرد بلوغه البلوغ الرشعي وهو عاقل، بمعنى 
أنه إذا أسلم والده وهو بالغ البلوغ الرشعي وعاقل ال يتبع أباه يف اإلسالم، وعىل 
هذا يكون االبن املذكور غري تابع لوالده يف اإلسالم؛ ألنه بالغ رشعا وعاقل عىل 

ما جاء بالسؤال.

هلن  كله  املرياث  ويكون  اإلسالم،  يف  والدهن  فيتبعن  الثالث  البنات  أما 
واالبن  الزوجة  أما  مسلم.  آخر  وارث  يوجد  مل  إذا  بينهن،  بالسوية  وردا  فرضا 

املذكور فال يرثان من املتوىف؛ الختالف الدين املانع من اإلرث.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل أعلم.

J
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ره ���ا ��م�ش و��ة���ن ع��ل� اإ
�م ل� ��ة�ة ��س�لا �ص����ة ال�إ

املبـــــادئ
)- ال يشرتط يف صحة اإلسالم إشهاره أمام املحكمة.

الســـؤال
سألت خ. أ، قالت: ما رأيكم -دام فضلكم- يف امرأة تدعى خ. أ. م، مسلمة 
وأحبت رجال مسيحيا، وأراد الزواج هبا حالال، وفعال أسلم إسالما صحيحا بقوله: 
اهلل  عبد  عيسى  سيدنا  وأن  اهلل  رسول  حممدا  سيدنا  وأن  اهلل  إال  إله  ال  بأن  »أشهد 
ورسوله، وأين بريء من كل دين خيالف دين اإلسالم«، واختار لنفسه من األسامء 
اإلسالمي  الدين  اعتنق  أنه  عرفت  إين  حيث  الرجل؛  هبذا  فتزوجت  م،  ش.  م. 
الزواج  تم  وفعال  إسالمه  إلشهار  الرشعية  عابدين  ملحكمة  طلبا  وقدم  صحيحا، 
بتاريخ 24 فرباير سنة 1943 بموجب وثيقة رسمية رقم 204882، ودخل هبا 
وعارشها معارشة األزواج، وبتاريخ 20 إبريل سنة 1943 أشهر إسالمه رسميا 
أمام حمكمة عابدين الرشعية بإشهاد رقم 890 سنة 1943 ومستمرة الزوجية لآلن، 
فهل معارشة الزوجة املذكورة لزوجها قبل إشهار إسالمه رسميا صحيحة أم ال؟ 
مع أنه اعتنق الدين اإلسالمي صحيحا. واملطلوب اإلفادة عن صحة عقد الزواج 
وهل  الرشعية،  عابدين  حمكمة  أمام  اإلسالم  إشهار  صدور  قبل  الصادر  املذكور 
النطق  بعد  مسلام  يعترب  أم  املذكور،  اإلشهاد  الشخص عىل صدور  إسالم  يتوقف 

بالشهادتني واتباع قواعد اإلسالم ولو مل يصدر بذلك إشهاد رسمي؟

* فتوى رقم: 544 سجل: 52 بتاريخ: 7)/ 5/ 943) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه إذا كان احلال كام ذكر به كان عقد الزواج 
املذكور صحيحا؛ ألن اإلشهار أمام املحكمة ليس برشط يف صحة اإلسالم، وكانت 
معارشة الزوج لزوجته قبل صدور اإلشهاد املذكور حالال، وهذا إذا مل يكن هناك 

يشء آخر يمنع من هذا الزواج. واهلل أعلم.

J
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رع�ا �م �م�ع��ة��نر ���ش ��س�لا ل���م��س��لم �ن�ال�إ
� ��ةر ا

ر عن را
��ة اإ

املبـــــادئ
)- إقرار املسـيحي بأنه مسـلم يف إقرارات عرفية أو رسمية كاٍف يف ثبوت إسالمه 
د هبا مجيعا نطقه بالشـهادتني وال أنه تربأ من كل  مـن تاريـخ أول إقرار له، ولـو مل َيرمِ

دين خيالف دين اإلسالم.
2- إذا قـال اليهـودي: دخلـت يف اإلسـالم. حُيكم بإسـالمه وإن مل يقل تربأت من 
اليهودية، وإذا قال املجويس: أسملت، أو أنا مسلم. حيكم بإسالمه ويعامل معاملة 

املسملني يف مجيع األحكام الدنيوية.
3- إذا رجع املقر بإسالمه عن إقراره كان مرتدا رشعا ويعامل معاملة املرتدين.

الســـؤال
اطلعنا عىل السؤال املقدم من حرضة األستاذ أ. ر. املحامي الوطني املتضمن 
أن رجال مسيحيا يدعى ن. ح. أسلم وسمى نفسه يف اإلسالم إ. ك. ح.، ثم تزوج 
بالسيدة م. ع. ز. املسلمة زواجا صحيحا رشعيا بإجياب وقبول رشعيني وبحضور 
شاهدين عىل كتاب اهلل وسنة رسوله بموجب عقد عريف مؤرخ يف أول إبريل سنة 
1943، موقع عليه منه باسمه قبل اإلسالم واسمه بعد اإلسالم، ثم اعرتف بذلك 
الزواج يف حمرض رسمي بتاريخ 14 يوليو سنة 1943، وقد رزق عىل فراش الزوجية 
الصحيحة من زوجته سالفة الذكر بولد سمي فريد بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1947 
وهو الذي أبلغ عن هذه الوالدة وقرر أن الولد ولده وأن األم م. ع.ز.، ثم وقع عىل 
هذا التبليغ باسمه إ. ك. ح.، وقد أوىص كذلك لولده هذا بموجب إشهاد رشعي 
ثروته،  بنصيب من  نوفمرب سنة 1947  الرشعية يف 27  منه بمحكمة مرص  صدر 
وقد اعرتف يف هذا اإلشهاد بأن الولد املذكور فريد إ. ك. ح. ابنه وقد رزق به من 

* فتوى رقم: 459 سجل: )6 بتاريخ: 5/ 2)/ 949) من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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زوجته م. ع. ز. املسلمة، ويف أول يناير سنة 1949 فرض عىل نفسه نفقة لزوجته 
والبنه املذكور، واعرتف يف ورقة النفقة باإلسالم والزواج والبنوة، وطلب معرفة 
احلكم الرشعي يف قيمة هذه األوراق بالنسبة إلسالم ن. ح. الذي سمى نفسه بعد 

ذلك بـ إ. ك. ح. 

كام اطلعنا عىل الصور الشمسية لألوراق العرفية والرسمية اآلتية: 

إبريل سنة  أول  ز. يف  ع.  وم.  بني ن. ح.  املحرر  املدين  الزواج  أوال: عقد 
1943 واملوقع عليه منهام املتضمن إقراره بزواجه هبا زواجا صحيحا رشعيا بشهادة 

مسلمني، وإقراره بأنه مسلم ديانة وقد سمى نفسه يف اإلسالم باسم إ. ح. 

وثانيا: حمرض حتقيق بوليس مكتب محاية اآلداب بالقاهرة يف أول إبريل سنة 
1943 وأنه أسلم فيام بينه وبني نفسه وسمى نفسه إ. ح. 

وثالثا: مستخرج رسمي من دفاتر مواليد صحة العباسية قسم الواييل مؤرخ 
املسلم  إ. ك. ح.  أكتوبر سنة 1947 ولد فريد  بأنه يف 29  24/ 11 سنة 1947 
ووالده إ. ك. ح. املسلم ديانة، ووالدته م. ع. ز.، واملبلغ عن هذا هو الوالد إ. ك.ح. 

مرص  حمكمة  أمام   1947 سنة  نوفمرب   27 مؤرخ  وصية  إشهاد  ورابعا: 
االبتدائية الرشعية رقم 186 متتابعة جزء ثالث منوع سنة 1947 تضمن أن: ن. 
ح. قد أوىص بتسع ثروته التي يموت عنها البنه الذي سامه فريد إ. ك. ح. املقيد يف 
دفرت مواليد العباسية هبذا االسم، واملرزوق به من زوجته م. ع. املسلمة، والذي كان 

نتيجة زواج صحيح رشعي حصل بينهام عىل كتاب اهلل وسنة رسوله.

وخامسا: عقد اتفاق بني هذين الزوجني تارخيه 27/ 12 سنة 1948 ذكر 
فيه رصاحة أهنام تزوجا زواجا صحيحا رشعيا، ورزقا بعد املعارشة بالولد املذكور، 
وفرض عىل نفسه نفقة لزوجته وولده املذكور شهريا، وأن ن. م. ح. كان مسيحيا 

وأسلم وسمى نفسه إ. ك. ح. 
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اجلواب
هذه اإلقرارات الصادرة من ن. م. ح. املذكور كافية رشعا يف ثبوت إسالمه 
من تاريخ أول إقرار وهو أول إبريل سنة 943) ولو مل يرد هبا ما يفيد نطقه بلفظ 

الشهادتني وال ما يفيد تربأه من ديانته السابقة. 

ففي جممع األهنر عن اخلانية وعن بعض املشايخ إذا قال اليهودي: دخلت 
يف اإلسالم، حيكم بإسالمه وإن مل يقل: تربأت من اليهودية؛ ألن قوله: دخلت يف 
اإلسالم، إقرار بدخول حادث يف اإلسالم، وأفتى البعض يف ديارنا بإسالمه من 
أنا مسلم،  أو قال:  إذا قال: أسلمت،  به اآلن. واملجويس  املعمول  غري تربؤ وهو 
حيكم بإسالمه. وعن احلسن بن زياد إذا قال رجل للذمي: أسلم. فقال: أسلمت، 
كان مسلام. ومثله يف الفتاوى األنقروية، ويف رد املحتار عىل الدر املختار، ويف املغني 
القايض حيكم  قال  أنا مسلم،  أو  أنا مؤمن،  قال  »وإن  املرتد:  باب  قدامة يف  البن 
وهو  معروف  معلوم  ليشء  اسامن  ألهنام  بالشهادتني؛  يلفظ  مل  وإن  هبذا  بإسالمه 
الشهادتان، فإذا أخرب عن نفسه بام تضمن الشهادتني كان خمربا هبام. »وروى املقداد 
أنه قال: يا رسول اهلل أرأيت إن لقيت رجال من الكفار فقاتلني فرضب إحدى يدي 
بالسيف فقطعها، ثم الذ مني بشجرية فقال: أسلمت، أفأقتله يا رسول اهلل بعد أن 
قاهلا؟ قال: ال تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول 
كلمته التي قاهلا«. »وعن عمران بن حصني قال: أصاب املسلمون رجال من عقيل 
فأتوا به النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا حممد إين مسلم، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: لو كنت قلت وأنت 

متلك أمرك أفلحت كل الفالح«. روامها مسلم« ا. هـ.

»أن  املختار:  الدر  عىل  املحتار  رد  حاشيته  يف  عابدين  ابن  العالمة  وحقق 
بذلك مسلام يف عرف  أنا مسلم، صار  قال:  إذا  أو نرصانيا-  كان  الذمي -هيوديا 
بالدنا وإن مل يسمع منه النطق بالشهادتني، كام رصح به يف رشح السري« ا. هـ. وإذا 
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علم أن هذا املقر صار مسلام هبذا اإلقرار فإذا رجع عنه كان مرتدا رشعا عن دين 
اإلسالم.

ومن هذا يعلم أن ن. م. ح. الذي تسمى بعد اإلسالم باسم إ. ك. ح. مسلم 
بمقتىض هذا اإلقرار، ويعامل معاملة املسلمني يف مجيع األحكام الدنيوية كالصالة 
عليه إذا مات، ودفنه يف مقابر املسلمني، وإرث ورثته املسلمني منه، وجواز زواجه 
باملسلمة، وغري ذلك من اآلثار املرتتبة عىل اإلسالم دنيويا، وأنه إذا ارتد بعد ذلك 

عن دين اإلسالم يعامل رشعا معاملة املرتدين. واهلل تعاىل أعلم.

J
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ر
�ل�ك���هن ه ع��ل� ا اإ�كرا

املبـــــادئ
)- ال يكفـر مـن أكره عـىل الكفر وأجرى كلمـة الكفر عىل لسـانه أو كتبها مكرها 

وقلبه مطمئن باإليامن.
2- متى زال اإلكراه أمر بإظهار إسالمه، فإن أظهره فهو باق عىل إسالمه.

الســـؤال
سأل الدكتور ك. س. ف. قال:

رشعي  بإعالم  إسالمي  وأشهرت  عام،  حوايل  منذ  اإلسالم  اعتنقُت 
من  بتاريخ 19/ 4 سنة 1951، وحتت هتديد  الرشعية  االبتدائية  بمحكمة مرص 
عائلتي بالقتل ُأْميِل عيلَّ إقراٌر كتايب ضد إراديت وعقيديت لرجوعي للمسيحية، وبام 
سيدة  من  ومتزوجا  الفروض،  جلميع  ومؤديا  باإلسالم،  بقلبي  مؤمنا  زلت  ما  أين 
القبطي  امليل  املجلس  لرئيس  فقد حررت خطابا رسميا  مسلمة من عائلة كريمة، 
أعلنه فيه إشهاري لإلسالم واستنكاري ملا أميل عيل حتت التهديد، وهذا اخلطاب 

مؤرخ بتاريخ 16/ 5 سنة 1951، ومسجل وتارخيه ثاين يوم لكتابة التهديد.

فهل أعترب مرتدا عن اإلسالم؛ ملجرد كتابتي هلذا اإلقرار أمام اهلل، أم ال أزال 
مسلام كام أعتقد؟

اجلواب
وقلبه  مكرها  كتبها  أو  لسانه  عىل  كلمته  فأجرى  الكفر  عىل  أكره  من  إن 
تبني  فال  الكفر،  أحكام  عليه  وال جتري  اهلل،  عند  بذلك  يكفر  باإليامن ال  مطمئن 

* فتوى رقم: 238 سجل: 65 بتاريخ: 23/ 5/ )95) من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نصار.
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امرأته ويرثه املسلمون ويرثهم ويدفن يف مقابرهم، وعىل هذا أمجع األئمة أبو حنيفة 
بن  أن عامر  بام روي  اهلل عنهم- واستدلوا  وابن حنبل -ريض  والشافعي  ومالك 
يارس -ريض اهلل عنه- أخذه املرشكون فرضبوه حتى تكلم بام طلبوا منه من الكفر، 
فقيل: يا رسول اهلل، إن عامرا كفر، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كال إن عامرا ملئ إيامنا من 
قرنه إىل قدمه، واختلط اإليامن بلحمه ودمه« فأتى عامر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يبكي 
فجعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يمسح عينيه، ويقول: »ما لك؟ إن عادوا فعد هلم بام قلت« 
]النحل: 06)[،  يَمِٰن{  بِٱۡلِ  ۢ ُمۡطَمئِنُّ َوقَۡلُبُهۥ  ۡكرِهَ 

ُ
أ َمۡن  }إِلَّ  فنزل قوله تعاىل: 

ومتى زال اإلكراه أمر بإظهار إسالمه، فإن أظهره فهو باق عىل إسالمه. واهلل ويل 
التوفيق.

J
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و�ن�ا
�ن �م ر��س���م��ة�ا �ل��ة�ع��ة��نر ��ة�ا ��س�لا ر ال�إ ���ا ��م�ش ��ن اإ �ة��ن

املبـــــادئ
)- جتـب احليلولـة بـني املسـيحي وبني زوجتـه املسـلمة، وال حيل لـه أن يعارشها 

معارشة األزواج حتى يشهر إسالمه أمام اجلهة املختصة.

الســـؤال
سأل ي. ج. ي. قال:

سنة  ومن   ،1877 مارس   25 يف  مولود  الكاثوليك،  الروم  لطائفة  أنتمي 
1897 بعد مطالعتي للتوراة واإلنجيل والقرآن الكريم زاد إيامين بالرمحة، واعتقادي 
التاريخ،  ذاك  من  فأسلمت  املرسلني،  خاتم  ملسو هيلع هللا ىلص  حممًدا  الكريم  النبي  أن  يف  رسخ 
وعندما أرتل آيات القرآن البعض حياورين وأنا أقنعهم أن هذا اإلسالم رضاء من 
رب العاملني. يف أغسطس 1948 حصل تعارف مع أرملة مسلمة، وتم االتفاق عىل 

الزواج.

ولراحة ضمري الطرفني حررنا عقًدا عرفيًّا رشعيًّا عند أحد الكتبة العموميني 
وبشهادة اثنني من املسلمني، وَصَداق معني، وعىل كتاب اهلل وسنة رسوله تم هذا 
الزواج، فبعض إخوان السوء اجلهلة قصدوا اإليقاع بيننا لعدم اختاذه رسميا، وملا 
سألت البعض الذين هلم معرفة قالوا: ملاذا ال تشهر إسالمك؟ فقلت هلم: أنا مسلم 
صميم من سنني عديدة، ولو فرضنا أين كنت شابًّا وسأتزوج ال أشهر إسالمي حتى 
ال يقال عني ليس حبًّا يف الدين بل ألغراض كثرية، فلراحة ضمريي أرجو التكرم 

بآرائكم يف صحة هذا املوضوع.

* فتوى رقم: )54 سجل: )7 بتاريخ: 0)/ )/ 953) من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، واجلواب أنه ما دام السائل قد اعتنق اإلسالم دينا كام 
يقول وجب عليه أن يشهر إسالمه رسميا بعمل إشهاد بذلك أمام اجلهة املختصة 
حتى يعترب إسالمه قانونا، وترتتب عليه مجيع آثاره ومنها تزوجه باملسلمة املذكورة، 
وإال وجبت احليلولة بينها وبينه حتى ال يعارشها معارشة األزواج، وال عربة بقوله: 
إنه ال يشهر إسالمه حتى ال يقال: إنه أسلم ألغراض أخرى غري اقتناعه باإلسالم. 

واهلل أعلم.

J
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�م ��س�لا ة ال�إ
� �ع�مة��ن�ا ا

املبـــــادئ
)- اإلقرار باعتناق الدين اإلسالمي يف الطلب املقدم إىل املحكمة الرشعية يعتد به، 

ويكون املقر مسلام من تاريخ تقديم الطلب أمام الكافة.
2- ال يعتد بإسالم الشخص يف املدة السابقة عىل تقديم الطلب بذلك.

الســـؤال
سأل السيد/ ف. س. ج. قال:

إنه كان مسيحيا منذ والدته وبعد الدرس واالطالع ابتدأ يف اعتناق الدين 
وتضمن   1955  /1  /16 بتاريخ  الرشعية  املحكمة  إىل  بطلب  وتقدم  اإلسالمي 
اإلشهاد أنه أشهد عىل نفسه أنه كان مسيحيا أرثوذكسيا، وقد هداه اهلل إىل اإلسالم 
واعتنقه ونطق بالشهادتني وكان ذلك بتاريخ 3/ 4/ 1955. وطلب اإلفادة عن 
تاريخ اعتناقه اإلسالم. هل يكون من تاريخ الطلب أو من قبل تاريخ الطلب -إذ 

إنه كان حمبا لإلسالم من مخس سنوات منذ ابتداء تعليمه- أو من تاريخ اإلشهاد؟

اجلواب
إن إسالمه املعتد به يف حق الكافة من تاريخ إقراره يف الطلب الذي تقدم 
955) إذا كان قد ذكر يف الطلب أنه اعتنق الدين   /( به إىل املحكمة وهو 6)/ 
يفهم من  الدين اإلسالمي كام  اعتنق  أنه  بالطلب  يذكر  مل  كان  إذا  أما  اإلسالمي. 
اإلشهاد إذ مل يرش فيه إىل إسناد اإلسالم لتاريخ سابق عىل ضبطه؛ فيكون إسالمه 
من تاريخ اإلشهاد وهو 3/ )/ 955) وأما املدة السابقة عىل تقديم الطلب وهي 
مدة امليل والتعلم فال يكون فيها مسلام. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 5)5 سجل: 74 بتاريخ: 30/ ))/ 955) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ه �ل�د ��ة وا ر�صن �م و�م�ع�ا �م عن�لا ��س�لا ر اإ ���ا ��م�ش اإ
املبـــــادئ

)- املنصوص عليه رشعا أن اإلسالم يتعلق به كامل العقل دون البلوغ.
2- مل حيـدد الفقهـاء سـنا معينة لقبول إسـالم الغالم، فام دام الصبـي عاقال فيكون 

إسالمه صحيحا.
3- إذا تبـني عقـل الصبي املسـؤول عنه وأنه قد بلغ سـتة عرش سـنة فيجب عرضه 
عىل مصلحة الشـهر العقاري؛ لعمل إشـهاد اإلسـالم له، وال ينظر ملعارضة والده 

يف ذلك.

الســـؤال
طلب السيد مدير مديرية سوهاج معرفة احلكم الرشعي يف طلب م. غ. ح، 
اعتناقه الدين اإلسالمي، وأبوه يعارض يف هذا، ويقول: إنه قارص وسنه أربع عرشة 

سنة، ويقول الغالم: إن سنه ست عرشة سنة.

وهل يشرتط يف طالب اإلسالم أن يكون بالغا؟ وإذا كان هذا مرشوطا، فام 
هي السن القانونية؟

اجلواب
البلوغ  دون  العقل  كامل  به  يتعلق  اإلسالم  أن  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
بدليل أن من بلغ غري عاقل مل يصح إسالمه، والعقل يوجد من الصغري كام يوجد 
الصبي  دام  فام  الغالم،  إسالم  لقبول  معينة  سنا  الفقهاء  حيدد  مل  وهلذا  الكبري؛  من 
عاقال فيكون إسالمه صحيحا، فإذا تبني عقل الصبي املسؤول عنه -وهو قد بلغ 

* فتوى رقم: 75 سجل: 88 بتاريخ: 8)/ 9/ 958) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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السن املذكورة- فيجب عرضه عىل مصلحة الشهر العقاري؛ لعمل إشهاد اإلسالم 
له، وال ينظر ملعارضة والده يف ذلك. 

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�م ��س�لا ��ةر ال�إ
�ل���ص�عن ر ا ���ا ��م�ش ���ل�م اإ

املبـــــادئ
)- الولد يتبع خري األبوين دينا.

2- يشرتط يف حضانة الرجال أن يتحد دين احلاضن واملحضون االحتاد الذي يثبت 
به التوارث بينهام.

3- ال يكون للرجل حق حضانة الطفل إذا خالف دينه دين الطفل باإلسالم وغريه.

الســـؤال
مسيحية  أن  املتضمن   1958 سنة   2293 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
بيت  من  خرجت  ثم  يوما،  عرش  مخسة  معه  ومكثت  مسيحي  من  تزوجت 
يف  بنتا  ووضعت   ،1944  /4  /23 يف  إسالمها  وأشهرت  حامل  وهي  الزوجية 
املحكمة  من  بحكم  املسيحي  زوجها  وبني  بينها  التفريق  وبعد   ،1944 /9 /14
وال  املسلم،  أمها  وزوج  املسلمة  أمها  أحضان  يف  البنت  وتربت  بمسلم،  تزوجت 

تعرف إال اإلسالم.

وطلب السائل اإلفادة عن اآليت: هل للبنت احلق يف إشهار إسالمها بنفسها 
خصوصا وأنه رغبتها، وأهنا بلغت مبلغ النساء ويأتيها احليض، أم يكون بمعرفة 
مسلمة  أهنا  مع  رشعا  ضمها  يف  احلق  املسيحي  لوالدها  وهل  املسلمة؟  والدهتا 

وكبرية، وخيشى عليها تفهم دين غري دين اإلسالم؟

* فتوى رقم: ))) سجل: 88 بتاريخ: 30/ 0)/ 958) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
إن املنصوص عليه يف مذهب اإلمام أيب حنيفة أن الولد يتبع خري األبوين 
دينا، قال صاحب تنوير األبصار وشارح الدر املختار: »والولد يتبع خري األبوين 
دينا إن احتدت الدار ولو حكام بأن كان الصغري يف دارنا واألب ثمة«، وعلق عليه 
صاحب رد املحتار بقوله: »هذا يتصور من الطرفني يف اإلسالم العارض بأن كانا 
كافرين فأسلم أو أسلمت، ثم جاءت بولد قبل العرض والتفريق أو بعده يف مدة 
الولد  يصري  أحدمها  إسالم  قبل  صغري  ولد  بينهام  كان  أو  مثلها،  يف  النسب  يثبت 
احلمل  ووضعها  حامل  وهي  املذكورة  املسيحية  الزوجة  بإسالم  أنه  وبام  مسلام«، 
تبعيتها  وتستمر  أمها،  لدين  تبعا  التي وضعتها مسلمة  البنت  تكون  وهي مسلمة 
ألمها يف اإلسالم إىل البلوغ أو اإلسالم بنفسها، وبام أن البنت املذكورة قد بلغت 
مبلغ النساء وهي مسلمة واستمرت مسلمة بعد البلوغ، فيكون إسالمها بالتبعية، 
أن  هلا  ويصح  مكلفة،  وهي  وباختيارها  بنفسها  مسلمة  وأصبحت  انقطعت  وقد 

تشهر هذا اإلسالم بنفسها، هذا هو احلكم بالنسبة إلسالم الصغرية.

أما احلكم بالنسبة حلق والدها يف ضمها فإن املنصوص عليه أنه يشرتط يف 
حضانة الرجال أن يتحد دين احلاضن واملحضون االحتاد الذي يثبت به التوارث 
بينهام، فال يكون للرجل حق حضانة الطفل إذا خالف دينه دين الطفل باإلسالم 
وغريه، وكام يشرتط ذلك يف حضانة األطفال يشرتط يف ضمهم عند االستغناء عن 

حضانة النساء، فال تضم البنت املسلمة إىل والدها غري املسلم.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
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�م ��س�لا �� ال�إ �ل���مر�ة�د اإ هة ا �عود
املبـــــادئ

)- ردة من أسـلم ثم إشهاده بعودته إىل اإلسالم صحيح وبه يكون مسلام، وال أثر 
لردته السابقة، وتعود به إليه عصمة نفسه وماله.

2- تقديم املرتد طلبا للبطريركية برجوعه إىل املسيحية وعدم متابعته له، ثم إشهار 
إسـالمه بتاريخ الحق له يعترب به طلبه كأن مل يكن وال أثر له عىل إسـالمه الثاين من 

صدور قرار يف غيبته بقبول عودته إىل املسيحية.
3- املرتد عن الدين اإلسالمي ال دين له فال يقبل منه رشعا غري دين اإلسالم.

4- مـن تزوج زوجته وهو مسـلم وطلقهـا وهو كذلك وأرجعهـا إليه وهوكذلك 
فرجوعها صحيح رشعا.

الســـؤال
سنة  برقم 2526  املقيد  ش.  ل.  ع.  ث.  السيدة  من  املقدم  الطلب  تضمن 
1958 املضموم إليه الطلب املقدم من زوجها السيد إ. ع. ر. املدرس واملقيم معها 
باملنزل املذكور أن زوجها املذكور كان مسيحيا قبل أن يتزوج منها، وأشهر إسالمه 
بتاريخ 7/ 12/ 1957 بإشهاد رقم 15978 سنة 1957، ثم تزوجت به بتاريخ 
8/ 12/ 1957 لدى املأذون، وبتاريخ 11/ 7/ 1958 طلقها نظري اإلبراء بإحلاح 
وضغط أهلها وهو ال يزال مسلام، ثم بتاريخ 15/ 7/ 1958 تقدم إىل البطريركية 
بطلب رجوعه إىل املسيحية، ومل يتابع إجراءات هذا الطلب، ثم بتاريخ 9/ 8/ 1958 
جدد إسالمه باإلشهاد رقم 9545، وعقد عليها من جديد بتاريخ 10/ 8/ 1958، 
قبول  األرثوذكس  لألقباط  اإلكلرييكي  املجلس  قرر   1958 /10  /7 بتاريخ  ثم 
بناء عىل طلبه السابق املؤرخ 15/ 7/ 1958 الذي  رجوعه إىل املسيحية يف غيبته 

يتربأ منه، وسأال عن حكم الزواج القائم بينهام اآلن يف ضوء هذه الوقائع.
* فتوى رقم: 33) سجل: 88 بتاريخ: 9/ 2)/ 958) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
بإجراء  اإلسالم  دين  عن  الراجع  هو  املرتد  أن  رشعا  عليه  املنصوص  إن 
إجرائها،  عىل  مكره  غري  صحيح  عاقل  وهو  اإليامن  بعد  لسانه  عىل  الكفر  كلمة 
تاب  فإن  شبهة،  له  كانت  إن  شبهته  وتكشف  اإلسالم  عليه  يعرض  أنه  وحكمه 
كان،  كام  مسلام  صار  اإلسالم  دين  سوى  دين  كل  من  وتربأ  بالشهادتني  أتى  بأن 
وتعود إليه عصمة نفسه بمجرد رجوعه إىل اإلسالم، وكذا عصمة ماله؛ ألهنا تابعة 
لعصمة نفسه، وما دام أن زوج السائلة قد جدد إسالمه ثانية بمقتىض اإلشهاد رقم 
األول  إسالمه  بعد  فعال  ارتد  أنه  فرض  فإنه عىل   (958  /8  /9 بتاريخ   9545
يكون بذلك راجعا إىل اإلسالم، ويصبح وكأنه مل يرتد أصال، هذا وصدور قرار من 
958) بقبول رجوعه إىل الديانة املسيحية   /(0 املجلس اإلكلرييكي بتاريخ 7/ 
الواقع  من  يغري  ال   (958  /7  /(5 بتاريخ  منه  املقدم  إليه  املشار  طلبه  عىل  بناء 
اإلشهاد  بمقتىض  فعال  مسلام  وأصبح  اإلسالم  إىل  عاد  قد  الزوج  هذا  وإن  شيئا، 
الثاين الصادر بتاريخ 9/ 8/ 958) وال يزال مرصا عىل اإلسالم كام يتضح ذلك 
من طلبه فال خيرج منه بقرار من املجلس املذكور يف حالة غيبته، وأيضا فإن النص 
الرشعي يقيض بأن املرتد عن الدين اإلسالمي ال دين له فال يقبل منه رشعا غري 
الصالة  عليه  بقوله  عمال  رشعا؛  قتله  وجب  وإال  فبها  أسلم  فإن  اإلسالم،  دين 
والسالم: »من بدل دينه فاقتلوه«، فقرار املجلس املشار إليه باطل رشعا ونظاما وال 
أثر له، هذا بالنسبة إلسالم هذا الزوج، وأما بالنسبة لعالقة زوجة الطالب به رشعا 
فإنه بعد أن تزوجها وهو مسلم يف املرة األوىل طلقها وهو مسلم أيضا نظري اإلبراء 
بتاريخ ))/ 7/ 958)، وبذلك بانت منه بينونة صغرى، ثم أعادها إىل عصمته 
بعقد جديد بتاريخ 0)/ 8/ 958) بعد جتديد إسالمه يف 9/ 8/ 958) فيكون 

زواجه الثاين منها صحيحا رشعا. واهلل أعلم.
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�ل�حر�ن ر ا ا �م ود ��س�لا ر ال�إ ا �ة د
�ن�ة ��ن �ا

ة
�ل��� ��ة ا و�ن �م رن ��س�لا اإ

املبـــــادئ
)- إسـالم زوجـة الكافر ومها يف دار اإلسـالم يقتيض عرض اإلسـالم عليه، فإن 

أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهام، ويكون ذلك بقضاء القايض.
2- إسالم زوجة الكافر ومها يف دار احلرب ال تقع به الفرقة بينهام حتى حتيض ثالثا 
إن كانت من ذوات احليض، وإال فبميض ثالثة أشـهر، ثم تبني منه إن مل يسـلم قبل 

انقضاء هذه املدة.
3- اإلسالم ليس سببا للفرقة، ولكن اإلباء عنه من الزوج الكافر هو السبب فيها، 

وهذا إذا كان إسالمها يف دار اإلسالم.
4- عنـد تعذر عرض اإلسـالم عىل الزوج الكافر لكوهنـام يف دار احلرب -لقصور 
الوالية- يقام رشط الفرقة وهو هنا ميض احليض أو املدة مقام السبب وهو اإلباء.

5- بإسالم الزوج الكافر قبل حيض زوجته املسلمة ثالثا، أو قبل ميض ثالثة أشهر 
يكونان عىل نكاحهام.

6- خروج زوجة الكافر إىل دار اإلسـالم بعد إسـالمها يف دار احلرب يكون احلكم 
كام إذا أسلمت ومها يف دار احلرب لعدم والية القايض عىل من كان يف دار احلرب.
7- جيـب عـىل زوجة الكافـر العدة عند الصاحبـني، وتبدأ من عقـب وقوع الفرقة 

بميض ثالث حيضات، أو بميض ثالثة أشهر، وال عدة عليها عند أيب حنيفة.

الســـؤال
السائلة  أن  املتضمن   1964 سنة   761 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
حتمل جنسية مجهورية بورما وكانت تدين باملسيحية وتزوجت من املدعو ت. م. 

* فتوى رقم: 233 سجل: 00) بتاريخ: 30/ ))/ 964) من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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اإلنجليزي اجلنسية واملسيحي الديانة، وكانت تقيم معه يف بورما، ويف شهر يونيه 
سنة 1962 تركته وذهبت إىل إنجلرتا للدراسة وأقامت بلندن، أما زوجها فقد عاد 
إىل بلده وأقام هبا حتى اآلن بمفرده وحدث أثناء إقامتها بلندن للدراسة أن درست 
تعاليم الدين اإلسالمي وصممت عن اقتناع عىل اعتناقه، وفعال شهرت إسالمها 
يف يناير سنة 1964 يف املركز اإلسالمي بلندن وحصلت عىل إشهاد بذلك، وعندما 
علم زوجها بإسالمها أخذ يف مضايقتها ومطاردهتا غري آبه باختالف الدين، مع أن 
انقطعت منذ سنة 1962 عند مغادرهتا بورما إىل إنجلرتا للدراسة،  به قد  صلتها 
بلد  عن  البحث  إىل  زوجها  من  ومطاردة  متاعب  من  القته  ما  إثر  اضطرت  وأهنا 
الدين يف عقد زواجها من زوجها  إليه حلاميتها ولتحصل عىل رأي  تلجأ  إسالمي 
املسيحي، وقد حرضت إىل اجلمهورية العربية املتحدة يف الثاين من شهر إبريل سنة 

.1964

وطلبت السائلة اإلفادة عن اآليت:

1- مصري عقد زواجها من هذا اإلنجليزي املسيحي بعد إسالمها وهجرهتا 
إىل بلد إسالمي ووجوده ببلد مسيحي هي إنجلرتا، وهل تقرير مصري هذا العقد 
ببلد  ووجودها  إسالمها  بمجرد  يقع  أم  بينهام،  للتفريق  القايض  حكم  إىل  حيتاج 

إسالمي ووجود الزوج يف دار حرب؟

2- إذا اعترب أن عقد الزواج مفسوخ منذ إسالمها يف يناير سنة 1964 فهل 
هذا األمر حيتاج إىل عدة قبل زواجها من مسلم، أم ال حيتاج إىل ذلك؟

اجلواب
املنصوص عليه يف مذهب احلنفية أنه إذا أسلمت املرأة وزوجها غري مسلم 
وكانا يف دار اإلسالم عرض عليه اإلسالم من القايض فإن أسلم فهي امرأته، وإن 
غري  وزوجها  الزوجة  وأسلمت  اإلسالم  دار  غري  يف  كانا  إذا  أما  بينهام،  فرق  أبى 



- 188 -

مسلم مل تقع الفرقة بينهام حتى حتيض ثالث حيض إن كانت ممن حتيض، وإال فبعد 
ميض ثالثة أشهر ثم تبني من زوجها إن مل يسلم قبل انقضاء هذه املدة. قال صاحب 
فهي  أسلم  فإن  اإلسالم  عليه  عرض  كافر  وزوجها  املرأة  أسلمت  وإذا  اهلداية: 
امرأته، وإن أبى فرق القايض بينهام؛ ألن املقاصد قد فاتت فال بد من سبب تنبني 
املقاصد  لتحصل  اإلسالم  فيعرض  سببا  يصح  فال  طاعة  واإلسالم  الفرقة،  عليه 
باإلسالم أو تثبت الفرقة باإلباء. ثم قال: وإذا أسلمت املرأة يف دار احلرب وزوجها 
كافر مل تقع الفرقة عليها حتى حتيض ثالث حيض ثم تبني من زوجها وهذا ألن 
اإلسالم ليس سببا للفرقة، والعرض عىل اإلسالم متعذر لقصور الوالية، وال بد 
من الفرقة دفعا للفساد، فأقمنا رشطها وهو ميض احليض مقام السبب كام يف حفر 

البئر، وال فرق بني املدخول هبا وغري املدخول هبا.

ثالث  حتيض  حتى  اهلداية  صاحب  قول  عىل  تعليقا  الفتح  صاحب  وقال 
حيض: إن كانت ممن حتيض، وإال فثالثة أشهر، فإن أسلم اآلخر قبل انقضاء هذه 

املدة فهام عىل نكاحهام وإن مل يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة.

قال صاحب تبيني احلقائق: ولو أسلم أحدمها ثمة يف دار احلرب مل تبن حتى 
حتيض ثالثا، فإذا حاضت ثالثا بانت. ثم قال: وكذلك احلكم إذا خرج أحدمها إىل 
حتيض  حتى  بينهام  الفرقة  تقع  ال  احلرب  دار  يف  أحدمها  إسالم  بعد  اإلسالم  دار 
ثالث حيض؛ لعدم والية القايض عىل من بقي يف دار احلرب، فام مل جيتمعا يف دار 
الفرقة  إذا وقعت  اإلسالم ال يعرض عىل املرص سواء خرج املسلم أو اآلخر، ثم 
بعد انقضاء احليض الثالث تلزمها العدة عند الصاحبني وال تلزمها عند أيب حنيفة.

وبام أن السائلة أسلمت يف لندن يف يناير سنة 964) وزوجها مسيحي مقيم 
بلندن فال تقع الفرقة بينها وبني زوجها إال بعد ميض ثالث حيض إن كانت ممن 
تاريخ إسالمها  احليض من  كانت من غري ذوات  إن  أشهر  ثالثة  أو ميض  حتيض 
من غري حاجة إىل عرض اإلسالم أو إىل حكم القايض، ثم إذا وقعت الفرقة بعد 
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انقضاء احليض الثالث لزمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبني وال يلزمها 
عند أيب حنيفة، فيحل هلا الزواج بعد انقضاء احليض الثالث األول التي تقع بعدها 

الفرقة عنده، وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندمها.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ن�ة �ل�ك��ة�ـ�ا ��ة ا و�ن �م رن ��س�لا اإ
املبـــــادئ

) - إذا أسلمت زوجة الكتايب -املسيحي أو اليهودي- عرض اإلسالم عىل الزوج، 
فإن أسلم بقيت الزوجية بينهام، وإن مل يسلم حكم القايض بالتفريق بينهام.

2 - تنقيض عدة املطلقة إذا كانت حامال بوضع محلها.
3 - الزوجة املسلمة التي فرق بينها وبني زوجها إن كانت من ذوات احليض فعدهتا 

ثالث حيض وإن كانت ممن ال حتيض فعدهتا ثالثة أشهر.
4 - الولد يتبع خري األبوين دينا.

5 - حضانـة الصغـري مقررة رشعا لألم ما مل يعقـل الولد األديان أو خياف أن يألف 
الكفر.

6- التفريق طالق بائن سواء أكان قبل الدخول أم بعده فال يملك الزوج مراجعتها، 
وينقـيض هبذا الطـالق عدد الطلقات التـي يملكها عىل زوجته حتى لو أسـلم بعد 
ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غريه ال يكون له عليها سوى طلقتني إذا كانت طلقة 

التفريق غري مسبوقة بطالق آخر .

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 480 سنة 1965 املتضمن أن السائلة كانت 
سنة  سنها  األوىل  ببنتني:  منه  ورزقت  ع.،  ع.  باملدعو  ومتزوجة  الديانة  مسيحية 
ونصف والثانية سنها تسعة أشهر، وقد اعتنقت السيدة املذكورة الدين اإلسالمي 
عن يقني وإيامن مؤمنة بأنه الدين احلق الذي جيب اعتناقه وشهرت إسالمها بإشهاد 

رسمي صادر من مكتب توثيق القاهرة رقم 5791 بتاريخ 14/ 7/ 1965. 

965) من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /8 * فتوى رقم: 332 سجل: 00) بتاريخ: 2)/ 
هريدي.
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وطلبت السائلة بيان اآليت:

إسالمها  شهر  تاريخ  من  املسيحي  زوجها  عن  منفصلة  تعترب  هل   -1
14/ 7/ 1965؟

2- هل من حق زوجها املسيحي أن يدعي أن الزوجية بينهام ال تزال قائمة 
تأسيسا عىل أن العدة مل تنقض بعد؟

3- وإذا شهر إسالمه بعد إسالمها وقبل انقضاء عدهتا فهل تعترب الزوجية 
بينهام قائمة؟

اجلواب
-املسيحي  الكتايب  زوجة  أسلمت  إذا  أنه  احلنفية  فقه  يف  عليه  املنصوص 
أو اليهودي- عرض اإلسالم عىل الزوج، فإن أسلم بقيت الزوجية بينهام، وإن مل 
يسلم حكم القايض بالتفريق بينهام بإبائه عن اإلسالم، وهبذا احلكم تنقطع العالقة 
أكان  بائنا سواء  التفريق طالقا  هذا  ويكون  عليها،  له  بينهام وال سلطان  الزوجية 
قبل الدخول أم بعده فال يملك مراجعتها وينقيض هبذا الطالق عدد الطلقات التي 
يملكها الزوج عىل زوجته حتى لو أسلم بعد ذلك وتزوجها قبل أن تتزوج غريه 
ال يكون له عليها سوى طلقتني إذا كانت طلقة التفريق غري مسبوقة بطالق آخر، 
تاريخ صدور  من  كوامل  مرات  احليض ثالث  ترى  أن  العدة وهي  عليها  وجيب 
حكم التفريق إن كانت من ذوات احليض، وأقل مدة تصدق فيها أهنا رأت احليض 
ثالث مرات كوامل ستون يوما، أو أن تضع محلها إن كانت حامال، أما إذا مل تكن 
سن  وبلغت  كبرية  أو  حتيض  ال  صغرية  كانت  بأن  حامال  وال  احليض  ذوات  من 
اليأس فعدهتا ثالثة أشهر من تاريخ الطالق أي الفرقة ومجلة ذلك تسعون يوما، 
وجيب عىل الرجل نفقة العدة هلذه املرأة إذا كان هناك دخول؛ ألن املانع من استمرار 
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الزواج قد جاء من جهته بسبب إبائه عن اإلسالم، وكذلك يقع طالقه عليها إذا 
طلقها مرة أخرى وهي يف العدة.

الصغري  حضانة  وأن  دينا،  األبوين  خري  يتبع  الولد  أن  رشعا  واملقرر  هذا 
مقررة رشعا لألم ما مل يعقل الولد األديان أو خياف أن يألف الكفر، وطبقا ملا ذكرنا 
فبإسالم السائلة زوجة املسيحي ال تقع الفرقة بينهام قبل عرض القايض اإلسالم 
عليه وإبائه عن اإلسالم وتفريق القايض بينهام هبذا اإلباء، فإذا أسلم الزوج املذكور 
عند عرض القايض اإلسالم عليه فهي زوجته، وإن أبى فرق القايض بينهام، ويعترب 
بينهام وال سلطان  الزوجية  العالقة  تنقطع  بائنا كام أسلفنا وبه  التفريق طالقا  هذا 
أم بعدها،  العدة  أثناء  للزوج عليها حتى ولو أسلم بعد ذلك سواء أكان إسالمه 
ويكون أوالدها الصغار مسلمني تبعا هلا؛ ألن الولد يتبع خري األبوين دينا، وحق 
املقررة  السن  يبلغوا  حتى  للحضانة  أهال  كانت  متى  رشعا  هلا  ثابت  حضانتهم 

للحضانة.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ة
�سن �ل����ة�ا �م ا �م�ا

إ
�م �م��س�����ة�������ة��ة ا ��س�لا اإ

املبـــــادئ
)- يصري غري املسـلم مسـلاًم بالقول والفعل، فالقول النطق بكلمة الشـهادتني مع 
التـربي مـن دينه الـذي كان يعتنقـه، والفعل هو مـا خيتص برشيعتنا مـن العبادات 

القاطعة يف الدخول يف اإلسالم.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 128 سنة 1967 املتضمن أن امرأة مسيحية 
قالت أمام املحكمة دائرة أحوال شخصية: »أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممًدا عبده 
ورسوله وأن عيسى عبد اهلل ورسوله، وبرئت من كل دين خيالف دين اإلسالم«. 
وقد ثبت ذلك بمحرض يف قضية منظورة. وطلب السائل بيان هل تعترب هذه املرأة 
توثيق  يتعني  أم  اإلسالم،  أحكام  عليها  وجتري  املحكمة  أمام  هذا  بقوهلا  مسلمة 

إسالمها أمام موثق؟

اجلواب
املنصوص عليه فقها أن ما يصري به غري املسلم مسلاًم قسامن: قول وفعل، 
فالقول النطق بكلمة الشهادتني مع التربي من دينه الذي كان يعتنقه، والفعل هو ما 
خيتص برشيعتنا من العبادات القاطعة يف الدخول يف اإلسالم من الوسائل كالتيمم 
أو من املقاصد والشعائر كالصالة بجامعة واحلج الكامل، واملسيحي الذي ينطق 
مسلاًم  يكون  اإلسالم  دين  ختالف  التي  األديان  مجيع  من  التربي  مع  بالشهادتني 
رشًعا، وجيري عليه من األحكام ما جيري عىل املسلمني يف نطاق ما قرره الفقهاء، 

* فتوى رقم: 7 سجل: 03) بتاريخ: 6/ 3/ 967) من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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النحو  السيدة مسلمة رشًعا، وجتري عليها األحكام عىل  تعترب هذه  وطبًقا لذلك 
الذي أرشنا إليه.

كوهنا  من  يمنع  ال  موثق  أمام  املذكورة  السيدة  إسالم  توثيق  وعدم  هذا 
مسلمة رشًعا بعد نطقها بالشهادتني عىل الوجه املذكور.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ل��ة�ـ���ن�ع��ة��ة �م �ن�ا ��س�لا اإ
املبـــــادئ

)- الولد يتبع خري األبوين دينًا.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 337 سنة 1967 املتضمن أن والد السائل م. 
ت. ج. كان مسيحيا أرثوذكسيا، وتزوج مسيحية أرثوذكسية بتاريخ سنة 1941، 
وبتاريخ 9 مارس سنة 1942 شهر والده املذكور إسالمه رسميا أمام حمكمة عابدين 
الرشعية واختار لنفسه من األسامء م. أ. ج.، وأنه كان معتنًقا للدين اإلسالمي من 
قبل شهر إسالمه، وقدم إشهاد اإلسالم وأن ميالد الطالب بتاريخ 17 يوليو سنة 
وأن  إسالمه،  عىل  مرصا   1952 سنة  مايو   15 بتاريخ  تويف  والده  وأن   ،1942
الطالب يعتنق الدين اإلسالمي منذ صغره وإىل اآلن، واستدل عىل ذلك بشهاداته 
الدراسية وبطاقته الشخصية املذكور هبا أن ديانته اإلسالم، كام وأنه تزوج بمسلمة 
بتاريخ 30 مارس سنة 1967 بمقتىض وثيقة زواج رسمية أمام املأذون، وقدمها، 

وأن الطالب قيدته أمه بشهادة امليالد عىل أنه مسيحي الديانة.

وطلب السائل بيان هل يعترب منذ والدته وحتى اآلن مسلاًم وأنه اتبع التغيري 
الذي صنعه والده من الديانة املسيحية إىل الدين اإلسالمي؟

اجلواب
املنصوص عليه رشًعا أن الولد يتبع خري األبوين دينًا، وبام أن الطالب ولد 
إسالمه  وشهر  والدته  حال  مسلام  كان  والده  إن  إذ  مسيحية،  وأم  مسلم  أب  من 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   (967  /6  /25 بتاريخ:   (03 سجل:   60 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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رسميا بتاريخ 9 مارس سنة 942) وميالد الطالب بتاريخ 7) يوليو سنة 942)، 
فيكون السائل مسلاًم من حني والدته تبًعا ألبيه، وما دام مل يغري دينه ومل يعتنق دينًا 
آخر غري اإلسالم بعد أن كرب فيبقى مسلاًم، وهو يقرر أنه بقي عىل إسالمه من حني 
والدته وبعد وفاة أبيه إىل اآلن، فيعترب يف حكم اإلسالم مسلاًم إىل اآلن، وترسي 

عليه أحكام اإلسالم.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ـ��مة��س��ة
�ة �ل���ن

واحن ��ن �كرن ��س���م �م��س�����ة����ح�ة و�ع����ة�د ا �ل��مة��س���م�ة �ن�ا ���ل�م ا
املبـــــادئ

)- التسـمي باالسم املسـيحي والرضا بإجراء عقد الزواج عىل يد الكاهن وإجراء 
الطقوس الدينية كل ذلك كاف يف اعتبار الشخص مرتدا عن دين اإلسالم.

الســـؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 534 سنة 1967 املتضمن أن شخًصا مسلاًم 
ى باسم مسيحي، وقد تزوج  ارتد عن دين اإلسالم، واعتنق الديانة املسيحية وتسمَّ
بمسيحية، ومتت بينهام املراسيم الدينية بأن جلس إىل جانب السيدة املسيحية عىل 
كريس اإلكليل، وقد أحنى الكاهن رأس العروسني عىل بعضهام، وأمسك بالصليب 
وأشار عىل رأسهام بقوله: »باسم اآلب واالبن والروح القدس نعلن عقد وإمالك 
االبن األرثوذكيس املبارك فالن عىل االبنة األرثوذكسية املباركة فالنة«. ومتت تلك 

املراسيم بينهام حتى النهاية، ودخل الزوج بزوجته.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف شأن هذا املرتد، وهل يعترب مرتدا أو 
باقيا عىل إسالمه؟ وهل فعله هذا يكفي يف ردته عن اإلسالم؟

اجلواب
دين  عن  ارتد  قد  فيه  احلكم  عن  يسأل  الذي  الشخص  إن  السائل  بقول 
الكاهن  يد  عىل  بمسيحية  وتزوج  مسيحي  باسم  ى  وتسمَّ املسيحية  إىل  اإلسالم 
بالوقائع،  إليه  املشار  النحو  الدينية عىل  العقد  إجراء طقوس  توىل  الذي  املسيحي 
واالرتداد عن اإلسالم واخلروج منه بالقول أو العمل الذي ال شبهة فيه واعتناق 

967) من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /9 * فتوى رقم: 09) سجل: 03) بتاريخ: 20/ 
هريدي.
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عقد  بإجراء  والرضا  املسيحي  باالسم  والتسمي  فيه  والدخول  املسيحي  الدين 
ذلك  كل  املذكور،  النحو  عىل  الدينية  الطقوس  وإجراء  الكاهن  يد  عىل  الزواج 
كاف يف اعتباره مرتدا عن دين اإلسالم، وجتري عليه األحكام اخلاصة باملرتد عن 

اإلسالم، وزواجه باطل رشًعا، وال يرتتب عليه أي أثر يف نظر اإلسالم.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��إ�ة��ة ���ا �ل���ن ��ة ا �إ����ن �ن�� �ل��ط�ا ��س�ا
�ن��مة �م �مر�ة�د �ن�ع�د ا ��س�لا اإ

املبـــــادئ
)- من اعتنق الدين البهائي يكون مرتدا عن اإلسالم.

2- يستتاب املرتد ويعرض عليه اإلسالم وتكشف شبهته إن كانت، فإن تاب فبها 
وإال قتل رشعا.

3- ال مانع من إحالة أوراق التائب من الردة إىل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 
لعمل إشهاد توبة له.

الســـؤال
الغربية قسم السكرتارية بكتاهبا رقم 2042 بمرفقاته  طلبت مديرية أمن 
اإلفادة بام يتبع نحو التامس املواطن إ. س. أ. ج. اعتناق الدين اإلسالمي احلنيف؛ 
لسابقة انتسابه لطائفة البهائيني، وأنه ثابت بكل من شهادة ميالده وبطاقته الشخصية 

أنه مسلم.

اجلواب
إن السيد/ إ. س. موضوع الكتاب كان يف األصل مسلام من أبوين مسلمني، 
وثابت يف شهادة ميالده وبطاقته الشخصية أنه مسلم، ثم اعتنق الدين البهائي أو 
نسب إليه اعتناقه -كام يقول هو-، ومن اعتنق الدين البهائي يكون مرتدا عن الدين 
اإلسالمي، وحكم املرتد رشعا أنه يستتاب ويعرض عليه اإلسالم وتكشف شبهته 

إن كانت، فإن تاب فبها، وإال قتل رشعا.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   (968  /3  /25 بتاريخ:   (05 سجل:   (4 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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وقد  -اإلسالم-  األصيل  دينه  إىل  والعودة  التوبة  يريد  املذكور  أن  وبام 
كان العمل جاريا قبل إلغاء املحاكم الرشعية عىل أن من خرج عن أحكام الدين 
اإلسالمي ثم أراد التوبة يعمل له إشهاد توبة أمامها، ويسجل يف الدفاتر واملضابط 
الرسمية. وملا ألغيت املحاكم الرشعية أحيلت أعامل التوثيق هبا إىل مصلحة الشهر 
العقاري والتوثيق، وال مانع مطلقا من إحالة األوراق إىل مصلحة الشهر العقاري 

والتوثيق؛ لعمل إشهاد توبة للشخص املذكور أمامها.

J
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�ن��ة �ة�ا ��ة��ةر د
�ة�عن

املبـــــادئ
ر رشًعا أن املسـلم يعترب مرتدا عن اإلسـالم إذا نطق بكلمة الكفر رصحيا،  ) - املقرَّ

أو تلفظ بام يقتيض الكفر جلحوده حكام معلوما بالرضورة يف اإلسالم.
2 - متى ثبت ارتداد املسـلم عن اإلسالم عىل هذا الوجه ترتبت عليه اآلثار املقررة 

رشعا.
3 - من اعتنق اإلسـالم قانعا خمتارا، أو أشـهر ذلك رسـميًّا، وأخذت الرشكة التي 
يعمل هبا التغيريات الالزمة بوصفه مسـلام، ثم تقدم إىل الرشكة حتت ضغط رجال 
الديـن املسـيحي طالبـا إعادة اسـمه إىل ما كان عليـه ال يعترب ذلك منـه ردة، وعىل 

الرشكة أال تسايره فيام طلب.

الســـؤال
طلبت الرشكة املرصية لتعبئة الزجاجات ]بطلبها[ املؤرخ 22/ 5/ 1977 
املقيد برقم 187 سنة 1977 املتضمن أن شخصا يدعى ج. ب. ز. اعتنق الدين 
اإلسالمي بموجب إشهاد رسمي رقم 7100 بتاريخ 16/ 10/ 1975 وأصبح 
يسمى باسم ف. ع. س، وتقدم بطلب إلدارة الرشكة التي يعمل هبا الختاذ الالزم 
إلخطار اجلهات الرسمية هبذا التغيري، وفعال تم تغيري االسم يف سجالت الرشكة، 
وأثناء اختاذ باقي اإلجراءات بالنسبة للتأمينات االجتامعية والسجل املدين عاد هذا 
منه  وتسلموا  املسيحي  الدين  رجال  ضغوط  حتت  وقع  بأنه  طلبا  وقدم  الشخص 
بالتنازل، كام قدم طلبا للرشكة إلعادة اسمه إىل  إشهاد اإلسالم بعد أن وقع عليه 
ما كان عليه وهو ج. ب. ز. إلهناء املشاكل املرتتبة عىل إشهار إسالمه بعد أن قرر 

* فتوى رقم: 245 سجل: 05) بتاريخ: )2/ )/ 979) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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أن إسالمه ال رجوع فيه وأنه يف القلب وأمره مع اهلل سبحانه وتعاىل، وقد طلبت 
منه الرشكة أن يقوم بإلغاء إشهاد إسالمه فلم يتمكن، وطلب السائل بيان احلكم 
الرشعي يف هذا املوضوع، وهل جيوز أن تعيد الرشكة اسمه إىل ما كان عليه أم يظل 

كام هو باالسم اجلديد؟

اجلواب
املقرر رشعا أن املسلم يعترب مرتدا عن اإلسالم إذا نطق بكلمة الكفر رصحيا 
إذا  الكفر، كجحوده حكام معلوما بالرضورة يف اإلسالم، كام  بام يقتيض  تلفظ  أو 
أنكر فرضية الصلوات اخلمس أو صالة اجلمعة أو صوم شهر رمضان أو استحل 
الزنا أو فعل ما يقتيض الكفر، ومتى ثبت ارتداد املسلم عن اإلسالم عىل هذا الوجه 
ترتبت عليه اآلثار املقررة رشعا، وملا كان الظاهر من السؤال أن الشخص املسؤول 
عنه قد اعتنق اإلسالم طائعا خمتارا وأشهر ذلك رسميا، واختذت الرشكة التغيريات 
الالزمة يف سجالهتا بوصفه مسلام، ثم إنه تقدم بطلب آخر راغبا العودة إىل اسمه 
األول ج. ب. ز، وأن هذا كان لوقوعه حتت ضغط رجال الدين املسيحي الذين 
فإن هذا ال  بالتنازل -ملا كان ذلك  أن وقع عليه  بعد  منه إشهاد اإلسالم  تسلموا 
يعترب ردة عن اإلسالم باملعنى السابق ذكره؛ ألن املقرر رشعا أن الرجل املسلم ال 
خيرجه عن اإلسالم إال جحود ما أدخله فيه، ثم ما ثبت يقينا أنه ردة؛ إذ اإلسالم 

الثابت ال يزول بالشك، وعىل ذلك فال جيوز للرشكة أن تسايره فيام طلب.

ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 
أعلم.
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�م ��س�لا �� ال�إ  اإ
هة هة و�عود رد

املبـــــادئ
) - املرتد هو البالغ العاقل الذي يرجع عن اإلسالم طوعا، إما بالترصيح بالكفر، 

وإما بلفظ يقتضيه، أو بفعل يتضمنه.
2 - من الفعل الذي يصري به املسـلم مرتدا السـعي إىل كنائس املسـيحيني أو معابد 

اليهود ودخوهلا وتأدية طقوسهم.
3 - الشـبان املسلمون الذين ذهبوا إىل الكنائس املسـيحية اليونانية وأعلنوا اعتناق 
الديـن املسـيحي دون إكـراه وإنام طواعية بقصـد الزواج وتيسـري اإلقامة والعمل، 
زواجهم باطل ومعارشهتم لزوجاهتم املسيحيات اليونانيات من باب الزنا يف حكم 

اإلسالم.
4 - تقبل توبة املرتد عن اإلسالم ألن الردة من كبائر املعايص.

الســـؤال
اطلعنا عىل خطاب سفارة مجهورية مرص العربية بأثينا اليونان عىل خطاب 
السفارة الرقيم 32 املؤرخ 12/ 3/ 1981 والذي قيد برقم 93 لسنة 1981 وقد 
جاء به: أن بعض الشباب املسلم املقيم يف اليونان أقدم عىل الزواج من مواطنات 
هذا  تلزم  وهي  اليونانية،  الكنيسة  طقوس  به  تقيض  ملا  طبقا  الكنيسة  يف  يونانيات 
الشباب بإعالنه اعتناق الدين املسيحي إلمتام الزواج، وحتى يتمكن يف ذات الوقت 
من احلصول عىل اعرتاف السلطات اليونانية بقانونية هذا الزواج وما يرتتب عليه 
من حصوله عىل حق اإلقامة والعمل يف اليونان، ولقد عاد هذا الشباب بعد ذلك 
مبديا رغبته يف استخراج شهادات ميالد ألوالده من الزوجات اليونانيات باعتبار 

* فتوى رقم: 292 سجل: 05) بتاريخ: 28/ 3/ )98) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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أخرى  مرة  زواجه  وعقد  إسالمه  إشهار  إعادة  وطالبا  الديانة،  مسلمو  األوالد  أن 
بالكنيسة  أثناء زواجه  املسيحية  للديانة  انضاممه  أن  طبقا للرشيعة اإلسالمية معلنا 
يونانية  مواطنة  من  الزواج  إمتام  بغية  القلب،  يف  استقر  عام  بعيدا  شكليا  أمرا  كان 

لتيسري سبل العمل واإلقامة يف اليونان.

فام حكم صنيع هذا الشباب؟ وهل كانوا بإمتام الزواج بالكنيسة ليسوا يف 
يتعلق  فيام  رشعا  الشباب  هؤالء  معاملة  حكم  وما  اإلسالم؟  عن  املرتدين  حكم 

بقوانني األحوال الشخصية؟

اجلواب
نفيد أن املرتد هو البالغ العاقل الذي يرجع عن اإلسالم طوعا، إما بالترصيح 
بالكفر وإما بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه، ومن الفعل الذي يصري به املسلم مرتدا 
كان  ملا  وتأدية طقوسهم،  ودخوهلا  اليهود  معابد  أو  املسيحيني  كنائس  إىل  السعي 
املسلمني املسؤول عنهم قد ذهبوا إىل  الشباب  السؤال أن  الظاهر من  ذلك وكان 
الكنائس املسيحية اليونانية وأعلنوا اعتناق الدين املسيحي دون إكراه وإنام طواعية 
بقصد الزواج وتيسري اإلقامة والعمل، وكان من فعل ذلك مرتدا عن اإلسالم، وملا 
كانت ترصفات املرتد التي تعتمد امللة باطلة فقد اتفق فقهاء املسلمني عىل أن زواج 
املرتد باطل سواء تزوج بمسلمة أو كتابية، وإذا كان ذلك كان زواج هؤالء الشبان 
كان  الكنيسة  لطقوس  طبقا  وتزوجهم  املسيحي  الدين  اعتناق  بإعالهنم  املرتدين 
زواجا باطال وكانت معارشهتم لزوجاهتم املسيحيات اليونانيات من باب الزنا يف 
حكم اإلسالم، وملا كان املرتد عن اإلسالم تقبل توبته ألن الردة من كبائر املعايص 
َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك  ن يُۡشَ

َ
َ َل َيۡغفُِر أ وقد قال اهلل سبحانه: }إِنَّ ٱللَّ

ىٰٓ إِۡثًما َعِظيًما{ ]النساء: 48[. وقال جل  ِ َفَقِد ٱۡفَتَ لَِمن يََشآُءۚ َوَمن يُۡشِۡك بِٱللَّ
ِۚ إِنَّ  نُفِسِهۡم َل َتۡقَنُطواْ ِمن رَّۡحَةِ ٱللَّ

َ
ٰٓ أ فُواْ َعَ ۡسَ

َ
ِيَن أ شأنه: }قُۡل َيٰعَِبادَِي ٱذلَّ
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نُوَب َجِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم{ ]الزمر: 53[. وإذا هداهم اهلل  َ َيۡغفُِر ٱذلُّ ٱللَّ
وأبقى قلوهبم عامرة باإليامن موقنة باإلسالم واعتذروا بأهنم غامروا بام قالوا وما 
فعلوا ابتغاء الزواج من مواطنات يونانيات فإنه تصحيحا ملواقفهم وتعاملهم رشعا 

وقانونا يتبع اآليت:

بالسفارة  العام  القنصل  أوال: يشهرون توبتهم بإعالم رسمي بني ]يدي[ 
عام  سبحانه  اهلل  إىل  تابوا  أهنم  نطقهم:  وبعد  اإلشهار  يف  ويثبت  باليونان  املرصية 
إىل  اهلل  اهلل وأن حممدا ملسو هيلع هللا ىلص رسول  إال  إله  أن ال  قالوا، وأهنم يشهدون  فعلوا وعام 
الناس كافة، وأهنم برئوا من كل دين خيالف دين اإلسالم، ويستغفرون اهلل سبحانه 
من كل قول أو فعل صدر منهم خمالفا لعقيدة اإلسالم ورشيعته وذلك بعد التثبت 

من شخصياهتم.

اليونانيات  املواطنات  زوجاهتم  مع  جديد  من  زواجهم  يعقدون  ثانيا: 
التزوج  للمسلم  أباح  سبحانه  اهلل  ألن  املسيحي؛  دينهن  عىل  زوجاهتم  بقيت  ولو 
ِيَن  ّيَِبُٰتۖ َوَطَعاُم ٱذلَّ ِحلَّ لَُكُم ٱلطَّ

ُ
باملسيحية واليهودية يف قوله تعاىل: }ٱۡلَۡوَم أ

َُّهۡمۖ َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت  وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِحّلٞ لَُّكۡم َوَطَعاُمُكۡم ِحّلٞ ل
ُ
أ

ُجورَُهنَّ 
ُ
وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِمن َقۡبلُِكۡم إَِذآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ

ُ
ِيَن أ َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱذلَّ

َفَقۡد  يَمِٰن  بِٱۡلِ يَۡكُفۡر  َوَمن  ۡخَداٖنۗ 
َ
أ ُمتَِّخِذٓي  َوَل  ُمَسٰفِِحنَي  َغۡيَ  ُمِۡصننَِي 

َحبَِط َعَملُُهۥ َوُهَو ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن{ ]املائدة: 5[. ويكون جتديد عقود 
زواج هؤالء الشبان وفقا حلكم اإلسالم أي بإجياب وقبول بأن تقول املرأة للرجل: 
زوجتك نفيس عىل كتاب اهلل -القرآن الكريم- وعىل سنة حممد رسول اهلل، وأن 
جييبها الرجل فورا: قبلت زواجك لنفيس عىل ذلك يف حضور شاهدين مسلمني، 
وجيوز أن يكونا مسيحيني أو هيوديني، أو أحدمها غري مسلم، وأن يسمع الشاهدان 

اإلجياب والقبول بلغة يفهامهنا ويعرفان أن ما سمعاه عقد زواج.
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الكنيسة  يف  األول  الزواج  من  أوالد  الشبان  ولد هلؤالء  قد  كان  إذا  ثالثا: 
وقبل جتديده يف نطاق أحكام اإلسالم يثبت نسبهم من آبائهم، وتثبت ديانتهم عىل 
أهنم مسلمون تبعا لآلباء الذين تابوا عن الردة ورجعوا بالتوبة مسلمني، ويؤخذ 

إقرارهم ببنوة األوالد إقرارا صحيحا ثابتا رسميا.

رابعا: يف شأن معاملة هؤالء الشباب فيام يتعلق بقوانني األحوال الشخصية 
فإنه قد جرى نص املادة 4) من القانون املدين املرصي )3) لسنة 948) بأنه يف 
الزوجني  أحد  كان  إذا   (3  ،(2 السابقتني  املادتني  يف  عليها  املنصوص  األحوال 
فيام عدا رشط األهلية  القانون املرصي وحده  الزواج يرسي  انعقاد  مرصيا وقت 
عنهم  للمسؤول  بالنسبة  الشخصية  األحوال  أقضية  كانت  ذلك  كان  ملا  للزواج، 
املبينة يف املواد 2)، 3)، 4) من هذا القانون يف شأن  حتكمها القواعد اإلسنادية 

تنازع القوانني من حيث املكان. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�م ��س�لا �ة ال�إ
ول ��ن

�ل�د��ن ��س���م �ع��ن�د ا ��ة��ةر ال�
�ة�عن

املبـــــادئ
)- مجهور علامء املسلمني عىل أن اإلسالم واإليامن نطق باللسان وعمل باألركان.
2- الدخول يف اإلسـالم يكون بالنطق بالشـهادتني والتربؤ مما سوى دين اإلسالم 

وال يشرتط يف ذلك النطق باللغة العربية.
3- تغيري االسـم ليس من الـرشوط الرضورية للدخول يف اإلسـالم ولكن األوىل 

اختاذ اسم من أسامء املسلمني.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املتضمن أن أحد أصدقاء السائل وهو إنجليزي مسيحي 
كاثوليكي يرغب يف اعتناق اإلسالم. ويطلب إفادته عام إذا كان تغيري اسمه إىل اسم 

إسالمي يعترب رشطا لتامم إسالمه أو ال.

اجلواب
نطق  تعاىل  اهلل  عند  واإليامن  اإلسالم  أن  عىل  املسلمني  علامء  مجهور  إن 
باللسان وعمل باألركان، ويريدون هبذا أن األعامل رشط متام اإلسالم، ثم إن أركان 
اإلسالم هي املبينة يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر -ريض اهلل 
عنهام- قال: »سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »بني اإلسالم عىل مخس: شهادة أن ال 
إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، وأقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم 
رمضان«. والدخول يف اإلسالم يكون بالنطق بالشهادتني والتربؤ من األديان كلها 
سوى اإلسالم، فإذا كان الداخل يف اإلسالم نرصانيا تربأ من النرصانية وشهد بأن 

979) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /8 * فتوى رقم: 236 سجل: 3)) بتاريخ: 4/ 
عيل جاد احلق.
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عيسى -عليه السالم- عبد اهلل ورسوله، ويشهد كذلك بأنه دخل يف اإلسالم، وال 
يشرتط يف كل ذلك النطق باللغة العربية بل بأي لغة حيسن احلديث هبا، وأن يعتقد 
أنه عقيدة ورشيعة وعمل، وعىل هذا فهل يشرتط تغري اسم  الداخل يف اإلسالم 
معتنق اإلسالم إىل اسم إسالمي، أو أن هذا ليس من الرشوط الرضورية للدخول 
تغري  أن  نرى  الفقهاء  وأقوال  الرشيفة  النبوية  األحاديث  يف  بالنظر  اإلسالم؟  يف 
االسم ليس من الرشوط الرضورية للدخول يف اإلسالم، غري أنه ملا كان العرف قد 
جرى بأن ديانة الشخص يستدل عليها ظاهرا من اسمه، واستقر العرف كذلك عىل 
أن للمسلمني أسامء جتري بينهم، ولكل ديانة أخرى -كاليهودية واملسيحية- أسامء 
كذلك يتعارفوهنا، فاألوىل للداخل يف اإلسالم أن يتخذ له اسام من أسامء املسلمني؛ 
يف  اعتبار  اإلسالم  يف  له  السليم  العرف  وألن  اإلسالمية،  املظاهر  من  مظهر  ألنه 

األحكام الرشعية. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ول
�ل����ة و �ن�ا

إ
�ع�ل ا �ل����ن  �ن�ا

هة �كرد ا
املبـــــادئ

) - إنابـة املسـيحي -الذي أسـلم وتزوج بمسـلمة- غـريه يف جتديد جواز سـفره 
املدون به ديانته السابقة ال يعترب هبا مرتدا.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 26 لسنة 1981 الذي جاء به أن رجال كان 
مسيحيا وأسلم، ثم تزوج بمسلمة، وقد كان هلذا الرجل قبل إسالمه جواز سفر 
واستخراج  بتجديده  ليقوم  له  صديق  إىل  به  وعهد  االنتهاء،  عىل  مدته  أوشكت 
االنتهاء،  الذي أوشكت مدة صالحيته عىل  للجواز  بديال  جواز سفر آخر جديد 
وقد قام هذا الصديق باستخراج جواز السفر اجلديد مطابقا للجواز القديم الذي 
كان له قبل اإلسالم من حيث البيانات مجيعها: الديانة، واحلالة االجتامعية أعزب، 
اعتذر  وقد  اإلسالم،  قبل  املحرر  القديم  باجلواز  ثابتا  كان  كام  والسن،  واالسم، 
الصديق الذي قام باستخراج جواز السفر اجلديد عن هذا بأنه رغب يف اإلرساع يف 
استخراجه، ولقد سافر الزوجان إىل الواليات املتحدة األمريكية وأقاما هناك حوايل 
عامني مل خيالف الزوج تعاليم اإلسالم ومل يبارش أي يشء من الطقوس الدينية التي 
كان يبارشها قبل اعتناقه اإلسالم، ثم تصادف أن اطلعت الزوجة عىل جواز سفر 
زوجها، وملا رأت بياناته عن الديانة وغريها تشككت يف أمره، وقيل هلا إن زوجها 
هبذا العمل الذي بارشه غريه قد ارتدَّ عن اإلسالم، يف حني أن الزوج مل يرتد ومل يبارش 
أي يشء خيالف اإلسالم وتعاليمه، وقد أبت الزوجة معارشة زوجها، وتركت منزل 
الزوجية اعتقادا منها أنه باستخراجه جواز السفر بالبيانات التي كانت قبل إسالمه 

)98) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق   /( * فتوى رقم: 93 سجل: 5)) بتاريخ: 27/ 
عيل جاد احلق.
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من  متأملة  نفسه  الوقت  يف  وهي  باهلل-  -والعياذ  ارتد  قد  غريه  بفعل  حررت  التي 
ن يف هذا اجلواز من بيانات. معارشته إياها قبل علمها بام دوِّ

معتقدة  زوجها  تركها  يف  حمقة  الزوجة  وهل  ذلك؟  يف  الرشعي  احلكم  فام 
ردته عن اإلسالم أم ال؟

اجلواب
إن املستخلص مما جاء يف هذا السؤال أن الزوج املسؤول عنه مل حيرر بنفسه 
بيانات جواز السفر ومنها ديانته قبل اعتناقه اإلسالم وأنه أعزب، وإنام حرر تلك 
البيانات صديق له أنابه يف استخراج هذا اجلواز، وأنه قد عاش مع زوجته املسلمة 
تعاليمه ومل يصدر  أو  املتحدة مسلام مل خيالف اإلسالم  الواليات  العامني يف  قرابة 
منه ما يصري به مرتدا عن اإلسالم، وملا كان املرتد يف اللغة هو الراجع مطلقا، ويف 
اصطالح فقهاء الرشيعة اإلسالمية هو الراجع عن دين اإلسالم، وركن الردة إجراء 
كلمة من كلامت الكفر عىل اللسان بعد اإلسالم واإليامن، ورشوط وقوع الردة أن 
تقع من مسلم عاقل يقظ طوعا واختيارا، وجيري جمرى النطق بألفاظ الكفر كتابتها 
أو كلمة منها بنفسه مدركا معناها ومرماها مع حتقق تلك الرشوط، فإذا كان هذا 
الزوج مل يكتب بنفسه يف أوراق جواز سفره ديانته قبل إسالمه، ومل يصدر منه منذ 
ن بجواز السفر من فعل  اعتناق دين اإلسالم ما خيرجه عن هذه العقيدة وكان ما دونِّ
غريه مل يكن مسؤوال عنه يف عقيدته، فال يعترب به مرتدا عن اإلسالم وال حياج به يف 
هذا الشأن؛ ألن الردة عن اإلسالم ذاتية أي بفعل أو قول صادر من ذات املسلم 
ا بام مل يقْله  بالرشوط املتقدمة، وإذا كان ذلك مل يكن ألحد اعتبار هذا الرجل مرتدًّ
أو يكتْبه وإنام كتبه غريه؛ إذ إن اإلسالم واالرتداد عنه -والعياذ باهلل سبحانه- ال بد 
أن يصدر من ذات اإلنسان حتى جتري عليه األحكام الرشعية املقررة عىل املسلم 
أو املرتد، ففي القرآن الكريم قوله تعاىل: }َوَل تَۡكِسُب ُكُّ َنۡفٍس إِلَّ َعلَۡيَهاۚ 
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ۡخَرٰى{ ]األنعام: 64)[، وقوله: }َوَمن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ 
ُ
َوَل تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 بَِما ِف 
ۡ
ۡم لَۡم يُنَبَّأ

َ
ۡخَرٰى{ ]اإلرساء: 5)[، وقوله: }أ

ُ
َعلَۡيَهاۚ َوَل تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

ن 
َ
ۡخَرٰى ٣٨ َوأ

ُ
لَّ تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

َ
ٰٓ ٣٧ أ ِي َوفَّ ُصُحِف ُموَسٰ ٣٦ ِإَوبَۡرٰهِيَم ٱذلَّ

{ ]النجم: 36 - 39[ وإذا كان األمر عىل هذا الوجه مل  نَسِٰن إِلَّ َما َسَعٰ لَّۡيَس لِۡلِ
املسلمة معارشة  ا عن اإلسالم وكانت معارشته لزوجته  الزوج مرتدًّ به هذا  يرص 
زوج مسلم ومل جيز هلا رشعا ترك معايشته أو معارشته متى كان بينِّنًا هلا صدُق هذه 
الوقائع وصدقته فيها وما مل يكن هناك سبب رشعي آخر الجتنابه. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.
J





ة 
ر�

�ل���هن �م ا ���ك�ا
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�م��ن ا

�ة ع�ا �ل�حن���ا �ه��ن وا ا �ل���م�دن وا
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�ة
��ن ��ل��سش �ل��ن �ه��ن ا �ل���م�دن ا

املبـــــادئ
) - طريقـة البلشـفية تقـوم عىل هـدم الرشائع السـاموية، وعىل األخـص الرشيعة 
اإلسـالمية فهـي تأمـر بفعل ما هنـى اهلل عنه ورسـوله، حيـث تأمر بسـفك الدماء 
واالعتـداء عىل مال الغري وأعراضه واخليانة والكذب، وجتعل الناس فوىض يف كل 

يشء، من معامالت وأموال ونساء وأوالد إىل غري ذلك حتى يصريوا كالبهائم.
2 - مجاعة البلشـفية كفار أسـاس طريقتهم هدم كيان املجتمع اإلنسـاين وانحالل 

نظام العمران وإنكار األديان.
3 - واجـب كل مسـلم أن حيذرهـم ويتباعـد كل البعد عن ضاللتهـم وعقائدهم 

الفاسدة وأعامهلم املنكرة.

الســـؤال
سئل بام صورته: يف طريقة مجاعة البلشفية التي فشت يف هذا الزمان، وعم 
الديانات،  رضرها، وحاصل طريقتهم أهنم يدعون إىل الفوىض والفساد، وإنكار 
وإباحة املحرمات، وعدم التقيد بعقيدة دينية، وإىل االعتداء عىل مال الغري، وينكرون 
حق األشخاص فيام يملكون، ويعتقدون أنه يسوغ لكل واحد أن يغتصب ما شاء 
ممن يشاء، ويستبيحون سفك الدماء، وينكرون حقوق الزوجية بني كل زوجني، 
كام ينكرون نسبة األوالد إىل آبائهم؛ بل جيعلوهنم منسوبني إىل حكومتهم، وهيدمون 
سياج املعيشة العائلية، وال يفرقون بني حالل وحرام، وكل امرأة حتل لكل واحد 
منهم ولو مل يكن بينها وبينه عقد زواج، ويستبيحون دم كل امرأة تصون عرضها 
غري  كن  إذا  حرماهتن  انتهاك  عىل  النساء  جيربون  ما  وكثريا  منهم،  واحد  أي  عن 

* فتوى رقم: 52) سجل: 7) بتاريخ: 2/ 7/ 9)9) من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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متزوجات، أو عىل تلويث رشفهن ورشف أزواجهن وأوالدهن إذا كن متزوجات 
وذوات أوالد.

وباجلملة فهم قائلون بإباحة كل يشء حرمته الرشائع اإلهلية. أفيدوا تؤجروا 
أثابكم اهلل.

اجلواب
من  الفرس  من  منافق  رجل  ملة  وإهنا  قديمة،  الطريقة  هذه  إن  ونقول: 
أهل فيسا يقال له: زرادشت ابتدعها يف املجوسية، فتابعه الناس عىل بدعته تلك، 
يقال له: مزدك  إليها رجل من أهل مذرية  العامة  أمره فيها، وكان ممن دعا  وفاق 
أمواهلم  يف  التساوي  عليه  وحثهم  هلم  نه  وزيَّ الناس  به  أمر  مما  وكان  بامداز،  ابن 
وأهليهم، وذكر هلم أن ذلك من الرب الذي يرضاه اهلل، ويثيب عليه أحسن الثواب، 
وأنه إن مل يكن الذي أمرهم به وحثهم عليه من الدين فهو مكرمة يف الفعال ورضا 
يف التعاوض، فحض بذلك سفلة الناس عىل عليتهم، واختلط له أجناس اللؤماء 
بعنارص الكرماء، وسهل سبيل الغصب للغاصبني، والظلم للظاملني، والعهر والزنا 
للعهار والزناة؛ حتى يقضوا هنمتهم، ويصلوا إىل النساء الكرائم الاليت مل يكونوا 

يطمعون فيهن، وشمل الناس بالء عظيم مل يكن هلم عهد بمثله.

وكان ذلك يف مدة ملك قباز بن فريوز بن يزورج من ملوك الفرس، وملا 
عن  إزالته  عىل  ديانته  ورؤساء  دولته  عظامء  اجتمع  سنني  عرش  ملكه  عىل  مىض 
اهلل  إن  قالوا  له  أصحاب  مع  املذكور  مزدك  ملتابعته  وحبسوه؛  عنه،  فأزالوه  ملكه 
إنام جعل األرزاق يف األرض؛ ليقتسمها العباد مجيعا بينهم بالسوية، ولكن الناس 
تظاملوا فيها، وجعلوا أن منهم فقراء ومنهم أغنياء، وأهنم يأخذون من مال األغنياء 
املقلني، وأن من كان عنده فضل من األموال  املكثرين عىل  للفقراء، ويردون من 
والنساء واألمتعة، فليس هو بأوىل به من غريه، فانتهز السفلة حينذاك هذه الفرصة 
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واغتنموها، وكاتفوا مزدك املذكور وأصحابه، وشايعوهم، وعاونوهم عىل ذلك، 
فابتيل الناس هبم وقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون عىل الرجل يف داره، فيغلبونه 
عىل منزله ونسائه وأمواله، وال يستطيع االمتناع منهم، ومحلوا قباز عىل تزيني ذلك 
وحتسينه، وتوعدوه بخلعه إن مل يفعل ما يريدون، فلم يلبثوا إال قليال حتى صار 
الناس ال يعرف الرجل منهم ولده، وال الولد أباه وال زوجته وال أحدا من أقاربه، 
وال يعرف له رمحا حمرما وال غري حمرم؛ بل صاروا كالبهائم، وصار الرجل منهم ال 
يملك شيئا مما كان بيده، وجعلوا قباز يف مكان ال يصل إليه أحد سواهم، وقالوا له: 
إنك قد أثمت وعصيت؛ بسبب أعاملك فيام مىض، وال خيلصك ويطهرك مما عملت 
إال إباحة نسائك، وراودوه عىل أن يدفع إليهم نفسه فيذبحوه، وجيعلوه قربانا للنار، 
وكان من أنصار قباز رجل يقال له زرمهر فلام رأى زرمهر املذكور ما صنع أولئك 
القوم خرج بمن شايعه من األرشاف باذال نفسه، فقتل من أصحاب مزدك خلقا 
حيرشون  ذلك  بعد  املذكور  مزدك  أصحاب  فأخذ  ملكه،  إىل  قباز  وأعاد  كثريين، 
مزدك  محله  حتى  الفرس  ملوك  خيار  من  قباز  وكان  قتله،  حتى  زرمهر  عىل  قباز 
املذكور عىل ما محله عليه مما تقدم، فانترشت الفوىض يف أطراف البالد وأواسطها 
وفسدت الثغور، واستمر األمر كذلك إىل أن انتقل امللك إىل كرسى أنورشوان ابن 
قباز املذكور، فنهى الناس عن أن يسريوا بيشء مما ابتدعه زرادشت ومزدك، وأبطل 
بدعتهام، وقتل خلقا كثريا ممن ثبتوا عىل تلك البدعة، ومل ينتهوا عام هناهم عنه منها 

حتى استأصل تلك الطائفة، وثبت للمجوسية ملتهم التي كانوا ال يزالون عليها.

وقد جاء اإلسالم فقىض عىل تلك الطريقة الفاسدة، وأنزل كتابه العزيز عىل 
رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، فأمر فيه الناس كافة بكل خري، وهناهم عن كل رش، وأمرهم باالعتقاد 
بالعقائد الصحيحة يف حقه تعاىل بوصفه بكل كامل يليق بشأن األلوهية، وتنزهيه 
-عليهم  الكرام  الرسل  حق  يف  وكذلك  الربوبية.  صفة  عنه  يتعاىل  نقص  كل  عن 
نقص  وتنزهيهم عن كل  املعايص،  باعتقاد عصمتهم عن  فأمر  والسالم-  الصالة 
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وغري  ووصية  وهبة  بيع  من  للملك  الناقلة  العقود  ورشع  الرسالة،  بمنصب  خيل 
ذلك، وبنيَّ املواريث ونصيب كل وارث فيام يرث عن مورثه، وبنيَّ يف كتابه العزيز 
}َنُۡن  تعاىل:  فقال  اخلالئق  بني  املعيشة  قسمة  بنفسه  توىل  الذي  سبحانه  هو  أنه 
عِيَشَتُهۡم{ ]الزخرف: 32[، وقال تعاىل: }إِنَّ َرّبِ يَۡبُسُط ٱلّرِۡزَق  قََسۡمَنا بَۡيَنُهم مَّ

لَِمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهِۦ َوَيۡقِدُر{ ]سبأ: 39[، إىل غري ذلك من اآليات الكثرية.
وقد خطب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع التي انتقل بعدها بيسري من دار الفناء 
إىل دار البقاء فقال عليه الصالة والسالم: »إن احلمد هلل نحمده، ونستغفره، ونتوب 
إليه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا. من هيد اهلل فال مضل له، 
ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأن حممدا 
وأستفتح  اهلل،  طاعة  عىل  وأحثكم  اهلل،  بتقوى  اهلل  عباد  أوصيكم  ورسوله،  عبده 
بالذي هو خري. أما بعد: أهيا الناس اسمعوا مني أبني لكم، فإين ال أدري لعيل ال 
ألقاكم بعد عامي هذا يف موقفي هذا. أهيا الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 
إىل أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا، أال هل بلغت؟ 
اللهم اشهد، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إىل الذي ائتمنه عليها. وإن ربا اجلاهلية 
موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد املطلب. وإن دماء اجلاهلية 
موضوعة، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب، وإن 
العمد ما قتل  َقَوٌد، وشبه  السدانة والسقاية. والَعْمُد  مآثر اجلاهلية موضوعة غري 
إن  الناس  أهيا  اجلاهلية.  أهل  من  فهو  زاد  فمن  بعري  مائة  وفيه  احلجر  أو  بالعصا 
الشيطان قد يئس أن يعبد يف أرضكم هذه، ولكنه قد ريض أن يطاع فيام سوى ذلك 
ُء زَِياَدةٞ ِف ٱۡلُكۡفرِۖ يَُضلُّ بِهِ  مما حتقرون من أعاملكم. أهيا الناس }إِنََّما ٱلنَِّسٓ
 } ُ َم ٱللَّ ةَ َما َحرَّ َُواِط ُٔواْ ِعدَّ ِيَن َكَفُرواْ ُيِلُّونَُهۥ َعٗما َوُيَحّرُِمونَُهۥ َعٗما ّلِ ٱذلَّ
]التوبة: 37[، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهلل الساموات واألرض، و}إِنَّ 

َمَٰوِٰت  يَۡوَم َخلََق ٱلسَّ  ِ ٱۡثَنا َعَشَ َشۡهٗرا ِف كَِتِٰب ٱللَّ  ِ ِعنَد ٱللَّ ُهورِ  ةَ ٱلشُّ ِعدَّ
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{ ]التوبة: 36[، ثالثة متواليات وواحد فرد: ذو القعدة،  ۡرَبَعٌة ُحُرمٞ
َ
ۡرَض ِمۡنَهآ أ

َ
َوٱۡل

اللهم  بلغت؟  هل  أال  وشعبان،  مجادى  بني  الذي  ورجب  واملحرم،  احلجة،  وذو 
اشهد. أهيا الناس إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حقا، لكم عليهن أن ال 
يوطئن فرشكم غريكم، وال يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إال بإذنكم، وال يأتني 
بفاحشة، فإن فعلن فإن اهلل قد أذن لكم أن تعضلوهن، وهتجروهن يف املضاجع، 
وكسوهتن  رزقهن  فعليكم  وأطعنكم  انتهني  فإن  مربح،  غري  رضبا  وترضبوهن 
بأمانة  أخذمتوهن  شيئا  ألنفسهن  يملكن  ال  عوان  عندكم  النساء  وإنام  باملعروف، 
اهلل، واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل فاتقوا اهلل يف النساء، واستوصوا هبن خريا، أال 
هل بلغت؟ اللهم اشهد. أهيا الناس إنام املؤمنون إخوة فال حيل المرئ مال أخيه إال 
عن طيب نفس منه، أال هل بلغت؟ اللهم اشهد. فال ترجعوا بعدي كفارا يرضب 
بعضكم أعناق بعض، وإين قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده: كتاب 
اهلل وأهل بيتي، أال هل بلغت؟ اللهم اشهد. أهيا الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم 
عىل  لعريب  وليس  أتقاكم،  اهلل  عند  أكرمكم  تراب،  من  وآدم  آلدم،  كلكم  واحد، 
عجمي فضل إال بالتقوى، أال هل بلغت؟ اللهم اشهد. قالوا: نعم، قال: فليبلغ 
الشاهد منكم الغائب. أهيا الناس إن اهلل قد قسم لكل وارث نصيبه من املرياث، 
وال جيوز لوارث وصية يف أكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر احلجر، ومن 
ادعى إىل غري أبيه، أو توىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ال 

يقبل اهلل منه رصفا وال عدال، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته«.

ومن ذلك كله يعلم أن طريقة مجاعة البلشفية طريقة هتدم الرشائع الساموية، 
وعىل األخص الرشيعة اإلسالمية رأسا عىل عقب، فهي تأمر بام هنى اهلل سبحانه 
وتعاىل يف كتابه العزيز عىل لسان نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، فهي تأمر بسفك الدماء، واالعتداء عىل 
الناس فوىض يف مجيع  األعراض، وجتعل  والكذب، وهتك  واخليانة،  الغري،  مال 
كالبهائم؛  ونسائهم، وأوالدهم، ومواريثهم حتى يصريوا  أمواهلم،  معامالهتم يف 



- 220 -

بل هم أضل سبيال، وقد هنى اهلل عن كل ما ذكر، فهم كفار، طريقتهم تفيض إىل 
هدم كيان االجتامع اإلنساين، وإىل انحالل نظام العمران، وإنكار األديان، وتنذر 
تثري حربا  السافلة حتى  الطبقات  والثبور، وحترض  بالويل  العامل أمجع، وهتددهم 
أن  صادق  مسلم  كل  فعىل  والفضيلة،  واألدب  العقل  قوامه  نظام  كل  عىل  عوانا 
وأعامهلم  الفاسدة،  وعقائدهم  ضالالهتم  عن  البعد  كل  ويتباعد  منهم،  حَيَْذر 
الرشائع اإلهلية،  يعتقدون رشيعة من  الكاسدة، فإهنم بال شك وال ريب كفار ال 
وال يعتقدون دينا سامويا، وال يعرفون نظاما. وباجلملة فكرسى أنورشوان الذي 
هو جمويس يعبد النار مل يرض طريقة هؤالء اجلامعة؛ ألهنا مضادة للعدل والنظام، 
ُمُر 

ۡ
َ يَأ فكيف بأهل اإلسالم الذين أمرهم اهلل عىل لسان نبيه بقوله تعاىل: }إِنَّ ٱللَّ

 ۚ بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡلِۡحَسِٰن ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوَيۡنَهٰ َعِن ٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡلَۡغِ
ُروَن{ ]النحل: 90[. يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ

J



- 221 -

�ل���م��س��ل�ص��ة�ن �نر ا �ا
�ة �م����ة

��إ�ة��ة�ن ��ن ���ا �ل���ن ��ن��ن ا ���ل�م د
املبـــــادئ

) - البهائيون بمعتقداهتم ليسوا بمسلمني، ومن كان منهم يف األصل مسلام أصبح 
باعتقاده ملزاعمهم مرتدا وجتري عليه أحكام املرتد.

2 - ال جيوز رشعا دفن موتى البهائيني يف مقابر املسلمني.

الســـؤال
رقم  كتاهبا  مع  الداخلية  إلينا وزارة  أرسلت  ما نصه:  العدل  كتبت وزارة 
59/ 5/ 39 املرسلة صورته مع هذا كراسة تشتمل عىل قانون األحوال الشخصية 
جلامعة البهائيني، وصورة من كتاهبا رقم 32 إدارة، السابق إرساله منها هلذه الوزارة 
اجلامعة  هذه  التامس  بشأن  فضيلتكم  فتوى  طالبة   1931 سنة  يونيه   30 بتاريخ 
وبورسعيد  واإلسكندرية  بمرص  هبا  موتاهم  لدفن  األرايض  من  قطع  ختصيص 
هلذا  الالزمة  بالفتوى  بموافاتنا  التفضل  رجاء  األوراق  فنرسل  واإلسامعيلية، 

املوضوع؛ لنبعث هبا إىل وزارة الداخلية.

اجلواب
اطلعنا عىل كتاب سعادتكم رقم 647 املؤرخ )2 فرباير سنة 939)، وعىل 
األوراق املرافقة له التي منها كتاب وزارة الداخلية رقم 59/ 5/ 39 املؤرخ 24 
يناير سنة 939) املتضمن طلب اإلجابة عام إذا كان جيوز رشعا دفن موتى البهائيني 

يف جبانات املسلمني أم ال؟

* فتوى رقم: 9)4 سجل: 46 بتاريخ: ))/ 3/ 939) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ونفيد أن هذه الطائفة ليست من املسلمني كام يعلم هذا من عرف معتقداهتم، 
مقتىض  عىل  الشخصية  األحوال  »قانون  سموه  ما  عىل  االطالع  ذلك  يف  ويكفي 
الرشيعة البهائية« املرافق لألوراق، ومن كان منهم يف األصل مسلام أصبح باعتقاده 
ملزاعم هذه الطائفة مرتدا عن دين اإلسالم وخارجا عنه جتري عليه أحكام املرتد 
املقررة يف الدين اإلسالمي القويم، وإذا كانت هذه الطائفة ليست من املسلمني ال 
جيوز رشعا دفن موتاهم يف مقابر املسلمني، سواء منهم من كان يف األصل مسلام، 
ومن مل يكن كذلك -يراجع صفحة 96) وما بعدها من اجلزء العارش من كتاب 

املبسوط للرسخيس-. وبام ذكرنا علم اجلواب عام طلب اإلجابة عنه.

J
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��ة��ة ��س���ش �ل��ن�ك��ة�ـ�ا  ا
��ة �إ����ن ط�ا

املبـــــادئ
)- الشـيعة مـن أكرب الفـرق اإلسـالمية، وتنحـرص أصوهلا يف ثـالث وهم: غالة 

الشيعة، والشيعة الزيدية، والشيعة اإلمامية.
2- طائفة البكتاشية بمرص يبدو من ترصحياهتم وتقاليدهم أهنم شيعة إمامية أخذوا 

بطرف من مذاهب الغالة.

الســـؤال
البكتاشية بمرص جعل  الطريقة  املتضمن طلب شيخ  الوزارة  تلقينا كتاب 
الرياسة العامة للطريقة البكتاشية يف مرص وتركيزها يف التكية اخلاصة هبم املعروفة 
بتكية املغاوري بجبل املقطم، وأن يف ذلك االعرتاف بالطريقة نفسها، واإلفادة عام 

نراه يف هذا املوضوع.

اجلواب
وإجابة عن ذلك وضعنا البحث اآليت الذي يشمل نبذة من تاريخ الشيعة 
عامة، واإلمامية خاصة، ونشأة الطريقة البكتاشية، ومبدأ دخوهلا بمرص، ومشيخة 
التكية، وشيخها احلايل، وعقيدة البكتاشية، وأهنم شيعة إمامية وهلم نحل وعقائد 

وبدع ال يقرها الدين احلنيف. فنقول:

1- الشيعة: من أكرب الفرق اإلسالمية الشيعة وهم الذين انتحلوا التشيع 
لعيل -كرم اهلل وجهه-، وقالوا: إنه اإلمام بعد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالنص اجليل أو اخلفي، 
اإلمامة  وإن  الصديق وعمر وعثامن،  دون  الوصف  أو  باالسم  بعده  الويص  وإنه 

* فتوى رقم: 73) سجل: )6 بتاريخ: 25/ 8/ 949) من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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ال خترج عنه وال عن أوالده، وإن خرجت فبظلم من غريهم، أو بتقية منه، أو من 
أوالده.

والشيعة مع تعدد فرقها تنحرص أصوهلا يف ثالثة: غالة، وزيدية، وإمامية. 

2- غالة الشيعة: والغالة عدة فرق تطرفت يف التشيع حتى خرجت عن 
ربقة اإلسالم بمزاعم مكفرة ومعتقدات باطلة، ومنها فرقة تزعم ألوهية حممد وعيل 
وفاطمة واحلسن واحلسني، وأهنم يشء واحد، وأن الروح حالة فيهم بالسوية، ال 

مزية لواحد منهم عىل اآلخر، ويسمون هؤالء اخلمسة أهل العباء.

ومنها فرقة تزعم أن اإلله قد حل يف عيل وأوالده، وأنه قد ظهر بصورهتم 
ونطق بألسنتهم وعمل بأيدهيم.

الباطنية وتسمى اإلسامعيلية نسبة إىل إسامعيل بن جعفر الصادق،  ومنها 
املحرمات  إلباحتهم  واملحرمية  والقرامطة  إسامعيل،  بن  حممد  زعيمهم  إىل  أو 
واملحارم، والسبعية لزعمهم أن الرسل سبعة: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
وحممد وحممد املهدي، وأن بني كل اثنني منهم سبعة أئمة حيمون الرشيعة، وال بد يف 

كل عرص من سبعة هبم يقتدى وهبم هيتدى.

اإلباحية  عىل  دعوهتم  وأسست  الفرس،  بالد  يف  اإلسامعيلية  نشأت  وقد 
إىل  يفيض  بام  الرشعية  التكاليف  وتأويل  والشهوات  اللذائذ  واستعجال  املطلقة 

إبطال الرشائع وعودة املجوسية إىل سريهتا األوىل.

العابدين  زين  عيل  بن  زيد  إىل  فينسبون  الزيدية  وأما  الزيدية:  الشيعة   -3
إىل  الفروع  ويف  املعتزلة،  عقائد  إىل  األصول  يف  يرجع  وأكثرهم  اليمن،  ومقرهم 
مذهب أيب حنيفة إال يف مسائل، وهم باإلمجال أقرب فرق الشيعة إىل أهل السنة 

واجلامعة.
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4- الشيعة اإلمامية: وأما اإلمامية فيزعمون أن الرسول قد نص نصا جليا 
عىل إمامة عيل بعده، وأنه هو وصيه، ويطعنون يف سائر الصحابة وخاصة الشيخني، 
بل منهم من يكفرهم، وساق عامتهم اإلمامة من عيل يف بنيه إىل جعفر الصادق، 
وفريق كبري منهم ساقها من جعفر الصادق إىل ابنه موسى الكاظم، ثم إىل ابنه عيل 
الزكي  احلسن  ابنه  إىل  ثم  النقي،  عيل  ابنه  إىل  ثم  التقي،  حممد  ابنه  إىل  ثم  الرضا، 
املعروف باحلسن العسكري، ثم إىل ابنه حممد الذي يزعمون أنه اإلمام املنتظر وأنه 
املهدي الذي يظهر آخر الزمان، فكان األئمة عندهم اثني عرش، وآخرهم اختفى 
يف سنة 226هـ وال يزال حيا، وسيظهر آخر الزمان، ومن ذلك سموا االثنا عرشية، 
وزعموا أن اإلمام ال بد أن يكون هاشميا عاملا بجميع مسائل الدين معصوما، وهلم 
يف أيب بكر وعمر مطاعن ومثالب يظهروهنا فيام بينهم عند األمن وخيفوهنا تقية عند 
اخلوف، وكلها كذب وهبتان، ويقدسون كربالء والنجف األرشف وما فيهام من 

مشاهد، وحيملون من أرضها قطعا يسجدون عليها يف الصالة.

خنكار  حممد  الشيخ  الطائفة  هذه  أسس  من  أول  البكتاشية:  تاريخ   -5
خراسان،  أعامل  من  بنيسابور   645 سنة  يف  ولد  الذي  بكتاش  باحلاج  املعروف 
تركستاين  يد شيخ  التصوف عىل  وقد سلك طريقة  الكاظم،  إىل موسى  وينتسب 
دعوته  هبا  ونرش  األناضول  بالد  إىل  ارحتل  ثم  يسوي،  أمحد  خليفة  لقامن  يدعى 
آل  سالطني  ثاين  أورخان  السلطان  مسمع  إىل  وصلت  حتى  العامة  بني  وطريقته 
أسسه  الذي  اجليش  ليبارك  دعاه  ثم  منه،  الربكة  والتامس  لزيارته  فخف  عثامن 
فحرض واختار له اسم اإلنكشارية، ووضع عىل رأس من باركه من اجلند خرقة من 
مالبسه فصار من شعار اإلنكشارية وضع خرقة يف القلبق الذي يلبسونه، وتويف يف 
سنة 738 ودفن بالقرية املسامة باسمه التابعة ملدينة قريشهر، وله هبا مزار مشهور، 
وقد ترك خلفاء قيل إن عدهتم 360 خليفة، واستمرت سلسلة املشيخة من بعده يف 
أرسة تدعى أرسة جلبي، إىل أن ويل املشيخة شيخ يدعى بامل سلطان فوضع نظاما 
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للطائفة يقيض بانتقال املشيخة إىل الدراويش الذين يقيمون بالتكايا متجردين عن 
هبا  انترشت  التي  القرى  يف  تكاياهم  تعددت  ولذلك  يقولون؛  كام  وزينتها  الدنيا 

طريقتهم وفيها يقيمون يف أتم صحة وأرغد عيش.

6- مؤسس البكتاشية بمرص: مل تعرف مرص هذه الطريقة حتى وفد إليها يف 
سنة )76هـ شيخ يدعى قيغوسز سلطان الذي اشتهر أخريا باسم عبد اهلل املغاوري 
ينرش طريقته  وأقام  به  للتربك  فاجتمع عليه خلق كثري  والنشأة،  املولد  ألباين  وهو 
وكربالء،  األرشف  النجف  إىل  ثم  776هـ،  سنة  احلجاز  إىل  سافر  ثم  البكتاشية، 
التي بجبل  املغارة  وعاد إىل مرص يف سنة 799، وتويف هبا يف سنة 8)8 ودفن يف 
املقطم ومن ذلك سمي املغاوري، واستمر يف الدعوة إىل طريقته خلفاؤه من بعده، 

ومجيعهم مدفونون يف هذه املغارة وعددهم 35 خليفة.

7- الشيخ حممد لطفي بابا: واخلليفة السادس والثالثون يدعى الشيخ حممد 
اختذ  والنشأة  املولد  ألباين  الروحي- وهو  أو  املعنوي  الوالد  أي  بابا -وبابا  لطفي 
طريقة البكتاشية عىل يد شيخ ألباين، ثم ارحتل إىل األستانة يف سنة 300)هـ فتتلمذ 
كربالء،  إىل  ارحتل  ثم  ضواحيها،  يف  البكتاشية  تكية  شيخ  دهه  عيل  حممد  للحاج 
عاد  أن  بعد   (3(9 سنة  ويف  الطريقة،  مؤسس  بتكية  وأقام  األناضول،  إىل  وعاد 
إىل اآلستانة عني شيخا للبكتاشية بمرص، فجاء إليها وأقام بالتكية، ثم تنازل عن 

املشيخة إىل الشيخ أمحد رسي بابا -الشيخ احلايل- بإعالم رشعي يف سنة 354).

8 - الشيخ أمحد رسي بابا: ألباين املولد والنشأة، استقدمه إىل مرص شيخه 
التي هبا  بالبالد  إليها بعد أن طوف  بابا ليوليه املشيخة فحرض  الشيخ حممد لطفي 
البكتاشية، وتنقل بني بالد األرناؤوط وبغداد وكربالء والنجف األرشف،  تكايا 
واستخلفه شيخه وتنازل له عن املشيخة، وأصبح شيخا للبكتاشية بمرص من هذا 

التاريخ.
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9- طريقة البكتاشية: نستمد التعريف هبذه الطريقة من رسالة أمحد رسي 
املطبوعة  هلا  التفسريية  املذكرة  ومن  ميالدية،   (939 سنة  يف  بمرص  املطبوعة  بابا 
بمرص يف سنة 949)م، ومن مصادر تارخيية أخرى، قالوا: إن أساس الطريقة هو 
التجرد عن الدنيا وزينتها، واالنقطاع للعبادة يف التكايا، وسموا هؤالء املتجردون 
وتقوم  املرشد،  يف  ومثلها  خصلة  عرشين  الدرويش  يف  واشرتطوا  بالدراويش، 
والتربئة،  التولية  وعىل  خاصة،  هلم  والتشيع  النبوي،  البيت  آل  حمبة  عىل  الطريقة 
ومعنامها احلب آلل البيت ومن واالهم والبغض ملن يبغضهم، واخرتعوا لطريقتهم 
تقاليد خاصة ال تعرف يف الطرق األخرى، فقالوا للطريقة أربعة أبواب: الرشيعة، 
والطريقة، واملعرفة، واحلقيقة، وهلا أربعون مقاما لكل باب عرش مقامات، وسبعة 
سبع  وللوالية  عرشة،  اثنتا  الوالية  وطبقات  منزال،  وستون  وثالثامئة  ركنا،  عرش 
اثنا عرش فقط، وهم الذين ذكرهم الشيعة  دوائر وأربعة أقسام، وقالوا إن األئمة 
اإلمامية، وأهنم معصومون، وكذلك يزعمون العصمة ألربعة عرش طفال من آل 
يوما والسبع سنني، وإن هناك سبعة  ماتوا وأعامرهم ترتاوح بني األربعني  البيت 
عرش من أوالد عيل بن أيب طالب سموهم املتحزمني؛ ألن عليا -ريض اهلل عنه- 
لكل  يربط  وهو  وكان  بنفسه،  أحزمتهم  وربط  أسلحة  وأعطاهم  للجهاد  أعدهم 
واحد حزامه يذكر اسام من أسامء اهلل تعاىل غري ما يذكره عند حتزيم اآلخر، وقد 
استشهد أكثرهم يف موقعة كربالء التي استشهد فيها اإلمام احلسني ريض اهلل عنه. 

من  بيضاء  لبدة  وهو  احلسيني  أو  البكتايش  التاج  لبس  تقاليدهم  ومن 
الصوف ذات اثني عرش خطا وأربعة أركان يرمزون باخلطوط -كام قالوا- الجتامع 
اثنتي عرشة خصلة يف الدرويش، وحلروف كل من كلمتي: »ال إله إال اهلل« و »حممد 
أهنم  الواقع  ولكن  إليها،  أرشنا  التي  األربعة  األبواب  إىل  وباألركان  اهلل«  رسول 

يرمزون باخلطوط إىل األئمة االثني عرش.
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األئمة  توارثها  ثم  عليا جبة،  ألبس  الرسول  أن  اجلبة: زعموا  لبس  ومنها 
بعده إىل أن انتهت إىل مؤسس الطريقة البكتاشية يف القرن السابع اهلجري، وزعموا 
أن »قبلة اجلبة« هي املرشد، »ووجهها« القطب، »ويمينها« اليد اليمنى، »ويسارها« 
اليد اليرسى، »وبطانتها« الرس، »وقبلة البطانة« القطب، »وظاهرها« معرفة القطب، 

»وباطنها« األدب، ومكتوب يف ذيلها: »يا واحد يا صمد يا فرد«.

يفعل  كام  وألشياخهم  األئمة  هؤالء  ألسامء  الذكر  أثناء  سجودهم  ومنها 
املولوية عند ذكر عيّل وجالل الدين الرومي، وحياولون تأويل السجود بأنه ليس 
سجود عبادة وإنام هو سجود تكريم واحرتام. ومن أدعيتهم املأثورة: »اللهم نور 
قلوبنا بأنوار فيض ساداتنا األئمة االثني عرش وبموالينا املعصومني األربعة عرش«، 
سلطان  بامل  والعرفان،  الفيض  ومصدر  اإليامن،  أهل  مفخرة  موالينا  بجاه  »اللهم 
األكرمني  والثالثة  واإلتقان،  الفضل  ذوي  من  إليهم  ومن  سلطان،  وقيغوسز 
الواصلني  واألربعني  اليقني،  أهل  والسبعة  الطاهرين،  العباء  أهل  واخلمسة 
والباطنني احلارضين والغائبني، وفقنا ملا حتبه وترضاه يا معني«، »اللهم اجعل لنا 
نبيك حممدا معينا، ووصيه عليا ظهريا«، وهلم دعاء يسمى دعاء الرساج منه »ويف 
املقبولني، ويف حمبة موالينا األربعة عرش املعصومني، ويف  حمبة األئمة االثني عرش 
مقتل  بذكرى  االحتفال  عاداهتم  األمني«. ومن  الزمان  بكتاش قطب  حمبة شيخنا 
احلسني يف يوم عاشوراء من كل سنة كسائر الشيعة اإلمامية واعتبار هذا اليوم يوم 

حزن وبكاء وعزاء.

10- مذهب البكتاشية: يبدو من ترصحياهتم وتقاليدهم أهنم شيعة إمامية 
أخذوا بطرف من مذاهب الغالة، واخرتعوا كثريا من البدع السيئة التي ال أصل 
هلا يف الدين، وقد زعموا انحصار اإلمامة يف االثني عرش، ورجعة املهدي املنتظر، 
وعصمة هؤالء األئمة، ورمزوا إليهم بخطوط التاج، وبجعل طبقات الوالية اثنتي 

عرشة.



- 229 -

ودأبوا عىل إقامة العزاء يوم عاشوراء، وعىل ترك الرتيض عن سائر الصحابة 
عدا آل البيت، بل عىل عدم ذكرهم بإحسان، كام تشهد بذلك أدعيتهم وأورادهم 
التي ليس فيها يشء مما ورد يف السنة وأثر عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. وابتدعوا السجود عند 
ذكر أئمتهم وأشياخهم، واقتبسوا من اإلسامعيلية السبعيات حيث جعلوا الوالية 
سبع دوائر، وقدسوا أربعة عرش طفال ال غري من آل البيت، وزعموا العصمة هلم، 
وقدسوا أهل العباء اخلمسة، وعظموا النار فوضعوا للرساج دعاء خاصا، مع أن 
ذلك غري معروف يف سائر طرق التصوف اإلسالمية. وهذا املزيج ال يقره الدين 
الصحيح يف مجلته وتفصيله، فال عصمة فيه لغري األنبياء والرسل من اخللق، وال 
انحصار لإلمامة يف آل البيت وال يف االثني عرش، وال وصية من الرسول لعيّل، ال 
بنص جيل، وال بنص خفي. وال أصل يف الدين خلرافة املهدي املنتظر الذي زعموا أنه 
اختفى يف سنة 226 وال يزال حيا يف األرض وسيظهر آخر الزمان. وال أصل الختاذ 
هذا التاج، وال خلطوطه االثني عرش، وال ألركانه األربعة، ورموزه، وال للسبعيات 
واالثني عرشية، وال لتقديس من عدا الرسول األكرم من أهل العباء، وال لعصمة 
أطفال مل جتاوز أعامرهم السبع سنني، وال لتخصيصهم بالعصمة مع وجود أطفال 
آخرين من أهل البيت غريهم، وال للسبعة عرش املحزمني وال لتحزيمهم، وذكر 
اسم من أسامء اهلل عند التحزيم لكل واحد، وال لشد الرحال إىل كربالء والنجف 
بني  فيه  خالف  ال  الذي  والضالل  اإلثم  ومن  يزعمون.  كام  وتقديسهام  األرشف 
املسلمني ذلك السجود التقليدي الذي ابتدعوه عند ذكر األئمة والشيوخ ولو عىل 
جهة التكريم كام قالوا؛ ألن السجود مطلقا ال يكون يف رشيعتنا إال هلل تعاىل وحده. 
وال أصل الختاذ يوم عاشوراء يوم حزن وعزاء، بل كل ما ورد يف شأنه استحباب 
صومه، وقيل استحباب التوسع يف النفقة عىل العيال أيضا، والثابت عن اإلمامية 
إال  الصحابة،  الشيخني وعىل سائر  يطعنون عىل  أهنم  انتحل عقيدهتم  عامة ومن 
أهنم ال يرصحون بذلك أمام غريهم من الناس تقية فقط، والتقية عندهم من أركان 
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العقيدة، وال يغرنك ما يذكره البكتاشية وغريهم يف بعض عباراهتم مما يفيد الثناء 
تقية  يذكرونه  فإهنم  الرسول  عن  اخلفي  الذكر  تلقى  الذي  هو  وأنه  بكر،  أيب  عىل 
يف  كام  واجلامعة  السنة  أهل  بأهداب  التمسك  يفيد  مما  يقولونه  ما  وكذلك  فقط. 
الرسالتني، فإهنم يزعمون كسائر اإلمامية أهنم هم أهل السنة واجلامعة وهم الفرقة 
الناجية يف حديث: افرتاق األمة، وأن غريهم من الفرق ضال غري مهتد؛ ولذلك 
سموا أنفسهم أهل السنة واجلامعة، وكيف يقولون بالتمسك بأهداب أهل السنة 
واجلامعة، وأهل السنة يربؤون من التشيع والغلو ومن مجيع هذه املزاعم والنحل 

والبدع!!.

إذا كانوا كذلك ال نعدهم من الصوفية وال من  البكتاشية  واخلالصة: أن 
كالسجود  الدين  يأباه  ما  وفيها  تقاليدهم  عىل  نقرهم  وال  واجلامعة،  السنة  أهل 
ونحوه، ونعدهم من املبتدعة، وال نرى أن تعرتف هبم مرص رسميا وهي القائمة عىل 
محاية الدعوة احلقة إىل اهلل واهلدي النبوي الصحيح منذ انقرضت الدولة الفاطمية 
الشيعية وقامت الدولة األيوبية السنية إىل اآلن. ويقول مؤرخ تركي: إن البكتاشية 
يف احلقيقة دعوة إباحية، وإن السلطان حممود حني أراد التخلص من اإلنكشارية 
لعظم مفاسدها وأخطارها -رأى هلذا السبب نفسه أن يتخلص من البكتاشية يف 
سنة )24)، فنفاهم من اآلستانة ومنهم املؤرخ الرسمي للدولة حممد عطا أفندي 

سامي زاده، وكان بكتاشيا؛ لذلك أرى عدم جواز إجابة هذا الطلب. واهلل أعلم.

J
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�ن�ا م�ح���د ملسو هيلع هللا ىلص سن�ة �ن�ع�د ��س�����ة�د
ود �ن ول �نو��ن

���ل�م �م��ن �ة����ة
املبـــــادئ

)- من الثابت رشعا أن حممدا ملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبيني.
2- من قال بظهور نبي بعد سـيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فهو مرتد عن اإلسـالم وال يرث من 

مسلم وال جيوز أن يكون وكيال أو وليا عىل أحد من أقاربه املسلمني.

الســـؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 1070 سنة 1959 املتضمن أن مجاعة من 
يؤمنون  اإلسالمية  البالد  إحدى  يف  ويقيمون  هبم  خاص  باسم  يسمون  املسلمني 
احلكم  بيان  السائل  األستاذ  وطلب  ملسو هيلع هللا ىلص.  حممد  نبينا  بعد  الباكستان  يف  نبي  بنزول 
الرشعي يف هذه الطائفة، وهل جيوز ألحد منهم أن يرث أباه املسلم؟ وهل جيوز أن 

يكون وكيال أو وليا عن أشقائه املسلمني أو ال؟

اجلواب
إن من الثابت رشعا أن نبينا حممدا ملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبيني، وثبوت ذلك بالكتاب 
مرتدا،  يكون  أنه  عىل  الفقهاء  نص  بعده  نبي  بظهور  قال  فمن  واإلمجاع،  والسنة 
املسلمني، وال جيوز  أقاربه  املسلم وال من أحد  أبيه  أنه ال يرث من  املرتد  وحكم 

رشعا أن يكون وكيال أو وليا عىل أحد منهم؛ ألنه ال ملة له.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال حيث كان ما ذكر به صحيحا وثابتا. 
واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 286 سجل: 88 بتاريخ: 27/ 7/ 959) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ل���م��س�����ة�ع���م��ل��ة ه ا �ل���م��ة�ا �ة ا
و� ��ن

�ل��ة�عن �ل�مة��نول وا ���ل�م ا
املبـــــادئ

)- حيرم البول يف املاء القليل أو بالقرب منه.
2 - يكره البول يف املاء اجلاري أو بالقرب منه كراهة تنزهيية.

3 - معلـوم مـن قواعد الديـن العامة أن كل مؤذ منهي عنه رشعا وينبغي للمسـلم 
جتنب ما يؤذي.

الســـؤال
إبريل سنة 1924 نمرة 531 بام  سئل بخطاب مصلحة الصحة رقم 24 

صورته:

واإلنكيلستوما  الدموي«  »البول  البلهارسيا  مرض  أن  علميا  ثبت  قد 
»الرهقان«، وغريمها تنقل من مريض آلخر بواسطة املياه امللوثة من بول أو غائط 
مريض، وهذه األمراض مضعفة للقوى، ومهلكة لألنفس، وتصيب خلقا كثريين، 
ويصبح املرىض هبا عديمي القوى، نحال اجلسم هم وذووهم ال يقوون عىل عمل 
للهيئة االجتامعية، ويف احلقيقة يصبحون عالة عىل ذوهيم؛ لعدم مقدرهتم  هلم وال 
عىل العمل، وهذه األمراض منترشة انتشارا عظيام بأنحاء القطر املرصي؛ هلذا كان 
انتقال  وإيقاف  شأفتها،  استئصال  عىل  العمل  الصحة  مصلحة  واجبات  أهم  من 
عدواها، وال يكون ذلك إال بمنع األهايل عن التبول والتغوط يف املياه التي تستعمل 
الدين  فهل ال حيرم  قدمنا،  الرضر كام  فإذا حتقق علميا هذا  للرشب واالستحامم، 

واحلالة هذه التبول والتغوط يف املياه املذكورة أو بالقرب منها؟

* فتوى رقم: 63) سجل: 24 بتاريخ: 30/ 6/ 924) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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احلنيف  الدين  حكم  ببيان  فتوى  إصدار  فضيلتكم  من  نلتمس  ولذلك 
لنرشها عىل الناس مبينا فيها حكم الرشع الرشيف فيمن يتبول أو يتغوط يف املياه 
بصحة  الرضر  نتيجته  كانت  إذا  منها  بالقرب  أو  ولالستحامم  للرشب  املستعملة 

الغري، مع ذكر األحاديث النبوية اخلاصة بذلك.

اجلواب
 53( نمرة   (924 سنة  إبريل   24 رقم  سعادتكم  بخطاب  جاء  ما  علم 
املستعملة للرشب  املياه  التبول والتغوط يف  به معرفة احلكم الرشعي يف  املطلوب 
ولالستحامم أو بالقرب منها إذا كانت نتيجته الرضر بالغري ... إلخ. ونفيد أنه جاء 
قال:  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يف صحيح اإلمام مسلم عن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- 
»ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم ثم يغتسل منه« واملراد باملاء الدائم: املاء الذي ال 
جيري كام يعلم ذلك مما رواه مسلم أيضا يف صحيحه عن أيب هريرة أيضا بسند آخر 
أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تبل يف املاء الدائم الذي ال جيري ثم تغتسل منه«، قال 
شارحه النووي: »وأما الدائم فهو الراكد، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »الذي ال جيري« تفسري للدائم 
وإيضاح ملعناه، وهذا النهي يف بعض املياه للتحريم، ويف بعضها للكراهة، والتغوط 
يف املاء كالبول فيه وأقبح، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث جيري إليه البول، وكله 
مذموم قبيح منهي عنه ...«  إىل أن قال: »قال العلامء: ويكره البول والتغوط بقرب 
املاء وإن مل يصل إليه؛ لعموم هني النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الرباز يف املوارد، وملا فيه من إيذاء 
املارين باملاء، وملا خياف من وصوله إىل املاء«. اهـ. هذا ملخص ما متس احلاجة إليه 
من رشحه هلذا احلديث، وقال فقهاء احلنفية إنه يكره البول والغائط يف املاء ولو كان 
البحر:  التنوير ورشحه، وقال صاحب  جاريا يف األصح كام رصح بذلك يف متن 
»إن الكراهة يف املاء الراكد حتريمية ويف اجلاري تنزهيية«، وكتب العالمة ابن عابدين 
النبي  عىل قوله: »ولو جاريا« يف األصح ما نصه: »ملا روى جابر بن عبد اهلل عن 
ملسو هيلع هللا ىلص: »أنه هنى أن يبال يف املاء الراكد« رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، وعنه قال: 
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»هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يبال يف املاء اجلاري« رواه الطرباين يف األوسط بسند جيد، 
واملعنى فيه أنه يقذره، وربام أدى إىل تنجيسه، وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه؛ 
ألنه ينجسه، ويتلف ماليته، ويغر غريه باستعامله، والتغوط يف املاء أقبح من البول، 
وكذا إذا بال يف إناء ثم صبه يف املاء أو بال بقرب النهر فجرى إليه فكله مذموم قبيح 
منهي عنه«. اهـ. فعلم من هذا أن البول يف املاء القليل أو بالقرب منه حرام، والبول 
يف املاء اجلاري أو بالقرب منه مكروه كراهة تنزهيية. هذا ومعلوم من قواعد الدين 

العامة أن كل مؤذ منهي عنه رشعا، وينبغي للمسلم اجتناب ما يؤذي.

ثم بعد أن أرسلت هذه الفتوى إىل مصلحة الصحة وجدنا يف منح الغفار 
ويف رشح السندي للدر املختار ما يزيد املسألة وضوحا فأحلقناه هنا ملجرد الفائدة 
العلمية: قال يف منح الغفار رشح تنوير األبصار للتمرتايش مؤلف املتن املذكور: 
»وكذا يكره بول وغائط يف ماء ولو كان املاء جاريا« عىل األصح كام يف رشح النظم 
الوهباين وعزاه شارحه إىل قايض خان، وعزاه يف الواقعات إىل اإلمام قال: »ألنه 
يسمى فاعله جاهال، وإذا علم احلكم يف اجلاري علم يف الراكد بطريق األوىل إن 
كان قليال، وإن كان كثريا فمن باب املساواة؛ ألن الكثري كاجلاري، ويدل عىل كراهة 
التحريم قوله عليه الصالة والسالم: »ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم«، وقد أطلق 
بعضهم احلرمة عىل البول يف املاء الراكد، ومراده كراهة التحريم مما ال خيفى؛ لعدم 
الراكد  يف  الكراهة-  -أي  أهنا  البحر  »ويف  السندي:  وقال  انتهى.  الدليل«  قطعية 

حتريمية يعني إذا كان قليال، ويف اجلاري أي حقيقة أو حكام تنزهيية«. اهـ.

J
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��ة�ن
�ة �لا �ل��ن ��ة وا ���صن �ل���هن �ه��ن وا �ل�دن  �ن�ا

�ن ��س�����ن�ا
إ
و ال� ����سش

املبـــــادئ
)- حشـو األسـنان وشـدها وغطاؤها باألسـالك من الذهب والفضة وغريها من 

البالتني واملعادن مل يرد فيها ما يمنع جوازها.
2- ال جيب غسـل ما حتت احلشـو والغطاء واألسـالك يف الوضوء أو الغسـل منعا 

للحرج.
الســـؤال

ما رأيكم -دام فضلكم- يف حشو األسنان املسوسة بأي يشء أو تركيب 
غطائها بمعدن من املعادن كالذهب والفضة والبالتني. أجيوز ذلك رشعا؟ وحكم 
املاء حتت سن الذهب والفضة  املضمضة يف الوضوء واالغتسال مع عدم وصول 

والبالتني من الفم أو ال جيوز؟ أفادكم اهلل وأبقاكم.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، واجلواب أن املضمضة كام عرفها العالمة الشوكاين 
يف نيل األوطار هي أن جيعل املاء يف فمه ثم يديره ثم يمجه. وقال النووي: وأقلها 
أن جيعل املاء يف فمه وال يشرتط إدارته عىل املشهور عند اجلمهور. وعرفها العالمة 
الطهطاوي:  يه  حمشنِّ وقال  الفم.  مجيع  املاء  استيعاب  بأهنا  احلنفية  من  الرشنباليل 
واإلدارة واملج ليسا برشط فمن رشب املاء عبا أجزأه ولو مصا ال جيزئه، واألفضل 
أن يمجه ألنه ماء مستعمل، والسنة املبالغة فيها لغري الصائم، وقد اختلف الفقهاء 
يف حكمها يف الوضوء والغسل: فذهب أمحد وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور وأبو 
بكر بن املنذر إىل وجوهبا فيهام، وبه قال ابن أيب ليىل ومحاد بن سليامن حلديث أيب 

هريرة -ريض اهلل عنه- أمر رسول اهلل باملضمضة واالستنشاق.
* فتوى رقم: 835 سجل: 56 بتاريخ: 28/ ))/ 946) من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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وذهب مالك والشافعي واألوزاعي فقيه الشام والليث بن سعد فقيه مرص 
عدم  إىل  جرير  وابن  سعيد  بن  وحييى  وقتادة  وربيعة  والزهري  البرصي  واحلسن 

وجوهبا فيهام.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وزيد بن عيل إىل أهنا فرض يف غسل 
اجلنابة، وسنة يف الوضوء.

ورجح العالمة الشوكاين القول بالوجوب فيهام، فعىل القول بعدم وجوهبا 
ما  يصح  ال  بوجوهبا  القول  وعىل  ظاهر،  وهو  بدوهنا  الغسل  أو  الوضوء  يصح 
وجبت فيه من وضوء أو غسل إال هبا، ويلزم أن يصل املاء إىل األسنان واألرضاس 
واألرضاس  األسنان  كانت  فإن  الفم،  مجيع  املاء  استيعاب  يتحقق  حتى  الفم  يف 
بحالتها الطبيعية فاألمر ظاهر، وإن كان فيها جتويف يبقى فيه يشء من الطعام ففي 
فتح القدير يف فضل الغسل: »ولو كان سنه جموفا أو بني أسنانه طعام أو ورق رطب 
أي يف أنفه جيزئه؛ ألن املاء لطيف يصل إىل كل موضع غالبا. كذا يف التجنيس وذكر 
الصدر الشهيد يف موضع آخر. وإذا كانت يف أسنانه )جتويف( يبقى فيها الطعام ال 

جيزئه ما مل خيرجه وجيري عليها املاء.

يفعل،  أن  فاالحتياط  هذا  خالف  الليث  أيب  والفقيه  الفضيل  فتاوى  ويف 
والدرن اليابس يف األنف كاخلبز املمضوغ والعجني يمنع اهـ. فتح.

والوسخ  االغتسال،  متام  يمنع  الظفر  يف  »والعجني  اهلندية:  الفتاوى  ويف 
يمنع،  ال  الظفر  يف  والطني  والرتاب  سواء،   ُّ وامَلَدينمِ يُّ  والَقَرومِ يمنع،  ال  والدرن 
ام والصبَّاغ ما يف ظفرمها يمنع متام االغتسال، وقيل كل ذلك جيزهيم للحرج  والرصَّ
الظهريية«.  يف  كذا  الرشع.  قواعد  عن  مستثناة  الرضورة  ومواضع  والرضورة، 
ويعلم من ذلك أن هناك خالفا يف صحة الغسل مع وجود بعض الطعام يف جتويف 
التجويف، وهذا  املاء يف  األسنان واألرضاس وأن االحتياط يف إخراجه وإيصال 
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ظاهر يف املواد الغريبة التي تبقى يف جتاويف األسنان ويمكن إخراجها باملضمضة 
أو معها.

أما حشو األسنان واألرضاس بام يسد فجواهتا يف الصناعة أو تغطيتها بمعدن 
كالذهب أو الفضة أو البالتني أو نحوها أو شد بعضها إىل بعض باألسالك املعدنية 
بحيث أصبح احلشو والغطاء كأنه جزء من األصل يتصل به اتصاال ثابتا مستقرا 
الوضوء  يف  جيب  ال  أنه  العامة  القواعد  من  فالظاهر  به  املشدود  السلك  وكذلك 
والغسل إزالتها، بل جيري عليها املاء بحالتها الراهنة وال جيب غسل ما حتت احلشو 
والغطاء أو األسالك؛ ملا يف ذلك من بالغ احلرج واملشقة ومها مندفعان يف الترشيع 
]البقرة: 85)[   } ٱۡلُعۡسَ يُرِيُد بُِكُم  َوَل  ٱۡلُيۡسَ  ُ بُِكُم  }يُرِيُد ٱللَّ قال تعاىل: 
{ ]احلج: 78[ وأي حرج  وقال تعاىل: }َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف ٱدّلِيِن ِمۡن َحَرٖجۚ
أشد من إلزام املتوضئ واملغتسل إزالة ذلك وهو مل يلجأ إليه إال لرضورته الصحية 
ودفعا ألمل شديد، وقد أباحوا للمرأة يف الغسل دفعا للحرج أن ال تنقض ضفائرها 
العينني،  داخل  غسل  يوجبوا  ومل  ذوائبها،  تبل  ال  وأن  الشعر  أصول  املاء  بلغ  إذا 
ُرواْ{ ]املائدة: 6[ راجع  هَّ وقالوا إن مواضع الرضورة مستثناة من قوله تعاىل: }فَٱطَّ
الغطاء أو  املاء ملا حتت احلشو أو  العناية والفتح يف باب الغسل. فال جيب إيصال 

السلك عىل القول بوجوب املضمضة يف الوضوء والغسل أو يف الثاين فقط.

األسنان  حشو  يف  ذلك  ونحو  والبالتني  والفضة  الذهب  استعامل  أما 
الكناين  سعد  بن  عرفجة  أن  ثبت  فقد  للرضورة،  فجائز  غطائها  أو  واألرضاس 
أصيب أنفه يوم الكالب فاختذ أنفا من فضة، فأنتن، فأمره رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بأن يتخذ 
أنفا من ذهب، وأن كثريا من األئمة قد شد أسنانه بالذهب مثل موسى بن طلحة 
وأيب رافع وثابت البناين وإسامعيل بن زيد بن ثابت واملغرية بن عبد اهلل، ورخص 

فيه احلسن البرصي والزهري والنخعي وأئمة احلنفية. 
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ويف التتارخانية: إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنه فأراد أن يتخذ سنا آخر 
فعند اإلمام يتخذ ذلك من الفضة فقط، وعند حممد من الذهب أيضا. اهـ.

فقد أبيح من الذهب والفضة ما دعت الرضورة إليه، بل روى العالمة ابن 
الفضة  الذهب عىل  الذهب، ويقاس  إباحة يسري  قدامة عن أصحاب اإلمام أمحد 
وأنه يباح من الفضة للرجل اخلاتم وحلية السيف واملنطقة ومثلها اخلوذة واحلامئل 

وما أشبهها للحاجة. 

ويف البخاري أن قدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص انكرس، فاختذ مكان الشعب منه سلسلة من 
فضة، وأنه أباح من الذهب للرجل ما دعت إليه الرضورة كاألنف يف حق من قطع 
أنفه وربط األسنان التي خيشى سقوطها، ورخص اإلمام أمحد يف حلية السيف. اهـ 

بترصف.

الذهب  قليل  استعامل  يف  الرتخيص  يفيد  ما  والزيلعي  القدير  فتح  ويف 
عىل  والركوب  املفضض  اإلناء  يف  الرشب  فأجازوا  لغريه،  تابعا  كان  إذا  والفضة 
الرسج املفضض واجللوس عىل الكريس املفضض والرسير املفضض إذا كان يتقي 
اإلناء  اخلالف  هذا  وعىل  يوسف،  أبو  ذلك  وكره  االستعامل،  يف  الفضة  موضع 
املضبب بالذهب والفضة والكريس املضبب هبام، وكذلك إذا جعل ذلك يف السيف 
واملشحذ وضلفة املرآة أو جعل املصحف مذهبا أو مفضضا أو كتب عىل الثوب 

بذهب أو فضة. اهـ ملخصا. 

فاحلشو والغطاء والسلك من الذهب أو الفضة جائز سواء أخذنا بام روي 
عن اإلمام أمحد من إجازة اليسري منهام أو عىل مذهب اإلمام حممد من احلنفية، أو 
أخذنا بجهة الرضورة املبيحة الستعامهلام، والبالتني ونحوه من املعادن غري الذهب 
والفضة مل يرد فيهام ما يمنع جواز استعامهلا. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. 

واهلل أعلم.
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�ه��ن �ل�دن �ن��ل��ة �م��ن ا ���ل�م �ل��من��� د
املبـــــادئ

)- لبس احلرير والذهب حرام للرجال دون النساء.

الســـؤال
اإلفادة عن  فيه  يطلب  الذي  برقم 79/ 1989  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
حل لبس دبلة الزواج الذهب، وهل هذا حالل، أم حرام بالنسبة للرجل؟ مع العلم 
بأن الدبلة تكون فقط رمزا لالرتباط بالزوجة، وليست للتفاخر والتباهي والزينة، 

والدبلة وزهنا خفيف. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
روي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن خاتم الذهب، وعن احلرير فعن أيب هريرة ريض 
»أنه هنى عن خاتم الذهب«، وروي عن عبد اهلل بن عمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل عنه عن 
ريض اهلل عنهام: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يلبس خامتا من ذهب فنبذه وقال: »ال ألبسه 
أبدا فنبذ الناس خوامتهم« رواه البخاري يف باب اللباس، وعن أيب موسى أن النبي 
»أحل الذهب واحلرير لإلناث من أمتي وحرم عىل ذكورها« رواه أمحد  ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
والنسائي والرتمذي وصححه، وعن عيل بن أيب طالب عند أمحد وأيب داود والنسائي 
وابن ماجه وابن حبان أخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص حريرا فجعله يف يمينه وأخذ ذهبا فجعله يف 
إلناثهم«،  »أحل  ماجه  ابن  زاد  أمتي«  ذكور  عىل  حرام  هذين  »إن  قال:  ثم  شامله 
عىل  قاطعة  داللة  تدل  الصحيحة  األحاديث  من  وغريها  الكثرية  األحاديث  هذه 
اإلسالمية  األمة  ولسائر  ولنا  النساء،  دون  للرجال  والذهب  احلرير  لبس  حتريم 

* فتوى رقم: 47 سجل: 24) بتاريخ: 2/ 3/ 989) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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َوَما  فَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل  َءاتَىُٰكُم  }َوَمآ  قدوة حسنة يف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال تعاىل: 
َ َورَُسوَلُۥ َفَقۡد فَاَز  َنَهىُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهواْ{ ]احلرش: 7[، وقال: }َوَمن يُِطِع ٱللَّ

فَۡوًزا َعِظيًما{ ]األحزاب: )7[، وفقنا اهلل وهدانا مجيعا إىل ما فيه رضاه.
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ء �ل��من��س�ا ل وا �ا ��ة �ل��كر�ن ���صن �ل���هن و ا
إ
�ه��ن ا �ل�دن �ل��ة�������ل�ة �ن�ا ا

املبـــــادئ
)- التحيل بالذهب حرام عىل الرجال دون النسـاء إال لرضورة، أما اسـتعامله كآنية 

فهو حمرم عىل اجلميع.
2- املعدن املموه بالذهب ال يدخل يف التحريم حيث ال يمكن استخالصه منه.

3- يكره استعامل الفضة للرجال عند احلنفية ومجهور الشافعية إال اخلاتم وما تقيض 
بـه الرضورة، وهي مباحة للنسـاء إال يف األواين فإهنا حمرمـة عليهن بالنص. ويرى 

بعض الشافعية جواز استعامهلا للرجال برشط عدم التشبه بالنساء.
4- مـا عدا ذلك من املعادن باق عـىل أصل احلل. غري أن احلنفية يرون كراهة اختاذ 
اخلاتم من املعادن غري الفضة فإن اختاذه منها مباح عندهم برشط أال يتم وزنه مثقاال.

الســـؤال
هل جيوز للرجال أو للنساء لبس اخلاتم أو السوار أو السلسلة أو الساعة 
أو غريها من الذهب أو من الفضة أو من النحاس أو من احلديد أو من غريه أم ال؟

اجلواب
ِ ٱلَِّتٓ  َم زِيَنَة ٱللَّ إن اهلل سبحانه وتعاىل قال يف كتابه العزيز: }قُۡل َمۡن َحرَّ
التزين  إباحة  فاألصل   ]32 ]األعراف:   } ٱلّرِۡزِقۚ ِمَن  ّيَِبِٰت  َوٱلطَّ لِعَِبادِهِۦ  ۡخَرَج 

َ
أ

العموم  السنة خمصصة هلذا  الدنيا، وقد جاءت  بكل ما خلق اهلل لإلنسان يف هذه 
فحرمت عىل الرجال لبس الذهب أو استعامله إال فيام قضت الرضورة باستعامله 
منها حلديث عيل -ريض اهلل عنه- قال: رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخذ حريرا فجعله يف 
»إن هذين حرام عىل ذكور أمتي«. رواه أبو  يمينه وذهبا فجعله يف شامله ثم قال: 

* فتوى رقم: 389 سجل: 74 بتاريخ: 8/ 9/ 955) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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داود بإسناد حسن وزاد ابن ماجه: »حل إلناثهم« وحلديث أيب موسى األشعري 
»حرم لباس احلرير والذهب عىل ذكور  -ريض اهلل عنه- أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
أمتي وأحل إلناثهم«. رواه الرتمذي وغري ذلك من األحاديث التي وردت يف هذا 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن سبع: عن خاتم  الرباء بن عازب قال: »هنانا  الباب، ومنها حديث 

الذهب أو قال حلقة الذهب«. رواه البخاري.

وإىل ذلك ذهب مجهور الفقهاء فإهنم حرموا لبس الذهب واستعامله عىل 
بالنسبة  العموم  هذا  من  يستثنوا  ومل  النصوص،  هبذه  عمال  النساء  دون  الرجال 
للرجال إال ما تقيض الرضورة باستعامهلم له مثل األنف ملن قطع أنفه؛ ملا روي: »أن 
عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكالب فاختذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي 
بالذهب ملن دعت حاجته  السن  داود، وشد  أبو  أنفا من ذهب«. رواه  فاختذ  ملسو هيلع هللا ىلص 
إليه؛ ملا رواه األثرم عن أيب محزة وموسى بن طلحة وأيب رافع وإسامعيل بن زيد 
أنه كان يف سيف عثامن  بالذهب. وقال أمحد: روي  ثابت أهنم شدوا أسناهنم  بن 
بن حنيف مسامر من ذهب، وقال: إنه كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب من 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص دخل مكة وعىل سيفه  »أن  الرتمذي  نافع. وروى  أمية عن  ابن  حديث 
ذهب وفضة«. وغري ذلك من اآلثار التي ورد فيها حل استعامل الذهب للرجال 
فقد جاء يف اجلزء اخلامس  احلنفية  إىل ذلك. وإىل ذلك ذهب  إذا دعت الرضورة 
من تنوير األبصار ورشحه يف باب احلظر واإلباحة ما ملخصه: »وال يتحىل الرجل 
بذهب وفضة إال بخاتم ومنطقة وحلية سيف من الفضة إذا مل يرد به التزين، ويتخذ 
وذهب  يوسف«.  أيب  عند  رواية  وهو  حممد  عند  به  السن  ويشد  الذهب  من  أنفا 
الشافعية إىل مثل ذلك قال النووي يف املجموع: »جيوز ملن قطع أنفه اختاذ أنف من 
ذهب وإن أمكن اختاذه من الفضة، ويف معنى األنف السن واألنملة فيجوز اختاذمها 
ذهبا بال خالف«. ثم قال: »إن اضطر إىل الذهب جاز استعامله باتفاق يف املذهب؛ 
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فيباح له األنف والسن من الذهب«. وإىل ذلك ذهب املالكية واحلنابلة. فالذهب 
حرام عىل الرجال فيام عدا ما تقيض الرضورة باستعامله منه.

بالذهب؛ ألنه ال يمكن استخالصه  الذهب املحرم ما موه  وال يدخل يف 
منه، وال يطلق عليه اسم ذهب.

جوز  فقد  اخلاتم  إال  النساء  دون  للرجال  الفضة  استعامل  يكره  وكذلك 
له خاتم من فضة  أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان  ملا روي  للرجال؛  الفضة  األئمة األربعة اختاذه من 
وكان يف يده الكريمة حتى تويف ملسو هيلع هللا ىلص ثم يف يد أيب بكر -ريض اهلل عنه- إىل أن تويف 
ثم يف يد عمر -ريض اهلل عنه- إىل أن تويف ثم يف يد عثامن -ريض اهلل عنه- إىل أن 
وقع من يده يف البئر فأنفق ماال عظيام يف طلبه فلم جيده. وإال ما تقيض به الرضورة 
الرجل  يتحىل  »ال  قوله:  من  األبصار  تنوير  ما جاء يف  ذكرنا  وقد  منها،  باستعامله 
بذهب وال فضة إال بخاتم ومنطقة وحلية سيف من الفضة إذا مل يرد به التزين«. 
للرجل  الوجيز: »جيوز  الرشح  الرافعي يف  قال  الشافعية،  وإىل ذلك ذهب مجهور 
التختم بالفضة؛ ملا روي أنه ملسو هيلع هللا ىلص اختذ خامتا من فضة وحل له لبس ما سوى اخلاتم 
قال:  املنع حيث  يفيد  الكتاب  لفظ  ْملج والطوق«.  والدُّ الفضة كالسوار  من حيل 
»وال حيل للرجال إال التختم به وبه قال اجلمهور، وقال أبو سعيد املتويل: إذا جاز 
التختم بالفضة فال فرق بني األصابع وسائر األعضاء كحيل الذهب يف حق النساء 
ْملج يف العضد والطوق، والطوق يف العنق والسوار يف اليد وغري  فيجوز له لبس الدُّ
هذا«. وهبذا أجاب املصنف يف الفتاوى وقال: مل يثبت يف الفضة إال حتريم األواين 

وحتريم احليل عىل وجه يتضمن التشبه بالنساء.

وكره احلنفية التختم بغري الفضة قال يف الدر املختار: »وال يتختم إال بالفضة 
حلصول االستغناء هبا فيكره بغريها كحديد وصفر ورصاص«. وجاء يف حاشية رد 
املحتار عىل الدر: »روى صاحب السنن بإسناده إىل عبد اهلل بن بريدة عن أبيه أن 
فيك  »ما يل أجد  فقال:  َشَبٍه -نحاس-  النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعليه خاتم من  إىل  رجال جاء 
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أجد عليك  »مايل  فقال:  ثم جاء وعليه خاتم من حديد  األصنام«. فطرحه،  ريح 
حلية أهل النار«. فطرحه فقال: يا رسول اهلل أي يشء أختذه؟ فقال: »اختذه من ورق 

-فضة- وال تتمه مثقاال«. وخيلص من ذلك:

ما  عدا  الفقهاء  مجهور  عند  النساء  دون  الرجال  عىل  حرام  الذهب   -(
استثني منه للرضورة فإنه مباح للرجال وعدا األواين فإهنا حرام عىل النساء أيضا.

إال  الشافعية  ومجهور  احلنفية  عند  للرجال  استعامهلا  مكروه  الفضة   -2
التختم فإنه جيوز التختم بالفضة بغري كراهة وإال ما تقيض به الرضورة، وحيرم عىل 
النساء اختاذ األواين من الفضة بالنص. وذهب بعض الشافعية إىل جواز استعامل 
يتضمن  ال  وجه  عىل  هلا  استعامهلم  يكون  أن  برشط  كراهة  بدون  للرجال  الفضة 

التشبه بالنساء.

3- ما عدا الذهب والفضة من حديد ونحاس وخالفهام باق عىل األصل 
وهو اإلباحة، ومل خيالف يف ذلك إال احلنفية الذين كرهوا التختم بيشء من املعادن 

املذكورة. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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ل �ا �ل�� �ل��كر�ن ��س�����ة�ع���م�ا �ه��ن وا �ل�دن ���ل�م ا
املبـــــادئ

)- األصـل إباحـة التزين بـكل ما خلق اهلل لإلنسـان يف هذه الدنيـا إال ما ورد فيه 
نص.

2- إن اضطـر الرجـل إىل اسـتعامل الذهـب جـاز اسـتعامله باتفاق عند الشـافعية 
وغريهم؛ فيباح للرجل األنف والسن من الذهب.

3- ال يدخل يف الذهب املحرم ما موه بالذهب؛ ألنه ال يمكن استخالصه منه، وال 
يطلق عليه اسم ذهب.

الســـؤال
بيان  فيه  يطلب  الذي   1958 سنة   1897 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 

حكم الذهب واستعامله بالنسبة للرجل.

اجلواب
ِ ٱلَِّتٓ  َم زِيَنَة ٱللَّ إن اهلل سبحانه وتعاىل قال يف كتابه العزيز: }قُۡل َمۡن َحرَّ
التزين  إباحة  ]األعراف: 32[، فاألصل   } ٱلّرِۡزِقۚ ِمَن  ّيَِبِٰت  َوٱلطَّ لِعَِبادِهِۦ  ۡخَرَج 

َ
أ

العموم  السنة خمصصة هلذا  الدنيا، وقد جاءت  بكل ما خلق اهلل لإلنسان يف هذه 
باستعامله  فيام قضت الرضورة  إال  أو استعامله  الذهب  لبس  الرجل  فحرمت عىل 
»رأينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أخذ حريرا فجعله  منه؛ حلديث عيل -ريض اهلل عنه- قال: 
يف يمينه، وذهبا فجعله يف شامله، ثم قال: إن هذين حرام عىل ذكور أمتي« رواه أبو 
داود بإسناد حسن وزاد ابن ماجه: »حل إلناثهم«، وحلديث أيب موسى األشعري 

* فتوى رقم: 08) سجل: 88 بتاريخ: 27/ 0)/ 958) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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»حرم لباس الذهب واحلرير عىل ذكور  -ريض اهلل عنه- أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
يف  وردت  التي  األحاديث  من  ذلك  وغري  الرتمذي،  رواه  إلناثهم«  وأحل  أمتي، 
هذا الباب ومنها حديث الرباء بن عازب قال: »هنانا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن سبع: عن خاتم 
الفقهاء  مجهور  ذهب  ذلك  وإىل  البخاري،  رواه  الذهب«  حلقة  قال:  أو  الذهب، 
فإهنم حرموا لبس الذهب واستعامله عىل الرجال دون النساء عمال هبذه النصوص، 
ومل يستثنوا من هذا العموم بالنسبة للرجال إال ما تقيض الرضورة باستعامهلم له مثل 
أنفه يوم الكالب فاختذ  »أن عرفجة بن أسعد قطع  أنفه؛ ملا روي  األنف ملن قطع 
أبو داود،  أنفا من ذهب«. رواه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاختذ  فأمره  فأنتن عليه،  أنفا من ورق، 
وشد السن بالذهب ملن دعت حاجته إليه؛ ملا رواه األثرم عن أيب محزة وموسى بن 
بالذهب، وقال  ثابت أهنم شدوا أسناهنم  طلحة وأيب رافع وإسامعيل بن زيد بن 
أمحد: روي أنه كان يف سيف عثامن بن حنيف مسامر من ذهب، وقال: إنه كان لعمر 
سيف فيه سبائك من ذهب من حديث ابن أمية عن نافع، وروى الرتمذي أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص دخل مكة وعىل سيفه ذهب وفضة، وغري ذلك من اآلثار التي ورد فيها حل 
احلنفية،  ذهب  ذلك  وإىل  ذلك،  إىل  الرضورة  دعت  إذا  للرجال  الذهب  استعامل 
فقد جاء يف اجلزء اخلامس من تنوير األبصار ورشحه يف باب احلظر واإلباحة ما 
من  سيف  وحلية  ومنطقة  بخاتم  إال  وفضة  بذهب  الرجل  يتحىل  وال  ملخصه: 
الفضة إذا مل يرد به التزين، وتتخذ أنفا من الذهب، ويشد السن به عند حممد وهو 

رواية عن أيب يوسف.

النووي يف املجموع: »جيوز ملن قطع  قال  الشافعية إىل مثل ذلك،  وذهب 
السن  األنف  معنى  ويف  الفضة،  من  اختاذه  أمكن  وإن  ذهب،  من  أنف  اختاذ  أنفه 
جاز  الذهب  إىل  اضطر  »إن  قال:  ثم  خالف«،  بال  ذهبا  اختاذها  فيجوز  واألنملة 

استعامله باتفاق يف املذهب فيباح له األنف والسن من الذهب«.
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وإىل ذلك ذهب املالكية واحلنابلة، فالذهب حرام عىل الرجال فيام عدا ما 
تقيض الرضورة باستعامله منه، وال يدخل يف الذهب املحرم ما موه بالذهب؛ ألنه 

ال يمكن استخالصه منه، وال يطلق عليه اسم ذهب.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ن �ل��ك�لا ء ا ��ة�مة��ن�ا ���ل�م ا
املبـــــادئ

) - اقتنـاء الكالب جائـز للرضورة، كام إذا كان للصيد أو احلراسـة وغريمها وفيام 
عدا الرضورة فإنه غري جائز رشعا.

2 - شعر الكلب طاهر، وملس املتوضئ له ال ينقض وضوءه.
3 - لعاب الكلب نجس عند احلنفية، ويف رواية عن اإلمام أمحد.

الســـؤال
املقيد برقم 606 سنة 1968 املتضمن أن السائل نشأ  اطلعنا عىل الطلب 
من صغره حمبا للكالب واقتنائها ملا عرف عنها من الوفاء واإلخالص لصاحبها، 
وأنه من املحافظني عىل الدين، وأنه يقوم بأداء الفرائض، وأنه مواظب عىل الصالة، 
قد دعاه  لنجاستها، وأن هذا  الكالب  تربية  يلومونه عىل  أقاربه  الكثريين من  وأن 
إىل االطالع عىل كثري من كتب الدين، وأنه مل يستطع الوصول إىل نتيجة حاسمة يف 
مدى نجاسة الكلب، ويذكر السائل أنه اطلع يف جريدة األهرام من أكثر من عرشين 
عاًما عىل فتوى من دار اإلفتاء ردا عىل أسئلة كانت موجهة من بعض املسلمني يف 
إندونيسيا عن الكالب، وأنه يذكر أن الفتوى ذكرت أن الكلب حكمه حكم أي 

حيوان آخر، وأنه ليس نجًسا حتى لعابه. ويطلب السائل اإلفادة عام يأيت:

إىل  الدار  أهل  ينبه  بأنه  العلم  مع  حمرم؟  املنزل  يف  الكلب  اقتناء  هل   -1
الغرباء.

هي  فام  نجًسا  كان  وإذا  الوضوء؟  ينقض  نجس  الكلب  جسم  هل   -2
األعضاء النجسة التي تنقض مالمستها الوضوء، األنف واللعاب مثال؟

* فتوى رقم: 297 سجل: 03) بتاريخ: 26/ 0)/ 968) من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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اجلواب
1- عن السؤال األول: املقرر رشعا أن اقتناء الكالب مباح رشًعا يف حالة 
الرضورة كاقتناء الكالب للصيد أو للحراسة وما شاكلهام، أما اقتناء الكالب يف 

غري حاالت الرضورة فال جيوز رشًعا.

2- عن السؤال الثاين: حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية اخلالف بني الفقهاء 
يف طهارة الكلب ونجاسته، فقال: إهنم تنازعوا فيه عىل ثالثة أقوال:

األول: أنه طاهر حتى ريقه، وهو مذهب املالكية.

الثاين: أنه نجس حتى شعره، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتني عن 
اإلمام أمحد بن حنبل.

الثالث: أن شعره طاهر وريقه نجس، وهو مذهب احلنفية والرواية الثانية 
عن اإلمام أمحد بن حنبل، ثم قال: وهذا أصح األقوال، فإذا أصاب البدن أو الثوب 
يَق املاُء وُغسل اإلناُء. ومن هذا  رطوبة شعره مل يتنجس بذلك، وإذا ولغ يف املاء ُأرمِ
تبني أن اقتناء الكلب باملنزل مباح رشًعا إذا استدعت الرضورة ذلك كام إذا كان 
اقتناء الكلب لغري رضورة تقتيض  االقتناء للحراسة أو الصيد أو ما شاكلهام، أما 
ذلك فغري جائز رشًعا، وإن شعر الكلب طاهر ومالمسة اإلنسان املتوضئ لشعر 
الكلب ال ينقض الوضوء، أما لعاب الكلب فهو نجس، فإذا أصاب اإلنسان يشء 
من لعاب الكلب فإنه يتنجس، وهذا هو مذهب احلنفية والرواية الثانية عن اإلمام 

أمحد، وهو الذي نختاره للفتوى.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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املبـــــادئ
) - ال ينتقض الوضوء بطالء األظافر ودهان البرشة.

2 - جيـب إزالـة الطالء والدهان قبـل الوضوء إذا كان كل منهـام مانعا من وصول 
املاء إىل البرشة.

3 - يشرتط يف زي املرأة املسلمة أن يكون ساترا جلميع عورهتا وأن يكون فضفاضا 
ال يصف وال يشف.

4 - ال جيـوز للمرأة رشعا أن تظهر حماسـنها وال شـيئا من عورهتـا إال أمام زوجها 
وحمارمها.

5 - زوج األخت وأخو الزوج ليسا من املحارم ومها أجنبيان عنها.

الســـؤال
استفسار  املتضمن   84  /58 برقم  املقيد  من  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 

السائلة عام يأيت:

1- ما حكم الدين يف وضع طالء األظافر وخاصة أثناء الوضوء؟

وذلك  اإلسالمية،  الطويلة  املالبس  ارتداء  أستطيع  وال  موظفة  إين   -2
ملالقايت املصاعب يف الطرق واملواصالت، فام هو الطول املناسب ملثل هذه احلالة؟ 

وهل ارتداء البوت الطويل عىل املالبس القديمة يناسب الزي اإلسالمي أم ال؟

3- هل خلع اإليشارب وكشف الرأس أمام زوج أختي وأخ زوجي حرام 
أم ال؟

* فتوى رقم: 248 سجل: 7)) بتاريخ: 6/ 5/ 984) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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4- هل وضع املكياج البسيط حرام؟

اجلواب
أوال: بخصوص طالء األظافر باملونيكري ودهان البرشة بالكريمة بالنسبة 
من  يشء  بخروج  الوضوء  ينتقض  عندما  ولكن  الوضوء،  ينقض  ال  للمتوضئة 
القرشة  هذه  إزالة  الوضوء  يف  الرشوع  قبل  جيب  فإنه  نواقضه  بأحد  أو  السبيلني 
الرقيقة الناجتة عن الطالء؛ ألهنا تعترب مادة عازلة متنع وصول املاء إىل الظفر، وكذلك 
إزالة الكريمة؛ ألهنا مادة دهنية متنع وصول املاء إىل البرشة، ونفيد كذلك بأن طالء 

األظافر من الزينة التي ال جيوز للمرأة إظهارها إال لزوجها أو أحد حمارمها.

هذا  يف  فيشرتط  املسلمة  والفتاة  للمرأة  املالئم  الزي  بخصوص  أما  ثانيا: 
عن  يكشف  قصريا  يكون  فال  املسلمة،  احلرة  عورة  جلميع  ساترا  يكون  أن  الزي 
يشء من جسمها، وال يكون به فتحات تكشف بعض عورهتا، وأن يكون الساتر 
كاسية  املرأة  فيها  تكون  التي  الرقيقة  كاملالبس  حتته  عام  يشف  أال  بمعنى  سميكا 
عارية يف وقت واحد، وأن يكون الساتر فضفاضا بمعنى أال يكون ضيقا بحيث 
وأال  إليها،  النظر  ويلفت  عليها  يدل  بل  يسرتها،  فالضيق ال  املرأة،  مفاتن  يصف 
يكون معطرا جيذب االنتباه إليها، وأال يكون الساتر للعورة زينة يف نفسه كالتاج 
الزينة  لبس  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  هنى  فقد  الباروكة  وكذلك  الرأس،  عىل  يوضع  الذي 
والعرف  بالرجال،  اخلاص  للثوب  مشبها  املرأة  ثوب  يكون  وأال  األزواج،  لغري 
املرأة  »لعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الرجل يلبس لبسة  هو الذي حيدد ذلك، ففي احلديث 
واملرأة تلبس لبسة الرجل«. واللعن منصب عىل التشبه املقصود، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس 
منا من تشبه بالرجال من النساء، وال من تشبه بالنساء من الرجال«. ونقول لنساء 
قدمها  رأسها حتى  يسرتها من  الذي  الرشعي  ولبسها  املرأة  بأن حجاب  املؤمنني 
عليه  نصت  بام  أكيد  ومتسك  ودين  وكامل  مجال  الزي  هذا  يف  وكفيها  وجهها  إال 
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الرشائع، والتزام رصيح بمبادئ اإلسالم احلنيف، فجامل املرأة يف احتشامها وليس 
يف عرهيا، واملرأة التي تكشف مفاتنها وتظهر ما جيب أن تغطي من شعر أو صدر 
أو ذراع أو ساق ال تساير بذلك العقل أو الدين أو اجلامل أو الكامل، واسمعن إىل 
ۡزَوِٰجَك َوَبَناتَِك َونَِسآءِ ٱلُۡمۡؤِمننَِي 

َ
َها ٱنلَِّبُّ قُل ّلِ يُّ

َ
أ قول الباري عز وجل: }َيٰٓ

 ُ ٱللَّ َوَكَن  يُۡؤَذۡيَنۗ  فََل  ُيۡعَرۡفَن  ن 
َ
أ ۡدَنٰٓ 

َ
أ َذٰلَِك   ۚ َجَلٰبِيبِِهنَّ ِمن  َعلَۡيِهنَّ  يُۡدننَِي 

اثنتني:  أمام  عقلك  وحكمي  الفتاة  أيتها  فقفي   ]59 ]األحزاب:  رَِّحيٗما{  َغُفوٗرا 
إحدامها تغطي شعرها وتسرت جسدها، واألخرى شعرها منفوش وجسدها عار، 
فأي الفتاتني أمجل وأكمل؟ إن التعاليم الساموية التي سنها اخلالق للبرش تدعو إىل 
أن تسرت املرأة عورهتا، فإننا نعيش يف تيارات جارفة ال تعرف دينا وال تؤمن بخلق 
وال تعرتف بمبادئ، وال شك أن موجات هذه التيارات غارقة وقاتلة، وال نجاة 
منها إال بالرجوع إىل اهلل يف أمره وهنيه ورد األمور إىل تنزيله ووحيه }ِإَون ُكنُتَّ 
ۡجًرا 

َ
أ لِۡلُمۡحِسَنِٰت ِمنُكنَّ  َعدَّ 

َ
أ  َ اَر ٱٓأۡلِخَرةَ فَإِنَّ ٱللَّ َ َورَُسوَلُۥ َوٱدلَّ تُرِۡدَن ٱللَّ

َعِظيٗما{ ]األحزاب: 29[ ونقول للسائلة بعد هذا املوجز إن ارتداء املالبس الرشعية 
التي سبق وصفها ال تعوق املرأة يف أداء واجبها، وال تكون حجر عثرة يف طريقها يف 
عملها أو يف مواصالهتا، فلو أهنا اتقت رهبا وأطاعته ليرس اهلل حاهلا، وجعل هلا من 
كل كرب فرجا، ومن كل ضيق خمرجا، وأما عن ارتداء البوت الطويل كام ذكرت 
فال مانع من لبسه رشعا ما دامت مالبسها ساترة جلسدها من رأسها حتى قدميها، 
أما إذا لبسته مع املالبس القصرية فذلك غري جائز رشعا؛ ألنه حيدد ويفصل ساقيها 

ويلفت النظر إليها.

3- ال جيوز للمرأة رشعا أن تظهر حماسنها وال يشء من عورهتا إال أمام 
زوجها وحمارمها، وليس زوج أختها من ذوي رمحها، وليس أخو زوجها ممن ذكر 

فهام أجنبيان بالنسبة هلا.
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4- أما بشأن وضع املكياج البسيط فنقول إن اهلل تعاىل رشع الزينة للمرأة 
فلها أن تتزين كيف تشاء لزوجها وملحارمها من ذوي رمحها، أما بالنسبة لألجانب 

فال جيوز هلا رشعا أن تتزين هلم سواء كان املكياج قليال أم كثريا.

وأخريا نسأل اهلل اهلداية والتوفيق والرشاد للسائلة ولنساء املؤمنني عامة. 
واهلل ويل التوفيق. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��س��ة ء ك��ل��ن �ل��ل����حرا ��ة�مة��ن�ا ���ل�م ا
املبـــــادئ

)-اقتنـاء الكلـب باملنـزل مبـاح رشعـا إذا اسـتدعت الـرضورة ذلك كـام إذا كان 
للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهام، أما االقتناء لغري رضورة تقتيض ذلك فغري جائز 

رشعا.
2- املفتى به أن شعر الكلب طاهر ومالمسة اإلنسان املتوضئ له ال تنقض الوضوء، 

أما لعاب الكلب فإنه نجس فإذا أصابه يشء من لعابه فإنه نجس.
3- إذا مر الكلب أمام املصيل ال تبطل صالته إال إذا أصابته نجاسة من لعابه يف ثوبه 

أو بدنه أو مكانه الذي يصيل فيه، فعليه أن يطهر املوضع الذي أصابته النجاسة.
4- نجاسة لعاب الكلب أصلية وليست مكتسبة.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 29/ 1989 املتضمن أن السائل يريد اقتناء 
كلب بولييس حلراسة شقته، وأنه سيعتني به يف مأكله ومرشبه ومنامه، ويسأل: هل 
مر  إذا  وهل  ال؟  أم  الوضوء،  ينقض  الكلب  ملس  وهل  ال؟  أم  رشعا،  ذلك  جيوز 
الكلب أمام املصيل يبطل صالته؟ وما هي األجزاء النجسة يف الكلب حتى يتجنبها 

املسلم املصيل؟

اجلواب
املقرر رشعا أن اقتناء الكالب مباح يف حالة الرضورة كاقتنائها للصيد أو 
احلراسة وما شاكلهام. أما اقتناؤها يف غري حاالت الرضورة فال جيوز رشعا، وطهارة 
الكلب ونجاسته قد اختلف فيها الفقهاء: فمنهم من ذهب إىل أنه طاهر حتى ريقه 

* فتوى رقم: )2 سجل: 24) بتاريخ: 29/ )/ 989) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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وهو مذهب املالكية، ومنهم من ذهب إىل أنه نجس حتى شعره وهو مذهب اإلمام 
الشافعي ورواية عن اإلمام أمحد بن حنبل، ومنهم من ذهب إىل أنه طاهر عدا ريقه 
فهو نجس وهو مذهب احلنفية، والرواية الثانية عن اإلمام أمحد بن حنبل، ثم قال: 
يتنجس بذلك،  مل  الثوب رطوبة شعره  أو  البدن  فإذا أصاب  وهذا أصح األقوال 

وإذا ولغ يف املاء أريق وغسل اإلناء.

ومن هذا يتبني أن اقتناء الكلب باملنزل مباح رشعا إذا استدعت الرضورة 
ذلك كام إذا كان االقتناء للحراسة أو للصيد أو ما شاكلهام. أما االقتناء لغري رضورة 
تقتيض ذلك فغري جائز رشعا، وأن شعر الكلب طاهر ومالمسة اإلنسان املتوضئ 
له ال تنقض الوضوء. أما لعاب الكلب فإنه نجس فإذا أصابه يشء من لعابه فإنه 
نجس، وال ينتقض الوضوء بذلك بل عليه أن يطهر املوضع الذي أصابته النجاسة، 
وإذا مر الكلب أمام املصيل ال تبطل صالته إال إذا أصابته نجاسة من لعابه يف ثوبه 

أو بدنه أو مكانه الذي يصيل فيه.

بأن  لذلك  حيتاط  أن  منزله  يف  للحراسة  كلب  الختاذ  يضطر  من  وننصح 
يعبث  يرتكه  ال  وأن  فيها،  ويرشب  يأكل  خاصة  وأواين  له  مكانا  لذلك  خيصص 
والكبار  الصغار  مع  يلعب  يرتكه  وأال  بلعابه،  ينجسه  ال  حتى  املنزل  أثاث  بكل 
ويلمس أيدهيم بلسانه؛ ملا ثبت أن هناك أخطارا هتدد الصحة بسبب اقتناء الكالب 

ومداعبتها كام نفيد بأن نجاسة لعاب الكالب نجاسة أصلية وليست مكتسبة.

ومما ذكر يعلم اجلواب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



وء 
�لو�صن �م ا ���ك�ا

إ
�م��ن ا

�ل�مة�مة���م���م وا
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ره ���� �ن����ة�د ر��ن
�ل��ة ر �ة��من��ة���� ا

�ل��نول ع�دن ��س��ل��� ا
املبـــــادئ

)- خروج البول ولو قطرة واحدة ناقض للوضوء.
2- سلس البول عذر يبيح الرتخص بقدره؛ ألن الرضورات تبيح املحظورات.

3- يشـرتط لثبوت العذر ابتداء أن يستوعب وقتا كامال من أوقات الصالة بحيث 
ال ينقطع زمنا يسع الوضوء والصالة.

4- مذهـب احلنفية واحلنابلة: أن أصحـاب األعذار مأمورون بالوضوء لوقت كل 
فرض ال لكل فرض وال لكل نفل.

5- ال جيب غسل الثوب الذي تصيبه نجاسة العذر ألن قليل النجاسة ُيعفى عنه.

الســـؤال
سأل سائل قال: شخص يكثر خروج البول منه، وخاصة يف فصل الشتاء 
بغري إرادته، فهل ينتقض وضوؤه بذلك؟ وهل جيب عليه تطهري ثوبه كلام أصابه 

البول يف هذه احلالة؟

اجلواب
خروج البول ولو قطرة واحدة ناقض للوضوء؛ حلديث أيب هريرة قال: قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ« غري أنه إذا دام 
البول كان عذرا  خروجه واسرتسل ومل يستطع منعه، وهو املعروف باسم سلس 
التيسري،  جتلب  واملشقة  املحظورات،  تبيح  والرضورات  بقدره،  الرتخص  يبيح 
ُرعاف  أو  انفالت ريح،  أو  العذر ونحوه كاستطالق بطن،  ابتيل هبذا  وحكم من 

* فتوى رقم: 446 سجل: 69 بتاريخ: )/ 2/ 953) من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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دائم، أو جرح ال يرقأ حكم املستحاضة، وهي ذات دم نقص عن أقل مدة احليض، 
أو زاد عىل أكثره، أو زاد عىل أكثر مدة الناس، أو زاد عىل عادهتا يف أقل مدة احليض 
والنفاس وجتاوز أكثرمها أو حبىل أو آيسة، وقد نص احلنفية عىل أهنا تتوضأ لوقت 
كل فرض ال لكل فرض وال لكل نفل، وتصيل به ما شاءت من الفرائض والنوافل 
تستأنف  أن  الوقت، ويبطل وضوؤها بخروجه عند أيب حنيفة وحممد، وجيب  يف 
ن سلس البول ونحوه، ويشرتط لثبوت العذر  الوضوء للوقت اآلخر، وكذلك ممِ
ابتداء أن يستوعب وقتا كامال من أوقات الصالة بحيث ال ينقطع زمنا يسع الوضوء 
والصالة واالنقطاع اليسري يف حكم العدم ورشط بقائه ودوامه بعد ذلك أن يوجد 
ولو مرة واحدة يف كل وقت كامل من أوقات الصالة، وال يعد منقطعا إال إذا زال 
وقتا كامال، وأما الثوب الذي تصيبه نجاسة العذر فقيل: ال جيب غسله؛ ألن قليل 
الكثري  به  فأحلق  الكف،  مقعر  بقدر  املائعة  النجاسة  َر يف  َوُقدنِّ يعفى عنه،  النجاسة 
وقيل: جيب  نجسا حكام،  يكن  فلم  للوضوء،  ناقض  العذر غري  للرضورة؛ وألن 
غسل الزائد عن القدر املعفو عنه إذا أفاد الغسل بأن كان ال يصيبه مرة بعد أخرى، 

وإال ال جيب ما دام العذر قائام، واختاره مشايخ احلنفية، وصححه يف البدائع.

املستحاضة  املقنع: »إن  الكبري عىل متن  ابن قدامة احلنبيل يف رشحه  وقال 
تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صالة، وتصيل ما شاءت من الصلوات، 
الذي ال يرقأ دمه والرعاف  البول واملزي والريح واجلريح  وكذلك من به سلس 
خروج  إىل  والتنفل  الفوائت  وقضاء  الصالتني  بني  اجلمع  هلؤالء  وجيوز  الدائم، 
وإذا  وضوؤه،  بطل  احلدث  من  يشء  منه  وخرج  الوقت  قبل  توضأ  فإذا  الوقت، 
توضأ بعد دخول الوقت صح وارتفع احلدث، ومل يؤثر يف الوضوء ما يتجدد من 
احلدث الذي ال يمكن التحرز منه، وإذا خرج الوقت بطل الوضوء«. اهـ ملخصا.
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وذهب الشافعية كام يف املجموع ورشح املنهاج أن »املدار يف ثبوت العذر 
عىل االستمرار والدوام غالبا، وجيب يف االستحاضة وما أحلق هبا غسل النجاسة، 
وشد املحل بنحو عصابة عقب الغسل والوضوء لكل فريضة عقب الشد يف وقت 
بالصالة عقب  واملبادرة  كالتيمم  به  فتتقيد  رضورة،  قبله؛ ألهنا طهارة  الصالة ال 
الوضوء إال ملصلحة تتعلق بالصالة كانتظار اجلامعة، ويصيل به الفريضة والنوافل 
به فريضة أخرى حتى يتوضأ هلا، وال يبطل الوضوء  القبلية والبعدية، وال يصيل 

والصالة بتجدد احلدث أثناءمها«. اهـ بتلخيص.

ويف مذهب املالكية كام يف رشح متن خليل طريقتان، إحدامها: أن العذر ال 
ينقض الوضوء مطلقا، وال تبطل به الصالة غري أنه يستحب ملن ابتيل به أن يتوضأ 
لكل صالة، إال أن يؤذيه الربد، واألخرى: وهي التي شهرها ابن رشد أنه ال ينتقض 
الوضوء، وال تبطل الصالة إذا الزم نصف وقت الصالة عىل األقل إال أنه يستحب 
الوضوء إذا الزم نصف الوقت أو أكثره ال إن الزم كل الوقت، وينتقض الوضوء 

إذا الزم أقل من نصف الوقت، فيتوضأ لكل صالة. اهـ.

وذهب الظاهرية وابن حزم -كام يف املحىل- إىل أن من غلب عليه خروج 
البول وهو من به سلس البول ويسميه ابن حزم الـُمْسَتنْكمِح، بمعنى من غلب عليه 
جيب عليه بعد غسل املوضع حسب الطاقة بدون حرج ومشقة الوضوء لكل صالة 
عليه  يشء  ال  ثم  للنافلة،  آخر  وضوء  ويتوضأ  للفريضة  فيتوضأ  نافلة،  أو  فرضا 
فيام خرج منه بعد ذلك يف الصالة أو فيام بني الوضوء والصالة، وال بد أن يكون 

الوضوء أقرب ما يمكن من الصالة. اهـ ملخصا.

املستحاضة  عىل  األعذار  أرباب  قاسوا  الفقهاء  مجهور  أن  القول  ومجلة 
كل  لوقت  بالوضوء  مأمورة  أهنا  إىل  ذهبوا  واحلنابلة  فاحلنفية  فيها،  النص  لورود 
صالة، والشافعية ذهبوا إىل أهنا مأمورة بالوضوء لكل فريضة، واملالكية مل يوجبوا 
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بيناه بطريق  ما  أرباب األعذار إىل  الطريقتني، فذهبوا يف  الوضوء مطلقا يف  عليها 
السؤال ال يعد عذرا  البول بكثرة كام يف  القياس، ويعلم من هذا أن جمرد خروج 
مبيحا للرتخص املذكور، وإنام يكون كذلك إذا دام واستمر عىل النحو الذي بيناه 
يف املذاهب، ولعل األرفق بأرباب األعذار مذهب احلنفية واحلنابلة، وللعامي أن 

َدةمِ املذاهب األخرى. واهلل أعلم. يقلده، ولو كان من ُمَقلنِّ

J
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هة �ل���ص�لا وء وا
�لو�صن �ة ا

�ك ��ن �ل��سش ا
املبـــــادئ

)- الشك يف الطهارة أو الصالة بعد إمتامهام غري معترب رشعا إال إذا تيقن الشخص 
بوجود حدث أثناء الوضوء أو بعده أو تيقن برتك بعض أركان الصالة أو بارتكاب 

يشء يبطلها.

الســـؤال
سألت اآلنسة ف. م. ع. -عن طريق اإلذاعة املرصية- قالت: إن السائلة 
املذكورة يالزمها الشك كثريا منذ ثالث سنوات يف وضوئها أثناء الوضوء وبعده، 
يف الصالة وخارجها مما يرتتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات، كام أهنا تشك أيضا 
احلكم  معرفة  وطلبت  متامها،  بعد  وذلك  زيادهتا  أو  نقصها  ناحية  من  صالهتا  يف 

الرشعي فيام جيب عليها أن تفعله إزاء هذا الشك حتى تكون صالهتا صحيحة.

اجلواب
إن املفهوم من السؤال أن الشك حيدث للسائلة يف الطهارة بعد إمتام الوضوء 
الطهارة  تيقنها من  بعد  الشك  إذن يطرأ عليها  أيضا فهي  إمتامها  بعد  الصالة  ويف 
وبعد تيقنها من إمتام الصالة، كام يفهم من السؤال أيضا أن هذا الشك أصبح عادة 
هلا. وحكم الوضوء رشعا يف هذه احلالة أنه صحيح وتعترب متطهرة فيجب عليها 
عدم االلتفات إىل هذا الشك؛ ألن الشك ال يرفع اليقني رشعا وكذلك حكم الشك 
يف الصالة ما دام حيدث هلا بعد متامها إذ الشك يف هذه احلالة غري معترب كام ذكر. 
وهذا كله إذا مل تتيقن من وجود احلدث، أو مل تتيقن من ترك بعض أركان الصالة، 

أو ارتكاب ما يبطلها.

* فتوى رقم: 592 سجل: 74 بتاريخ: 23/ 2/ 956) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وإننا ننصح السائلة بأن تتوضأ مرة واحدة وتصيل وال تلتفت هلذا الشك 
أثره يف نفسها وال تعيد الوضوء وال الصالة وبذلك تكون أدت  مطلقا مهام كان 
إال  أحد  الدين  يشاد  ولن  يرس  الدين  ألن  اهلل  أمام  ذمتها  وأبرأت  عليها  الواجب 
غلبه فال يكلف اهلل نفسا إال وسعها، وال نزاع يف أهنا إذا اتبعت هذا تغلبت عىل هذا 

الشك يف وقت قريب جدا وشفيت منه متاما.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ة ر�ةح �م��س����مة���مر �لا �ن����ن ا
املبـــــادئ

)- يـرى احلنفية أن من عنده انفالت ريح مسـتمر يتوضأ لوقت كل صالة ويصيل 
هبذا الوضوء يف الوقت ماشاء من الفرائض والنوافل، ويبطل هذا الوضوء بخروج 

الوقت الذي توضأ له.

الســـؤال
كثرة  مرضه  عوارض  ومن  مريض،  إنه  قال:  ب.  م.  م.  السيد/  سأل 
املرة  املدة بني  التي خترج منه بحالة تكاد تكون مستمرة؛ لقرص  الغازات واألرياح 
الوضوء والصالة، فيضطر  املتاعب يف  له كثريا من  الذي يسبب  واألخرى، األمر 
إىل إعادة الوضوء ثانية وثالثة أو مرات كثرية، وعندما تعاوده هذه احلالة يف الصالة 
خيرج منها ويتوضأ. وسأل عن حكم الرشيعة يف هذه احلالة. وهل من رأي خيلصه 

من هذه املتاعب؟

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا يف مذهب احلنفية أن من عنده انفالت ريح مستمر 
-كحالة السائل- إذا أراد الصالة يتوضأ لوقت كل صالة ويصيل هبذا الوضوء يف 
الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، ويبطل هذا الوضوء بخروج الوقت الذي 
توضأ له، فإذا أراد من عنده هذا العذر أن يصيل الظهر مثال يف وقته وتوضأ صىل 
ويستمر هذا  الفائتة وواجبات وسنن  الفرائض  من  وما شاء  الظهر  الوضوء  هبذا 
صالة  أراد  إذا  عليه  وجيب  يبطل،  وحينئذ  الظهر  وقت  خيرج  حتى  قائام  الوضوء 

* فتوى رقم: )22 سجل: 78 بتاريخ: 2/ 2)/ 956) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الفرائض والنوافل يف  به ما شاء أيضا من  العرص أن يتوضأ هلا من جديد ويصيل 
وقت العرص وهكذا.

به  العذر لكل صالة فرض، ويصيل  يتوضأ من عنده هذا  الشافعية  وعند 
به ما فاته من  النوافل تبعا لذلك الفرض، وال يصيل  مع هذا الفرض ما شاء من 
الشافعي -ريض اهلل عنه- أن يتوضأ لصالة  الفرائض، بل جيب عليه عند اإلمام 

كل فرض فاته.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ل��ل�ص��� وء �ن�ا
�لو�صن ن ا

�ن���هة����
املبـــــادئ

)- ينقض الوضوء عند الشافعية بلمس غري املحرم جلد امللموس بدون حائل.
2- للطبيـب شـافعي املذهب لبس قفاز عند مبارشة عملـه ومصافحة مرضاه منعا 

من نقض وضوئه عند كل ملس أو مصافحة.
3- إذا كان القفـاز يمنع من عمله كطبيب أو يؤثر عليه فله تقليد مذهب احلنفية يف 
الوضوء فيمسح ربع رأسه وهبذا التقليد ال ينقض الوضوء ألن مس املرأة ال ينقض 

الوضوء عند احلنفية.

الســـؤال
السائل شافعي  أن  املتضمن  املقيد 2766 سنة 1958  الطلب  اطلعنا عىل 
اللمس  وهذا  أجسامهن،  ويلمس  السيدات  يصافح  جتعله  عمله  وطبيعة  املذهب 

ينقض الوضوء عند الشافعية مما يسبب له متاعب جتعله يؤخر أداء الصالة.

وطلب السائل توجيهه إىل طريقة ال يكون فيها اللمس ناقضا للوضوء.

اجلواب
إن املنصوص عليه عند الشافعية أن ملس غري املحرم بدون حائل بني جلد 
ينقض  فال  رقيقا  ولو  احلائل  وجد  إذا  أما  الوضوء،  ينقض  وامللموس  الالمس 
الوضوء باللمس، فإذا استطاع السائل أن يلبس قفازا وهو يبارش عمله يف الكشف 

واملصافحة كان هذا القفاز -احلائل- مانعا من نقض الوضوء باللمس.

* فتوى رقم: 86) سجل: 88 بتاريخ: )2/ 2/ 959) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أما إذا كان القفاز يمنعه عن عمله أو يؤثر عليه فعىل السائل أن يقلد املذهب 
احلنفي يف الوضوء، وذلك بأن يمس ربع الرأس، وهبذا التقليد ال ينتقض وضوؤه 

باللمس؛ ألن ملس املرأة ال ينقض الوضوء عند احلنفية. واهلل أعلم.

J
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وء
�لو�صن ور�ن��ة�ن �ع��ن�د ا �ل��ن �ل���م��س���� ع��ل� ا ا

املبـــــادئ
)- جيوز املسـح عىل اجلوربني رشعا ألي شـخص كان - سليام أو مريضا - برشط 

أن يكونا ثخينني ال يشفان املاء.
2- الفرض يف املسح يكون بثالثة أصابع من أصابع اليد خطوطا باألصابع من قبل 

األصابع إىل الساق ويكون املسح عىل ظاهرمها.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 33 سنة 1969 املتضمن أن السائل عندما 
انتفاخ وبني األصابع وبعضها عبارة  حيصل فصل الشتاء حيصل يف أصابع رجليه 
عن حاجة بيضاء وتؤمله وخصوًصا عندما ينام بالليل وال ينقطع هذا األمل إال بعد 
أن يظل يدلك رجليه وحيك كل واحدة باألخرى ملدة ساعة أو ساعتني قبل النوم 
كل ليلة، وقد عرض حالته هذه عىل طبيب فكتب له عىل دواء استعمله فلم يفده 
شيًئا، فعاد للطبيب مرة أخرى فنصحه الطبيب يف هذه املرة بأن يمنع غسل رجليه 
يف الوضوء، فلام منع عن رجليه غسلهام باملاء عند الوضوء ارتاح وزال عنه األمل، 
ويغسل  كامال  وضوءه  يتوضأ  أن  وهي  اآلتية  الطريقة  عىل  يميش  اآلن  والسائل 
ثم  اجلورب  ويلبس  بالدواء  أصابعه  بني  ما  يدهن  ثم  الفجر  ويصيل  باملاء  رجليه 
يتوضأ لصالة الظهر ولبقية األوقات وال يغسل رجليه باملاء يف الوضوء وإنام يمسح 
فوق اجلورب من فوق الرجل من األمام وهكذا ويظل يستعمل هذه الطريقة طوال 
فصل الشتاء، أما يف فصل الصيف فإنه يتوضأ لكل األوقات وضوًءا كامال ويغسل 

969) من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /( * فتوى رقم: 346 سجل: 03) بتاريخ: 29/ 
هريدي.
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رجليه يف كل وضوء باملاء. وهو يسأل ما هو حكم الرشع احلنيف يف هذه املسألة؟ 
وهل ما يفعله صواب يقره الدين، أم هو خطأ جيب أن يعدل عنه؟

اجلواب
املقرر رشًعا يف فقه احلنفية أنه ال جيوز املسح عىل اجلوربني عند أيب حنيفة إال 
أن يكونا جملدين أو منعلني، وقال الصاحبان حممد وأبو يوسف: جيوز املسح عليهام 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص مسح عىل جوربيه، وألنه يمكن  إذا كانا ثخينني ال يشفان؛ ملا روي أن 
الساق من غري أن يربط بيشء  إذا كانا ثخينني وهو أن يستمسك عىل  امليش فيهام 
فأشبه اخلف، وله أنه ليس يف معنى اخلف؛ ألنه ال يمكن مواظبة امليش فيه إال إذا 
كان منعال وهو جممل احلديث، وعند أيب حنيفة أنه رجع إىل قول الصاحبني وعليه 
العادية للشخص  الفتوى، هذا هو حكم الرشع يف املسح عىل اجلوربني يف احلالة 
الذي ال عذر له يف املسح عىل اجلوربني وهو أنه جيوز املسح عىل اجلوربني رشًعا 
ويقوم مقام الغسل باملاء ألي شخص سلياًم أو مريًضا برشط أن يكون اجلوربان 
ثخينني ال يشفان املاء، وهذا عىل القول املفتى به يف مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن، 
ويف حادثة السؤال يقرر السائل أن برجليه مرًضا وأن غسلهام باملاء يزيد من مرضهام 
وبناء  أقوى؛  اجلوربني  املسح عىل  إىل  الدافع  فيكون  الشتاء،  جدا يف فصل  ويؤمله 
عىل ما تقدم جيوز للسائل رشعا أن يمسح عىل اجلوربني برشط أن يكون اجلوربان 
من  أصابع  ثالثة  عليهام  املسح  يف  عليه  املفروض  ويكون  املاء،  يشفان  ال  ثخينني 
اليد كاملسح عىل اخلفني، ويكون املسح عليهام خطوًطا باألصابع يبدأ من  أصابع 

قبل األصابع إىل الساق ويكون املسح عىل ظاهرمها.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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وء
�لو�صن �ة�ا ع��ل� ا

�ل�كو�لو��ن ل ا ��س�����ة�ع���م�ا �شر ا
إ
ا

املبـــــادئ
) - املقرر رشعا أن األصل يف األعيان الطهارة، وال يلزم من كون اليشء حمرما أن 

يكون نجسا.
2 - النجاسة يالزمها التحريم دائام، فكل نجس حمرم وال عكس.

3 - الكولونيـا طاهـرة واسـتعامهلا جائـز رشعـا، وال تأثري يف اسـتعامهلا عىل نقض 
الوضوء خاصة وأهنا معدة للتنظيف والتطيب.

الســـؤال
العامة لإلعالم اخلارجي بكتاهبا  املراقبة  العامة لالستعالمات  طلبت اهليئة 
تفضل  برتكيا  دينزيل  مدينة  مفتي  ديرمانجي  إبراهيم  األستاذ  سامحة  أن  املتضمن 
بالسؤال عن مدى جواز استعامل الكولونيا وهل ينقض استعامهلا الوضوء باعتبار 

أهنا مادة مسكرة.

اجلواب
نفيد بأن املقرر رشعا هو أن األصل يف األعيان الطهارة وال يلزم من كون 
اليشء حمرما أن يكون نجسا؛ ألن التنجيس حكم رشعي ال بد له من دليل مستقل، 
فإن املخدرات والسموم القاتلة حمرمة وطاهرة؛ ألنه ال دليل عىل نجاستها، ومن ثم 
ذهب بعض الفقهاء ومنهم ربيعة والليث بن سعد واملزين صاحب الشافعي وبعض 
املتأخرين من البغداديني والقرويني إىل أن اخلمر -وإن كانت حمرمة- إال أهنا طاهرة 
وأن املحرم إنام هو رشهبا خالفا جلمهور الفقهاء الذين يقولون إهنا حمرمة ونجسة، 
ألن  وذلك  عكس،  وال  حمرم  نجس  فكل  دائام،  التحريم  يالزمها  والنجاسة  هذا 
* فتوى رقم: 59) سجل: 05) بتاريخ: 2)/ )/ 972) من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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احلكم يف النجاسة هو املنع عن مالبستها عىل كل حال، فاحلكم بنجاسة العني حكم 
بتحريمها بخالف احلكم بالتحريم، فإنه حيرم لبس احلرير والذهب ومها طاهران 
رضورة رشعية وإمجاعا، وبالنظر إىل الكولونيا يف ضوء القواعد الفقهية العامة نجد 
أهنا تتكون من عدة عنارص أمهها املاء واملادة العطرية والكحول، والكحول وهو 
يمثل أعىل نسبة يف تركيبها يستخلص من موالس القصب بواسطة التقطري، وطبقا 
للنصوص الفقهية التي أرشنا إليها من أن األصل يف األعيان الطهارة وأن التحريم 
ال يالزم النجاسة تكون الكولونيا طاهرة وبخاصة وأهنا معدة للتنظيف والتطييب، 
ومن ثم يكون استعامهلا جائزا رشعا وال تأثري الستعامهلا عىل نقض الوضوء كام ورد 

بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�ل��نول �ن �ن��س��ل��� ا �ل���م���ص�ا ���ل�م ا
املبـــــادئ

)- سلس البول من األعذار التي تبيح لصاحبها الصالة معه.
2- أوجـب الفقهـاء عىل صاحب مثل هـذا العذر بعد التبول واالسـتنجاء عصب 
خمـرج البول بام يمنع نزوله بقدر املسـتطاع، مع خالف بينهم يف حد السـلس الذي 

يصري به معذورا.
3- حكم املعذور يف فقه املذهب احلنفي أن يتوضأ لوقت كل صالة.

4- ال يرضه ما يصيب ثوبه أو جسـده من تقاطر البول إن مل يكن حبسـه برباط أو 
غريه.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 67 لسنة 1981 املتضمن: أن السائل مسلم 
ألن  تصح؛  ال  صالته  أن  يعتقد  ألنه  يصيل؛  ال  ولكنه  رمضان  شهر  يصوم  متدين 
حالته املرضية جتعله غري أهل للصالة؛ ألن الصالة يشرتط لصحتها طهارة اجلسم 
والثوب وهذا غري متحقق؛ ذلك ألنه عندما يتبول ويغسل مكان التبول جيدا تنزل 
هذه  منع  يف  التحكم  يستطيع  ال  إذ  ومالبسه؛  جسمه  عىل  البول  من  قطرات  منه 
القطرات من النزول مهام عمل، وبالرغم من أنه حاول عالج نفسه من هذه احلالة 
عند أطباء املسالك البولية دون جدوى أو فائدة، وهو يريد أن يصيل ولكنه يتحرج 
من الصالة هلذه احلالة املرضية. وطلب السائل بيان حكم الرشع يف حالته، وكيف 

تصح صالته؟

* فتوى رقم: 2)) سجل: 5)) بتاريخ: )3/ 3/ )98) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
من  واجلسد  الثوب  طهارة  اإلسالم  يف  الصالة  صحة  رشوط  من  إن 
ِيَن  ٱذلَّ َها  يُّ

َ
أ }َيٰٓ سبحانه:  اهلل  قول  يف  ورصحيا  واضحا  هذا  نجد  النجاسات، 

ٱلَۡمَرافِِق  إَِل  يِۡديَُكۡم 
َ
َوأ وُُجوَهُكۡم  فَٱۡغِسلُواْ  لَٰوةِ  ٱلصَّ إَِل  ُقۡمُتۡم  إَِذا  َءاَمُنٓواْ 

ْۚ ِإَون  ُروا هَّ ۚ ِإَون ُكنُتۡم ُجُنٗبا فَٱطَّ رُۡجلَُكۡم إَِل ٱۡلَكۡعَبنۡيِ
َ
َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء 
َ
َحٞد ّمِنُكم ّمَِن ٱۡلَغآئِِط أ

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َعَ

َ
ۡرَضٰٓ أ ُكنُتم مَّ

ّمِۡنُهۚ  يِۡديُكم 
َ
بِوُُجوهُِكۡم َوأ ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحواْ  َماٗٓء َفَتَيمَّ فَلَۡم َتُِدواْ 

َوِلُتِمَّ  ِلَُطّهَِرُكۡم  يُرِيُد  َوَلِٰكن  َحَرٖج  ّمِۡن  َعلَۡيُكم  ِلَۡجَعَل   ُ ٱللَّ يُرِيُد  َما 
قوله:  ونجد هذا كذلك يف  ]املائدة: 6[  تَۡشُكُروَن{  لََعلَُّكۡم  َعلَۡيُكۡم  نِۡعَمَتُهۥ 
}َوثَِيابََك َفَطّهِۡر{ ]املدثر: 4[، ولقد أبانت السنة الرشيفة أمهية ورضورة التطهر 
من البول والتنزه عنه يف الثوب واجلسد، حث عىل هذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيام رواه عنه 
أنس: »تنزهوا من البول«)))، وفيام روي عن ابن عباس -ريض اهلل عنهام- من أن 
أما أحدمها فكان ال  »إهنام يعذبان وما يعذبان يف كبري  النبي ملسو هيلع هللا ىلص مر بقربين فقال: 
داود  وأيب  ملسلم  رواية  ويف  بالنميمة«)2)،  يميش  فكان  اآلخر  وأما  بوله  من  يسترت 
»يستنزه«، وإعامال هلذه النصوص وغريها من القرآن والسنة اتفق فقهاء املسلمني 
عىل أن الوضوء ينتقض باخلارج من القبل أو الدبر مطلقا يف حال الصحة، فإن كان 
وعدم  نزوله  واستمرار  اسرتساله  بمعنى  البول  كسلس  املرض  حال  اخلارج  هذا 
عىل  أوجبوا  وقد  الفقهاء،  عرف  يف  معذورا  احلال  هذه  صاحب  كان  استمساكه 
صاحب مثل هذا العذر بعد التبول واالستنجاء عصب خمرج البول بام يمنع نزوله 
بقدر املستطاع، واختلفوا يف حد السلس الذي يصري به صاحبه معذورا: ففي الفقه 

)))  نيل األوطار ج ) ص 93.

)2)  نيل األوطار ج ) ص )9.
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املالكي أن يالزم عليه أوقات الصالة أو نصفها، وأن يكون غري منضبط، وأال يقدر 
عىل رفعه بالتداوي مثال.

ويف الفقه احلنفي: أن من به سلس بول وال يمكنه إمساكه يقال له معذور، 
ويثبت عذره ابتداء إذا استمر نزول البول وقتا كامال لصالة مفروضة.

ويف فقه اإلمام أمحد: أنه يصري معذورا إذا دام احلدث أي نزول البول دون 
انقطاع وقتا يتسع للطهارة والصالة، وحكم املعذور يف فقه املذهب احلنفي وهو 
ما نميل للفتوى به يف هذا املوضع: أن يتوضأ صاحب هذا العذر لوقت كل صالة 
ويصيل بوضوئه هذا ما شاء من الفرائض والنوافل، ومتى خرج الوقت الذي توضأ 
لفرضه انتقض وضوؤه، وعىل ذلك فال يصيل فرض العرص يف وقته بوضوء فرض 
الظهر يف وقته، ملا كان ذلك فإذا كانت حالة السائل جتعله معذورا بمعنى أن البول 
يتقاطر منه بعد االستنجاء عىل جسده ومالبسه ويعجز عن حبسه -وهذا ما يظهر 
نزول  من  اإلقالل  االستطاعة  قدر  حياول  أن  عليه  وجب  السؤال-  واقعات  من 
البول بعد االستنجاء بربط خمرج البول وحشوه ثم يتوضأ لوقت كل صالة ويصيل 
بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل يف ذات الوقت، فإذا خرج الوقت بحلول 
وقت صالة فريضة أخرى انتقض وضوؤه ووجب عليه الوضوء للوقت اجلديد، 
وال يرضه ما يصيب ثوبه أو جسده من تقاطر البول إن مل يمكن حبسه برباط أو 
أو استمراره؛  البول  بتقاطر  غريه، وال جيب عليه غسله ما دام مريضا أو معذورا 
 } َحَرٖجۚ ِمۡن  ٱدّلِيِن  ِف  َعلَۡيُكۡم  َجَعَل  }َوَما  فيه:  عرس  ال  يرس  اإلسالم  إذ 
باهلل  والنوافل واستعن  الفرائض  اهلل وتوضأ وصل  فاستقم عىل طاعة  ]احلج: 78[ 

َفُهَو  َمرِۡضُت  }ِإَوَذا  باألسباب:  األخذ  بعد  تعليام  قال سبحانه  فقد  تعجز،  وال 
يَۡشفِنِي{ ]الشعراء: 80[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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��ة �ل���م�دن رهة �م��ن ا �ل��ط����ا ا
املبـــــادئ

)- جيب الغسل عند خروج املني.
2- ال جيب الغسل عند خروج املذي بل جيب الوضوء.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 263/ 1986 الذي يطلب فيه بيان احلكم 
الرشعي للمذي الذي ينزل من الشاب إذا اشتهى امرأة بالنظر أو املالمسة هل جيب 

عليه التطهر باالغتسال أم التطهر بالوضوء فقط؟

اجلواب
نص الفقهاء عىل أن من املعاين املوجبة للغسل إنزال املني وهو ماء أبيض 
رقيق  أبيض  ماء  وهو  املذي  أما  الدفق،  وجه  عىل  بخروجه  الشهوة  تنكرس  ثخني 
خيرج عند املالعبة ونحوه ال بشهوة وال دفق وال يعقبه فتور وربام ال حيس اإلنسان 
بخروجه فال جيب بسبب خروجه غسل بل جيب التطهر منه بالوضوء بعد غسل 
وقد  البول  عقب  خيرج  غليظ  أصفر  ماء  وهو  الودي  ومثله  أصابه  الذي  املوضع 
يسبقه ال جيب االغتسال بخروجه ولكن فيه الوضوء فقط بعد غسل املوضع. وبناء 
عىل ما تقدم فإنه ال جيب الغسل بسبب خروج املذي وإنام فيه الوضوء فقط بعد 

غسل املحل ويصيل وال يشء عليه بعد ذلك. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 46 سجل: )2) بتاريخ: 0)/ 2)/ 986) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ر ا ع�دن
إ
�ن ال� إ�ص���ا

وء ا
و�صن

املبـــــادئ
)- الطهـارة رشط مـن رشوط صحـة الصالة فلو خـرج البول ولو قطـرة واحدة 

انتقض الوضوء.
2- مـن القواعـد الرشعيـة املقـررة أن الرضورات تبيـح املحظورات، وأن املشـقة 

جتلب التيسري.
3- أرباب األعذار كمن به سلس بول ونحوه مأمورون بالوضوء لوقت كل فرض 
وهلـم أن يصلـوا به ما شـاؤوا من الفرائـض والنوافـل يف الوقت ويبطـل الوضوء 

بخروج الوقت.

الســـؤال
السائل  والد  أن  املتضمن   1988  /215 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
قد بلغ من العمر ثامنني عاما حج أكثر من مرة وهو أحد مشايخ الطرق الصوفية 
بمحافظة البحرية وأصيب هذا العام بمرض الربوستاتا وأجريت له عملية جراحية 
مل يقدر هلا النجاح وبوله ال ينقطع ويضع فوطة كبرية بمالبسه الداخلية المتصاص 
البول ويتم تغيريها باستمرار وهلذه األسباب انقطع عن الصالة منذ شهور، ويسأل 

عن حكم الرشع يف حالة والده، وكيف يصيل؟

اجلواب
قطرة  ولو  البول  خرج  فلو  الصالة  صحة  رشوط  من  رشط  الطهارة  إن 
واحدة انتقض الوضوء؛ حلديث أيب هريرة -ريض اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يقبل اهلل صالة أحد منكم إذا أحدث حتى يتوضأ« غري أنه إذا دام خروج 

* فتوى رقم: 90) سجل: 23) بتاريخ: 6/ 7/ 988) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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البول واستمر ومل ينقطع ومل يستطع دفعه وهو املعروف »بسلس البول« كان ذلك 
عذرا يبيح الرتخص بقدره، والرضورات تبيح املحظورات، واملشقة جتلب التيسري، 
وحكم من ابتيل هبذا العذر كحكم املستحاضة: وهي التي ينزل دمها يف غري أوانه 
ويستمر يف نزوله وجريانه، وقد نص فقهاء احلنفية عىل أن املستحاضة تتوضأ لوقت 
كل فرض وتصيل به ما شاءت من الفرائض والنوافل يف الوقت ويبطل وضوؤها 
به سلس  من  اآلخر وكذلك  للوقت  الوضوء  تستأنف  أن  الوقت وجيب  بخروج 
أوقات  من  كامال  وقتا  يستوعب  أن  ابتداء  الرضر  لثبوت  ويشرتط  ونحوه،  بول 
الصالة بحيث ال ينقطع زمنا يسع الوضوء والصالة، واالنقطاع اليسري يف حكم 
من  كامل  مرة يف كل وقت  ولو  يوجد  أن  ذلك  بعد  ودوامه  بقائه  العدم، ورشط 
احلنبيل  قدامة  ابن  وقال  كامال،  وقتا  زال  إذا  إال  منقطعا  يعد  وال  الصالة  أوقات 
املستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ  املقنع: »إن  الكبري عىل متن  يف رشحه 
لوقت كل صالة وتصيل ما شاءت من الصلوات وكذا من به سلس البول واملذي 
والريح واجلريح الذي ال يرقأ دمه والرعاف الدائم«. ومن هذا يتلخص أن احلنفية 
واحلنابلة ذهبوا إىل أن أرباب األعذار مأمورون بالوضوء لوقت كل صالة قياسا 
وبعد  لوقت كل صالة  يتوضأ  أن  السائل  لوالد  بأن  نفيد  املستحاضة، وعليه  عىل 
دخول الوقت وال مانع من أن يعصب موضع خروج البول إن تيرس له ذلك، وله 
أن يصيل بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام يف الوقت الذي توضأ 

له. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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 �ن��ل�ل
و�ن �م د ����ة�لا ��ن��من�ة��ة وال� ��ن

إ
هة ال�

إ
�ل���مرا ���ل�م �ل���م��� ا

املبـــــادئ
)- مل يصافح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من النساء إال زوجاته وحمارمه.

2- ثمة فارق بني حكم املصافحة وأن املصافحة تنقض الوضوء أم ال.
3- املفتـى به أن مصافحة الرجل للمرأة األجنبية أو العكس ال تنقض الوضوء إال 

إذا صاحبتها الشهوة.
4- ال جيـب الغسـل بعد مصافحـة املرأة عىل فرض كوهنا تنقـض الوضوء عند من 

يرى ذلك، بل جيب الوضوء فقط بعدها.
5- االحتالم بغري بلل ال يوجب الغسل إنام يوجبه اإلنزال ال جمرد االحتالم.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 73/ 1990 املتضمن أن السائل يعمل حماميا 
وطبيعة عمله تضطره يف غالب األحيان إىل مصافحة النساء أو ملسهن يف املواصالت 
الظهر أو مالمسة بغري قصد  أو  باليد  املحاكم حيصل احتكاك هبن  وأحيانا لزحام 
وال شهوة وهو متوضئ، فهل هذا ينقض الوضوء؟ وهل جتوز الصالة بعده؟ وهل 
جيب االستحامم بعده، أم ال؟ كام ]أراد[ بيان وحكم االحتالم بالنساء أثناء النوم بال 

بلل.

اجلواب
اختلف الفقهاء يف ملس الرجل للمرأة هل ينقض الوضوء أم ال؟ عىل أقوال:

بدون  للمرأة  الرجل  ملس  إن  أمحد:  اإلمام  ورواية  الشافعي  قال  األول: 
حائل ينقض الوضوء مطلقا، إذا كانا بالغني غري حمرمني.

* فتوى رقم: 357 سجل: 24) بتاريخ: 5)/ 2/ 990) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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القول الثاين: للاملكية ومشهور مذهب احلنابلة أنه ينقض الوضوء، إذا كان 
بدون حائل وبشهوة، فإن كان بدون شهوة ولو بدون حائل فال ينقض الوضوء.

القول الثالث: لألحناف ورواية عند احلنابلة أنه ال ينقض الوضوء مطلقا 
ولو بشهوة. وسبب اخلالف يف هذه املسألة هو اختالف األئمة يف املقصود باللمس 
ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء{ ]النساء: 43[ هل هو املبارشة بدون مجاع، 

َ
يف قوله تعاىل: }أ

أو هو اجلامع خاصة؟ فمن رجح األول قال ينقض الوضوء باللمس، ومن رجح 
الثاين قال بعدم النقض به. والذي نراه متمشيا مع اليرس الذي بنيت عليه الرشيعة 
ّمِۡن  َعلَۡيُكم  ِلَۡجَعَل   ُ ٱللَّ يُرِيُد  }َما  تعاىل:  قوله  يف  الطهارة  آية  به  وختمت 
َحَرٖج َوَلِٰكن يُرِيُد ِلَُطّهَِرُكۡم َوِلُتِمَّ نِۡعَمَتُهۥ َعلَۡيُكۡم لََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن{ 
]املائدة: 6[، ودفعا للحرج واملشقة، ومجعا بني األحاديث الواردة يف هذا الشأن فإن 

صاحبتها  إذا  إال  الوضوء  تنقض  ال  العكس  أو  األجنبية  للمرأة  الرجل  مصافحة 
الشهوة.

وذلك كام نقل الشوكاين يف نيل األوطار جـ ) صـ 72) عن صاحب املنتقى 
أنه قال: »أوسط مذهب جيمع بني هذه األحاديث مذهب من ال يرى اللمس ينقض 

إال بشهوة«.

هذا وليعلم السائل أن مصافحة الرجل للنساء كوهنا تنقض الوضوء يشء، 
إال  النساء  من  يصافح  ال  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  كان  فقد  آخر،  يشء  اإلسالم  يف  وحكمها 
تنقض  كوهنا  فرض  عىل  املصافحة  هذه  بعد  الغسل  جيب  وال  وحمارمه.  زوجاته 
الوضوء عند من يرى ذلك، بل جيب الوضوء فقط بعدها، وحكم االحتالم بغري 
بلل أنه ال يوجب الغسل؛ ألن الذي يوجب الغسل هو اإلنزال ال االحتالم يف حد 

ذاته. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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رر
�ل����ن ��ة�ن ا

ا ��ن دن ء اإ �ل���م�ا ود ا �ل�مة�مة���م���م �مع و��ن  ا
رن وا ��ن

املبـــــادئ
)- جيوز التيمم عند خوف الرضر من استعامل املاء.

الســـؤال
سأل م. م. خ. فيام يأيت: يديَّ ورجيلَّ هبا حرارة مزمنة متكث ستة شهور يف 
السنة يف أيام الصيف، وإن املاء يرضها ثلثي رضر، فإذا وصل إليها املاء حصل فيها 
قشف وخشونة وتصلب يف اجللد، وإذا مل يصل إليها املاء طري اجللد وذبل، وإذا 
اتضح لفضيلتكم هذا احلال فهل يسوغ يل التيمم، أو ال بد من املاء؟ ومثلك يسعف 

من كان ملهوفا هلذا األمر. أدامكم اهلل.

اجلواب
استعمل  خياف  إن  مريض  أنه  إال  املاء  جيد  كان  »ولو  اهلندية:  الفتاوى  يف 
املاء اشتد مرضه أو أبطأ برؤه يتيمم، ال فرق بني  أن يشتد بالتحرك كاملشتكي من 
العرق املدين واملبطون، أو  باالستعامل كاجلدري ونحوه، ويعرف ذلك اخلوف إما 
بغلبة الظن عن أمارة أو جتربة أو  إخبار طبيب حاذق مسلم غري ظاهر الفسق، وإن 
كان به  جدري أو جراحات يعترب األكثر حمدثا كان أو جنبا ففي  اجلنابة يعترب أكثر 
األكثر صحيحا واألقل  كان  فإن  أعضاء  الوضوء،  أكثر  يعترب  البدن، ويف احلدث 
جرحيا يغسل  الصحيح، ويمسح عىل اجلريح إن أمكنه، وإن مل يمكنه املسح  يمسح 
عىل اجلبائر أو فوق اخلرقة، وال جيمع بني الغسل  والتيمم، وإن كان نصف البدن 
يستعمل  وال  يتيمم  أنه  واألصح  فيه،  املشايخ  جرحيا  اختلف  والنصف  صحيحا 

* فتوى رقم: 77 سجل: 9 بتاريخ: 8)/ 5/ 5)9) من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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 املاء«. اهـ، ويف الفتاوى املهدية: »أن مثل اجلراحة كل داء  يرضه الغسل كام تفيده 
عباراهتم؛ إذ املدار عىل الرضر«. اهـ. 

وعىل هذا ففي حادثة السؤال إن كان السائل خياف الرضر  من غسل يديه 
ورجليه كام ذكر يف السؤال جاز له التيمم.  واهلل أعلم. 

J
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�ل�مة�مة���م���م  ا
��ة��ة

�ل��ة��ن
املبـــــادئ

)- أمجـع املسـلمون عـىل أن التيمم مرشوع بـدال عن الوضوء والغسـل يف أحوال 
خاصة ولألسباب املبيحة له.

2- جيوز التيمم بالرتاب الطاهر، وكل ما كان من جنس األرض.
3- ال جيـوز التيمـم بـرضب الكفني عـىل مرتبة الرسيـر أو البطانيـة أو اللحاف أو 
سجادة األرض أو احلصري داخل الشقة إال إذا كان الرتاب الطاهر مرتاكام عىل هذه 

األشياء.
4- يـرى املالكية أن الشـخص إذا اسـتيقظ قبل الرشوق وخيش فـوات الوقت إذا 
اسـتعمل املاء يف الطهارة، جاز له أن يتيمم ويصيل وال إعادة عليه. ويرى اجلمهور 

عدم جواز التيمم؛ خلوف فوات الوقت.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 80/ 1990 املتضمن السؤالني اآلتيني:

أو  البطانية  أو  الرسير،  مرتبة  عىل  الكفني  برضب  التيمم  جيوز  هل   -1
اللحاف أو سجادة األرض، أو احلرص؟ وهل لو أن الرضبة مل يتصاعد عنها تراب 

تعاد مرة ثانية؟

2- هل جيوز التيمم للجنب أو احلائض الذي قام من نومه متأخرا؛ ليلحق 
صالة الصبح قبل طلوع الشمس ومل يكن سعة من الوقت لالغتسال والوضوء؟

وهل لو تكرر ذلك يف معظم األيام يكون صحيحا، أم ال؟

* فتوى رقم: 388 سجل: 24) بتاريخ: ))/ 3/ 990) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



- 286 -

اجلواب
بنية  واليدين  الوجه  ملسح  الطاهر  الرتاب  إىل  القصد  رشعا  معناه  التيمم 
استباحة الصالة ونحوها وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فيقول 
ۡو 

َ
َحٞد ّمِنُكم ّمَِن ٱۡلَغآئِِط أ

َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َعَ

َ
ۡرَضٰٓ أ اهلل تعاىل: }ِإَون ُكنُتم مَّ

ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم  َماٗٓء َفَتَيمَّ َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم َتُِدواْ 
ا َغُفوًرا{ ]النساء: 43[. َ َكَن َعُفوًّ يِۡديُكۡمۗ إِنَّ ٱللَّ

َ
َوأ

»جعلت األرض كلها يل وألمتي مسجدا وطهورا«  وأما السنة فقوله ملسو هيلع هللا ىلص 
التيمم مرشوع بدال عن الوضوء والغسل يف  رواه أمحد، وأمجع املسلمون عىل أن 

أحوال خاصة واألسباب املبيحة للتيمم هي:

)- إذا مل يوجد املاء، أو وجد منه ما ال يكفي للطهارة.

زيادة  املاء  استعامل  من  وخاف  مرض  أو  جراحة  بالشخص  كان  إذا   -2
املرض أو تأخر الشفاء سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من األطباء.

باستعامله  رضر  حصول  ظنه  عىل  وغلب  الربودة  شديد  املاء  كان  إذا   -3
برشط أن يعجز عن تسخينه.

4- إذا وجد املاء قريبا منه لكنه خاف عىل نفسه أو عرضه أو ماله أو خاف 
فوات الرفقة، أو حال بينه وبني املاء عدو خيشى منه.

5- إذا كان معه ماء لكنه حيتاج إليه حاال أو مآال لرشبه أو رشب غريه أو 
احتاج إليه يف أمر رضوري كعجن أو طبخ ونحو ذلك.

6- إذا كان قادرا عىل استعامل املاء ولكنه خيش خروج الوقت باستعامله يف 
الغسل أو الوضوء فإنه يتيمم ويصيل وال إعادة عليه عىل مذهب املالكية. الصعيد 
األرض  جنس  من  كان  ما  وكل  الطاهر،  بالرتاب  التيمم  جيوز  به:  يتيمم  الذي 
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عىل  وبناء  َطّيِٗبا{.  َصعِيٗدا  ُمواْ  }َفَتَيمَّ تعاىل:  لقوله  واحلىص؛  واحلجر  كالرمل 
ما ذكر نقول للسائل: أوال: إنه ال جيوز التيمم برضب الكفني عىل مرتبة الرسير أو 
البطانية أو اللحاف أو سجادة األرض أو احلصري داخل الشقة إال إذا كان الرتاب 
الرضبة عىل  تكون  أن  بد  فال  نستبعده  ما  األشياء، وهذا  الطاهر مرتاكام عىل هذه 

تراب طاهر أو رمل طاهر أو حجر كذلك.

ثانيا: إذا استيقظ الشخص قبل رشوق الشمس وخيش فوات وقت الصبح 
إذا استعمل املاء يف الوضوء أو يف رفع اجلنابة، فإنه جيوز له أن يتيمم ويصيل وال 
وقد  الشمس،  قبل رشوق  احلائض  استيقظت  ما  إذا  احلكم  وكذلك  عليه،  إعادة 
انقطع دم حيضها وخشيت فوات الوقت لو اغتسلت من حيضتها، فإنه جيوز هلا 
أن تتيمم وتصيل وال إعادة عليها وذلك عىل مذهب املالكية. ويرى فقهاء الشافعية 
واحلنابلة واحلنفية عدم جواز التيمم؛ خلوف فوات الوقت؛ ألن للمكتوبات بدل 
واهلل  الرأيني.  بأحد  األخذ  بني  خمري  والسائل  الوقت.  غري  يف  القضاء  وهو  عنها 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر
��ن �ل���م��س�ا و ا

إ
ن ا
�ل�مة�مة���م���م �ل��ل�مر�ة���� ا

املبـــــادئ
)- جيـوز للمرىض الذين أجريـت هلم عمليات جراحية وخافوا من اسـتعامل املاء 
زيادة املرض أو تأخري الشفاء منه بإخبار الثقة من األطباء، وكذلك املسافر الذي ال 

تتوفر له سهولة الوضوء عند عدم املاء التيمم.

الســـؤال
السائل  أن  املتضمن   1992  /989 برقم  املقيد  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 
يقوم بإجراء عمليات جراحية للمرىض، وبعضها يستلزم بقاء املريض بالرسير أليام 
قد تطول، وبعض هؤالء املرىض ال تسمح حالتهم الصحية بالوضوء، ويسأل عن 
كيفية التيمم هلؤالء املرىض، وبامذا يتم التيمم؟ ويف بعض رحالت السفر بالطائرة 
ال تتوفر الظروف لسهولة الوضوء، فام هي كيفية التيمم هلؤالء؟ وبامذا يتم التيمم؟

اجلواب
التيمم هو القصد إىل الصعيد -الرتاب- ملسح الوجه واليدين بنية استباحة 
َسَفٍر   ٰ َعَ ۡو 

َ
أ ۡرَضٰٓ  مَّ ُكنُتم  }ِإَون  تعاىل:  قوله  عليه  والدليل  الصالة ونحوها، 

ُمواْ  ۡو َلَٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم َتُِدواْ َماٗٓء َفَتَيمَّ
َ
َحٞد ّمِنُكم ّمَِن ٱۡلَغآئِِط أ

َ
ۡو َجآَء أ

َ
أ

ا َغُفوًرا{  َ َكَن َعُفوًّ إِنَّ ٱللَّ يِۡديُكۡمۗ 
َ
َصعِيٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  عنه-  اهلل  -ريض  أمامة  أيب  فلحديث  السنة  ومن   .]43 ]النساء: 

فأينام أدركت رجال من  »جعلت األرض كلها يل وألمتي مسجدا وطهورا،  قال: 
أصغر  حدثا  للمحدث  التيمم  ويباح  أمحد.  رواه  طهوره«.  فعنده  الصالة  أمتي 
وأكرب يف احلرض والسفر؛ ألسباب أمهها هي: أوال: إذا مل جيد املاء أو وجد املاء منه 

* فتوى رقم: )3 سجل: )3) بتاريخ: 22/ ))/ 992) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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استعامل  من  وخاف  مرض  أو  جراحة،  به  كان  إذا  ثانيا:  للطهارة.  يكفيه  ال  قدرا 
من  الثقة  بإخبار  أو  بالتجربة  ذلك  يف  سواء  الشفاء،  تأخر  أو  املرض  زيادة  املاء 
تعاىل  اهلل  يسمي  ثم  النية،  يقدم  أن  املتيمم  عىل  جيب  أنه  التيمم:  وكيفية  األطباء. 
ويرضب بيديه الصعيد الطاهر -الرتاب- ويمسح هبام وجهه ويديه إىل الرسغني؛ 
حلديث عامر -ريض اهلل عنه- قال: »اجتنبت فلم أصب املاء، فتمعكت يف الصعيد 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ورضب  هكذا،  يكفيك  »إنام  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  ذلك  فذكرت  وصليت، 
بكفيه األرض، ونفخ فيهام، ثم مسح هبام وجهه وكفيه«. رواه الشيخان. ويف لفظ 
آخر: »إنام يكفيك أن ترضب بكفيك يف الرتاب ثم تنفخ فيهام، ثم متسح هبام وجهك 
وكفيك إىل الرسغني«. رواه الدارقطني. وعىل ذلك فيجوز للمرىض الذين أجريت 
املاء زيادة املرض أو تأخري الشفاء منه  هلم عمليات جراحية وخافوا من استعامل 
بإخبار الثقة من األطباء، وكذلك املسافر الذي ال تتوفر له سهولة الوضوء؛ عند 
عدم املاء التيمم عىل النحو الذي ذكرناه سابقا، وللمتيمم أن يصيل بالتيمم الواحد 
ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكم التيمم كحكم الوضوء، ويصح التيمم من 
الذي  الكريس  أو  للمرىض،  بالنسبة  كان حائطا  ولو  أي مكان  الطاهر يف  الرتاب 
يعلم  ذكر  ومما  للتيمم.  كاف  هبام  العالق  والرتاب  الطائرة،  يف  املسافر  عليه  جيلس 

اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J





��س�ل �ل�عن �م ا ���ك�ا
إ
�م��ن ا
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�ن��ة ��ن�ا �ل��ن ��س�ل �م��ن ا �ل�عن ��ن�ل ا
وء ��ة

�لو�صن ا
املبـــــادئ

)- الوضوء قبل غسـل اجلنابة ليس بفـرض وال واجب عند األئمة األربعة بل هو 
سنة قبل الغسل عندهم.

الســـؤال
سأل السيد/ ع. س. ع. قال: إن بعض الناس باململكة العربية السعودية 
حني  يف  اجلنابة  غسل  قبل  والوضوء  الوقاع،  بعد  الذكر  غسل  بوجوب  يقولون 
قبله. فام  البعض أن يستحم مبارشة إلزالة اجلنابة بدون وضوء  العادة عند  جرت 

الرأي الصحيح يف ذلك؟

اجلواب
إن فرائض الغسل عند احلنفية: املضمضة واالستنشاق وغسل سائر البدن. 
وعند املالكية: النية وتعميم اجلسد باملاء ودلك مجيع اجلسد مع صب املاء أو بعده 
ْكر والقدرة  قبل جفاف العضو، وإن تعذر سقط، ومواالة غسل األعضاء مع الذنِّ
وختليل مجيع شعر جسده باملاء. وعند الشافعية: النية وتعميم ظاهر اجلسد باملاء. 
وعند احلنابلة: تعميم اجلسد باملاء وأدخلوا يف اجلسد الفم واألنف فيجب غسلهام 
تبعا للبدن، واشرتطوا النية يف صحة الغسل، وأوجبوا التسمية يف أوله. ومن هذا 
يتبني أن الوضوء قبل غسل اجلنابة ليس بفرض وال واجب عند األئمة األربعة بل 

هو سنة قبل الغسل عندهم. وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 544 سجل: 74 بتاريخ: 8/ )/ 956) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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��س�ل �ل�عن �ة ا
ء ��ن �ل���م�ا ل ا ��س�����ة�ع���م�ا ��ة �ة��ن��سش� ا �ل�دن ن ا

�ل���مر�ة���� ا
املبـــــادئ

)- املريـض الذي خيشـى إذا اسـتعمل املاء يف إزالة احلدث األكـرب -وهو اجلنابة- 
أن يشـتد مرضه أو يمتد بغلبة الظن أو قول طبيب حاذق مسـلم غري ظاهر الفسـق 

يرخص له التيمم.
2- متى قدر عىل االغتسال بوجه من الوجوه ال يباح له التيمم إمجاعا.

الســـؤال
احتلم غسل  إذا  الصالة، وكان  إنه شاب حمافظ عىل  قال:  م. ع. ع.  سأل 
املقرر رشعا؛ ألنه  يغتسل كام هو  يكن  فقط، ومل  ثيابه  أو  امللوث يف جسمه  املكان 
مريض وقد يسبب له االستحامم بعض املتاعب وخاصة يف الشتاء، وقد يتكرر عذره 

يف أيام متتالية وتتعقد لديه األمور، وال يمكنه االستحامم، والوضوء ال يؤمله.

وطلب احلكم الرشعي يف حالته هذه.

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا أن املريض الذي خيشى إذا استعمل املاء يف إزالة 
احلدث األكرب -وهو اجلنابة- أن يشتد مرضه أو يمتد بغلبة الظن أو قول طبيب 
حاذق مسلم غري ظاهر الفسق يرخص له التيمم، وال فرق بني أن يشتد مرضه من 
حتركه أثناء الغسل كاملبطون مثال، أو من استعامل املاء كاملصاب باجلدري ونحوه، 
وكذلك إذا خاف اجلنب إن اغتسل أن يقتله الربد أو يمرضه يتيمم سواء كان خارج 
املرص أو فيه، برشط أن ال يقدر عىل تسخني املاء، وال جيد ثوبا يتدفأ فيه وال مكانا 
يؤويه، كام أفاده يف البدائع ورشح اجلامع الصغري لقاضيخان. فصار األصل أنه متى 

* فتوى رقم: 92 سجل: 78 بتاريخ: 26/ 6/ 956) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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قدر عىل االغتسال بوجه من الوجوه ال يباح له التيمم إمجاعا، والظاهر من كالم 
باملاء  التطهر  ينتقل من  أن  له  تبيح  التي  لديه سبب من األسباب  أنه ليس  السائل 
السابقة،  النصوص  الفقهاء يف  التي أوضحها  بالرتاب حسب الرشوط  التيمم  إىل 
والواجب عليه أن يغتسل من اجلنابة باملاء صيفا وشتاء إن استطاع، وإال توسل إىل 
استعامله بتسخينه، ووسائل ذلك ميرسة وال مشقة فيها وال عناء. واهلل اهلادي إىل 

سواء السبيل. واهلل أعلم.

J
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ن
ر��

�ن��ة ��ن ��ن�ا �ل��ن ��س�ل ا �عن
املبـــــادئ

)- الغسل من اجلنابة املعتادة فرض يف املذاهب األربعة وليس سنة.

الســـؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 866 سنة 1958 املتضمن أنه هل يوجد يف 
املذاهب األربعة من يقول إن االغتسال من اجلنابة سنة؟ وطلب السائل بيان احلكم 

الرشعي يف ذلك عىل املذاهب األربعة.

اجلواب
أحدا  نعلم  األربعة، وال  املذاهب  املعتادة فرض يف  اجلنابة  من  الغسل  إن 

منهم قال بسنيته. ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 44 سجل: 88 بتاريخ: 4/ 8/ 958) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ن��ة ��ن�ا �ل��ن ��س�ل �م��ن ا �ل�عن ��ة��ة ا
�ل��ة��ن

املبـــــادئ
)- عند إرادة التطهر من اجلنابة جيب تعميم اجلسد كله باملاء.

2- جيب ختليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل املاء إىل ما حتته من اجللد، فإن كان 
غزيرا فاملالكية يوجبون التخليل والتحريك حتى يصل املاء إىل ظاهر اجللد، وجيب 
دخـول املاء إىل باطن الشـعر عنـد األئمة الثالثة، وال جيب عندهـم وصول املاء إىل 

اجللد.
3- إذا كان شعر املرأة مضفرا فال جيب نقضه عند احلنفية، وإنام الواجب هو وصول 
املاء إىل جذور الشعر، وجيب عليها إزالة الطيب ولو كانت عروسا عند االغتسال.
4- يرى املالكية أن مجع الشعر املضفور وحتريكه ليعمه املاء واجب وال يمنع منه ما 

أنفقته املرأة من مال يف سبيل تصفيف شعرها.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 407 سنة 1966 املتضمن أن املرأة املتحرضة 
اآلن حتتفظ بشعرها بالصورة التي أعدها احلالق، ومن هذه الصور ما يستمر شهورا 
املاء؛ ملا تتكلفه هذه العملية من املال، وقد تتكرر  وقد متتد إىل سنة دون أن يمسه 

عملية االتصال اجلنيس كثريا ال سيام يف أول عهدها بالزواج.

وطلب السائل بيان ما إذا كان من اجلائز رشعا أن تتم الطهارة من اجلنابة 
مع احتفاظ املرأة بشعرها عىل الصور السابق إيضاحها مع أن املاء قد ال يصل إىل 

برشة الرأس.

966) من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /8 * فتوى رقم: 463 سجل: 00) بتاريخ: 0)/ 
هريدي.
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اجلواب
اتفق األئمة األربعة عىل وجوب تعميم اجلسد كله باملاء عند التطهري من 
اجلنابة، كام اتفقوا عىل وجوب ختليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل املاء إىل ما 
حتته من اجللد، أما إذا كان الشعر غزيرا فإن املالكية قالوا: جيب أيضا ختليل الشعر 
وحتريكه حتى يصل املاء إىل ظاهر اجللد، وقال األئمة الثالثة إن الواجب هو أن 
املاء إىل باطنه،  املاء إىل باطن الشعر فيجب غسل ظاهره وحيرك كي يصل  يدخل 
أما الوصول إىل البرشة -اجللد- فإنه ال جيب، أما الشعر املضفور بالنسبة للمرأة 
الشعر،  جذور  إىل  املاء  يصل  أن  الواجب  وإنام  نقضه  جيب  ال  إنه  قالوا  فاحلنفية 
الشافعية  ذلك  يف  ووافقهم  عروسا  كانت  ولو  الطيب  إزالة  عليها  جيب  قالوا  بل 
واحلنابلة، وقال املالكية: جيب عىل املرأة عند الغسل مجع الشعر املضفور وحتريكه 
ليعمه املاء، وطبقا ملا ذكر فإنه جيب عىل املرأة عند الغسل من اجلنابة إيصال املاء إىل 
البرشة إن كان خفيفا، كام جيب  املاء إىل  باطن الشعر إن كان كثيفا وختليله ليصل 
عليها إزالة ما عىل الشعر من الطيب مما يمنع من وصول املاء إىل باطنه ولو عروسا، 
وال يمنع من هذا الوجوب أن تكون املرأة قد صففت شعرها عىل أي وجه كان 

وأنفقت يف ذلك ماال قليال أو كثريا.

J
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��س�ل �ل�عن ء ا ��ش�ن�ا
إ
هة ا

إ
�ل���مرا �عر ا ن ��سش

�ن���هة����
املبـــــادئ

)- اتفق الفقهاء األربعة عىل وجوب تعميم اجلسد كله باملاء عند التطهر من اجلنابة.
2- كام اتفقوا عىل وجوب ختليل الشعر إذا كان خفيفا حتى يصل املاء إىل اجللد.

3- إذا كان الشـعر غزيرا يرى مجهور الفقهاء وجوب إدخال املاء إىل باطن الشـعر 
فقط، أما املالكية فريون وجوب ختليله وحتريكه حتى يصل املاء إىل ظاهر اجللد.

4- الشـعر املضفور بالنسـبة للمرأة ال جيب نقضه، بل الواجب عليها إزالة الطيب 
ولو كانت عروسا كي يصل املاء إىل جذور الشعر، وهذا هو رأي مجهور الفقهاء.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 316 سنة 1982 املتضمن أن ساق السائل 
اليمنى قد قطعت وبقي منها 15 سنتيمرتا أسفل الركبة، ويستخدم جهازا صناعيا 
بقدم ثابتة بدال عن اجلزء املقطوع، وعند سجوده يف الصالة ال يتمكن من اجللوس 

عليها فيمدها للخلف أثناء السجود ولألمام بني السجدتني، ويسأل:

إنه  حيث  اجلامعة  صالة  يف  املصلني  يؤم  أن  هكذا  وحاله  له  جيوز  هل   -1
حصل عىل الثانوية األزهرية، وقد كان يؤم الناس قبل برت ساقه، وحيث إن اإلمام 

الذي يؤم املصلني حاليا غري متفقه ويلحن يف قراءة القرآن؟

2- هل يف حالة الوضوء مطالب بأن يمسح عىل القدم الصناعية أو يغسل 
ما تبقى من ساقه أسفل الركبة، أم ال؟

3- طلب إفادته عن ذلك عىل مذهب اإلمام مالك.

* فتوى رقم: 2)) سجل: 7)) بتاريخ: )2/ 2/ 983) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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اجلواب
أوال: من فرائض الوضوء وأركانه التي ال يصح بدوهنا غسل الرجلني إىل 
القدم، قال تعاىل:  الساق فوق  البارزان يف أسفل  العظامن  الكعبني، والكعبان مها 
يِۡديَُكۡم 

َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم َوأ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إَِل ٱلصَّ َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

{ ]املائدة: 6[، ومن  رُۡجلَُكۡم إَِل ٱۡلَكۡعَبنۡيِ
َ
إَِل ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

قطع من رجله بعض ما جيب غسله وجب عليه أن يغسل ما بقي، فإن قطع موضع 
للمسجد  إذا كان  الصالة  اإلمامة يف  ثانيا: بخصوص  الغسل.  الفرض كله سقط 
إمام راتب معني من قبل وزارة األوقاف فهو األحق واألوىل باإلمامة، فإذا مل يكن 
إمام راتب فيؤم الناس أقرؤهم أي أحسنهم تالوة لكتاب اهلل، ثم أعلمهم بأحكام 
الصالة صحة وفسادا، ثم أورعهم أي أكثرهم اجتنابا للشبهات، ثم أكربهم سنا، 
القوم  بأقرأ  واملراد  ثوبا،  أنظفهم  ثم  نسبا،  أرشفهم  ثم  وُخُلًقا،  َخْلًقا  أحسنهم  ثم 
أحسنهم تالوة وإن كان أقلهم حفظا، قال املالكية: إذا اجتمع مجاعة كل واحد منهم 
أفقه وأفضل، ثم  نائبه ولو كان غريمها  أو  السلطان  صالح لإلمامة فيندب تقديم 
اإلمام الراتب يف املسجد ثم األعلم بأحكام الصالة، ثم األعلم بفن احلديث رواية 
ثم األرقى  ثم األقدم إسالما،  العبادة،  الزائد يف  ثم  بالقراءة،  ثم األعلم  وحفظا، 
نسبا، ثم األحسن يف اخلُُلق، ثم األحسن يف اخلَْلق، ثم األحسن لباسا. فإن استووا 
أقرع بينهم إال إذا رضوا بتقديم أحدهم، فيقدم ويؤم الناس؛ ألنه ينبغي لإلمام أن 
يكون متحليا بالكامل متخليا عام يعاب حتى ال يكرهه أهل اخلري والصالح، ويكره 
له حتريام أن يؤم قوما يكرهونه أو أكثرهم إذا كانوا أهل دين وتقوى، وقالت املالكية 
كذلك: »تكره إمامته إن كرهه القليل من غري أهل الفضل والرشف، وحترم إمامته 
إن كرهه مجيع القوم أو أكثرهم، وقالت املالكية أيضا: وتكره إمامة أقطع وأشل يد 
أو رجل ولو ملثلهام حيث ال يضعان العضو عىل األرض وكذا سائر املعفوات، فمن 
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تلبس بيشء منها كره له أن يؤم غريه ممن هو سامل«))). وقال احلنفية: »ويكره تنزهيا 
إمامة األعرج الذي يقوم ببعض قدم«)2). وقالت احلنابلة كذلك، وعىل ذلك نقول 
لألخ السائل إنه من األوىل واألكرم له أن يتنزه عن إمامة الناس وهو بحاله هذه 
حيث إنه مقطوع الساق اليمنى، وال يتمكن من القيام واجللوس باستواء واعتدال 
إال بمشقة، وخاصة إذا كان للمسجد إمام راتب، ويمكن للسائل أن خيطب اجلمعة 
الناس وينصح  الثانوية األزهرية ومتفقها وحسن اخللق وحمبوبا بني  ما دام حيمل 

ويعلم الشباب القرآن واألحكام حتى حيوز رضاء اهلل والناس.

واهلل تعاىل نسأل لنا وله وللمسلمني اهلداية والتوفيق والرشاد. واهلل سبحانه 
وتعاىل أعلم. 

J

))) صفحة ))3 الرشح الكبري ألمحد الدردير املالكي.
)2) صفحة 383 فقه املذاهب عبادات.
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ء ��س�ا �ل��ن��ن ن وا
�إ���� �ل���ا هة ا د �ع��ن�ا

املبـــــادئ
)- احليض والنفاس من األعذار الرشعية التي ال يصح معها الصوم وال الصالة.

2- اإلفطـار واجـب عـىل احلائض والنفسـاء وقت نـزول الدم، وال ثـواب هلا إذا 
صامت معهام وتسقط عنها الصالة وتقيض الصيام.

3- ال بأس بذكر اهلل من هتليل وحتميد وتكبري وتسبيح مع احليض والنفاس وحيرم 
مس املصحف.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم من السيد/ أمني عام مساعد الشؤون اإلسالمية 
املقيد برقم 296/ 1981 الذي يطلب فيه بيان احلكم الرشعي للسؤال الوارد من 
ش. أ. ع. الذي تقول فيه: جتيء أيام عىل الفتاة املسلمة يف شهر رمضان الكريم ال 
تستطيع الصيام أو الصالة وتنقطع عنهام يف هذا الشهر، فهل جيب هلا اإلفطار تلك 
األيام من أول النهار؟ وهل جيوز هلا إذا مل تصل أو تصوم تلك األيام أن تذكر اهلل 

مثل التهليل واحلمد والتكبري؟ ومتى جيب عليها أداء تلك األيام التي أفطرهتا؟

اجلواب
ٰ َسَفرٖ  ۡو َعَ

َ
رِيًضا أ يقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم: }َفَمن َكَن ِمنُكم مَّ

به عذر  كان  أن من  اآلية  ]البقرة: 84)[ ويستفاد من هذه  َخَر{ 
ُ
أ يَّاٍم 

َ
أ ّمِۡن  ةٞ  فَعِدَّ

كاملريض واملسافر ومل يستطع الصيام يفطر ويقيض بدل األيام التي أفطر فيها بعد 
زوال هذا العذر عىل تفصيل بيَّنته السنة الرشيفة، واحليض والنفاس من األعذار 

* فتوى رقم: 306 سجل: 05) بتاريخ: )/ ))/ )98) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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قالت:  معاذة  عن  روي  وقد  الصالة،  وال  الصوم  معها  يصح  ال  التي  الرشعية 
»سألت عائشة فقلت: ما بال احلائض تقيض الصوم وال تقيض الصالة؟ قالت: كان 
يصيبنا ذلك مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة«. رواه 
اجلامعة. -نيل األوطار للشوكاين جزء ) صفحة 280-، فإذا نزل باملرأة املسلمة 
وقت  من  اإلفطار  عليها  وجب  غريه  أو  رمضان  تصوم  وهي  النفاس  أو  احليض 
فإذا كان  أما الصالة  النفاس،  أو  إذا صامت مع احليض  الدم وال ثواب هلا  نزول 
عذرها احليض أو النفاس فقد سقطت عنها يف مدة كل منهام وال تقيض للحديث 
السابق ختفيفا عليها لتكرار احليض كل شهر، والنفاس يتكرر أيضا بتكرر احلمل 
والوالدة، وفقط جيب قضاء الصيام كام مر، وال بأس بذكر اهلل من هتليل وحتميد 
وتكبري وتسبيح مع هذه األعذار، بل يباح هلا فعل ذلك يف أي وقت من ليل أو هنار 

وحيرم مس املصحف. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ة �صن �ل���م��س�����ة������ا هة ا د �ع��ن�ا
املبـــــادئ

)- الدم النازل من املرأة بعد طهرها من حيضها عىل جاري عادهتا هو دم استحاضة.
2- اتفق فقهاء املذاهب عىل أن حكم املستحاضة أن تتوضأ لكل صالة وتصيل هبذا 

الوضوء الفرض الذي توضأت له يف وقته وما شاءت من النوافل.
3- ينتقـض وضوء املسـتحاضة بخروج الوقت الذي توضـأت للصالة فيه، وهذا 

بخالف نواقض الوضوء األخرى.

الســـؤال
زوجتي  به:  جاء  وقد   1980 لسنة   345 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
عادهتا الشهرية عرشة أيام، وبعد انقضاء هذه املدة طهرت وعادت للصالة، ثم بعد 
ثالثة أيام من الطهر عاد الدم ثانية بنفس عادة الدورة الشهرية. فهل يعترب هذا حيضا 

ال تصيل فيه وال متس املصحف وال تصوم أو أن هذا يشء آخر؟

اجلواب
الدم  وذوات  ومستحاضة،  وحائض،  طاهر،  أربعة:  أقسام  النساء  إن 
زمنه  يف  احليض  دم  ترى  من  واحلائض  الدم،  من  النقاء  ذات  فالطاهر  الفاسد، 
حيضا،  يكون  ال  صفة  عىل  احليض  بعد  الدم  ترى  من  واملستحاضة  وبرشوطه، 
وذات الفساد من الدم من يبتدهيا دم ال يكون حيضا كمن نزل منها الدم قبل بلوغ 
إنام هو جياري  العمر، والتمييز بني دم احليض ودم االستحاضة  التاسعة من  سن 
عادة املرأة يف زمن رؤيتها الدم ومدته، ثم بعالمات مميزة يف ذات الدم، وقد وصف 

* فتوى رقم: 82 سجل: 5)) بتاريخ: 6/ )/ )98) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 
جاد احلق.
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رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دم احليض يف حديث فاطمة بنت حبيش الذي روته عائشة -ريض 
فدعي  ذلك  كان  فإذا  رائحة  له  وإن  أسود  احليض  »دم  هلا:  قال  حيث  عنها-  اهلل 
الصالة، وإذا كان اآلخر فاغتسيل وصيل«، وروى الدارقطني والبيهقي والطرباين 
من حديث أيب أمامة مرفوعا: »دم احليض أسود خاثر تعلوه محرة، ودم االستحاضة 
ودم  محرة  تعلوه  غليظا  أسود  إال  يكون  ال  احليض  »دم  رواية:  ويف  رقيق«،  أصفر 
االستحاضة دم رقيق تعلوه صفرة«)))، وروى النسائي وأبو داود عن عائشة: »إذا 
فإذا كان اآلخر فتوضئي  فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصالة،  كان دم احليض 
فإنام هو عرق«، وقال ابن عباس: »أما من رأت الدم البحراين فإهنا تدع الصالة«، 
وقال: »واهلل لن ترى الدم الذي هو الدم بعد أيام حيضها إال كغسالة ماء اللحم«)2)، 
وقد فرس اإلمام النووي لون دم احليض بأنه األسود وهو ما اشتدت محرته فصار 
ليس  وأنه  محرته،  اشتدت  الذي  هو  مهزة-  آخره  -يف  والقانئ  السواد،  إىل  يميل 
املراد باألسود يف احلديث األسود احلالك بل املراد ما تعلوه محرة جمسدة كأهنا سواد 
بسبب تراكم احلمرة؛ ملا كان ذلك كان ما ينزل من زوجة السائل بعد طهرها من 
حيضها عىل جاري عادهتا استحاضة وليس حيضا؛ ألنه ال تتواىل )حيضتان(، بل 
أيب  اإلمام  األئمة:  فقه  يف  يوما  عرش  مخسة  وأقله  تام  طهر  بينهام  يفصل  أن  بد  ال 
حنيفة ومالك والشافعي، وثالثة عرش يوما يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، وقد اتفق 
فقهاء املذاهب عىل أن حكم املستحاضة أن تتوضأ لكل صالة وتصيل هبذا الوضوء 
الفرض الذي توضأت له يف وقته، وما شاءت من النوافل، وأجاز هلا بعض الفقهاء 
مس  الوقت  ذات  يف  كذلك  وهلا  الوضوء  بذات  فروض  من  فاهتا  ما  تقيض  أن 
من  وغريمها  والصوم  الصالة  وعليها  والشكر،  التالوة  وسجود  ومحله  املصحف 
العبادات املفروضة عىل الطاهر، ونقل ابن جرير اإلمجاع عىل أن هلا قراءة القرآن، 

حجر  ابن  للحافظ  الكبري  الرافعي  أحاديث  ختريج  يف  احلبري  والتلخيص  الشافعي،  للنووي  املجموع    (((
العسقالين عىل فتح العزيز رشح الوجيز ج 2 يف باب احليض.

)2)  املغني البن قدامة يف كتاب احليض.
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أيب  اإلمام  مذهب  فقه  أيضا  وهو  املصحف  متس  ال  أهنا  النخعي  إبراهيم  وروى 
وينقض وضوء  القرآن، هذا  ]من[  تامة  آية  فيه  ما  أهنا ال متس  أيضا  وفيه  حنيفة، 
املستحاضة بخروج الوقت الذي توضأت لصالته، فإذا توضأت لصالة الظهر يف 
وقته فال تصيل هبذا الوضوء العرص بل عليها أن تتوضأ من جديد متى حان وقت 
العرص، وهذا غري نواقض الوضوء األخرى التي ينتقض فيها لطروئها، وأميل إىل 
األخذ بقول القائلني بأهنا متى توضأت لوقت الصالة جاز هلا فعل كل عبادة جائزة 
للمتوضئ من قراءة القرآن ومس املصحف ومحله وصالة النافلة وسجدة التالوة 

وسجدة الشكر. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J





هة �ل���ص�لا �م ا ���ك�ا
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��س��ةر
إ
هة ال� �ص�لا

املبـــــادئ
)- إذا أقـام أسـري احلرب يف مكان صالح لإلقامة فإنـه يصيل صالة املقيم إذا غلب 

عىل ظنه أنه يقيم مخسة عرش يوما فأكثر.

الســـؤال
نرجو  قرصا؟  يصليها  أم  متاما،  يصليها  هل  احلرب،  أسري  صالة  يف  سئل 

اجلواب ولكم األجر والثواب.

اجلواب
وقت  مسافرا  كان  متى  احلرب  أسري  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
يقيم يف  أنه  ظنه  فإن غلب عىل  لإلقامة  مكان صالح  أقام يف  ثم  األرس  وقوعه يف 
املكان الذي هو فيه مخسة عرش يوما فأكثر بإخبار من أرسه أو غري ذلك كان مقيام 

وأتم صالته وإال فال.

J

* فتوى رقم: 60 سجل: 3) بتاريخ: )3/ 5/ 6)9) من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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��إ��ة وا
�ل �م���م��ن ع��ل��ة�� ��ن �ل�مة��ن��ن رن ا وا ��ن

املبـــــادئ
)- جيوز ملن عليه فوائت أن يتنفل وال يكره منه ذلك.

الســـؤال
خ 6 نوفمرب سنة 1928 الوارد إلدارة اإلفتاء بخطاب  سئل بالسؤال املؤرَّ
صورة   ،2189 نمرة   1928 سنة  نوفمرب   10 املؤرخ  األزهر  اجلامع  شيخ  فضيلة 

السؤال نصه:

مسألة  يف  اجلاويني  العلامء  بني  ما  األيام  هذه  يف  خالٌف  بلدتنا  يف  وقع  لقد 
إذا كان  فعلها  السنة وتركها، وحيرم  ببطالن  أفتى مجهورهم  والقضاء، وقد  السنة 
عليه قضاء مطلقا بال قيد وال رشط، فبناًء عىل هذه الفتاوى الصادرة قد اختذ العوام 
ذلك سالًحا عظياًم وبرهاًنا جليًّا وساطًعا هلدم سنن أرشف العباد وفًقا ألهوائهم، 
مرتكزين عىل أقوال علامئهم الذين أعانوهم بكل رصاحة، فقد دب ورسى ذلك 
يفعلها  ومل  بطلت  والرتاويح  اجلنائز  وصالة  العيدين  أمثال  حتى  قلوهبم  يف  الداء 
أن  مع  الوهن،  يف  آخذة  اإلسالم  شعائر  أصبحت  احلالة  وهلذه  النادر،  القليل  إال 
السلف الصالح -رمحهم اهلل تعاىل- قالوا: »إذا كان عليه فوائت فال بد من رصف 
قدر  ذلك عىل  له  تلزمه جاز  من  ومؤنة  ومؤنته  كنوم  اضطر  ما  إال  للقضاء،  زمنه 
للعلامء  أين  فِمن  السنة،  بتحريم  كتبهم  الصالح يف  السلف  مراد  فهذا  الرضورة«. 
املذكورين اآلن هذا االستنباط بتجويز كل عمل ما عدا السنة ال جيوز فعلها عىل 
اإلطالق، وإذا فعلها كانت إثام مبينا وذنبا عظيام، وهناك الطامة الكربى كام يفهم 

* فتوى رقم: 37 سجل: 32 بتاريخ: 26/ 2)/ 928) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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من كالمهم وترصحيهم؟! وبعكسه إذا مل يرصف مجيع زمانه للقضاء، أبفعل السنة 
يؤثم أو يثاب عىل ]الرتك[ عمدا؟ أفيدونا مأجورين.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه نقل الطحطاوي يف حاشيته عىل الدر، 
وابن عابدين يف رد املحتار عن املضمرات ما نصه: »االشتغال بقضاء الفوائت أوىل 
وأهم من النوافل، إال سنن املفروضة وصالة الضحى وصالة التسبيح والصلوات 
قبل  واألربع  املسجد  »كتحية  عابدين:  ابن  قال  اهـ.  األخبار«.  فيها  رويت  التي 
العوارض  يف  فصل  يف  الدر  صاحب  وقال  اهـ.  املغرب«.  بعد  والست  العرص 
التطوع  جاز  ولذا  الرتاخي؛  عىل  واجب  الصوم  قضاء  »إن  الصوم:  لعدم  املبيحة 
قضاء  بخالف  قوله  عىل  الطحطاوي  وكتب  اهـ.  الصالة«.  قضاء  بخالف  قبله، 
الصالة ما نصه: »أي: فإنه عىل الفور؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص »من نام عن صالة فنسيها فليصلها 
إذا ذكرها«؛ ألن جزاء الرشط ال يتأخر عنه، وظاهره أنه يكره التنفل بالصالة ملن 
عليه فوائت ومل أره. هنر. قلت: قدمنا حكمه يف قضاء الفوائت وهو الكراهة إال يف 
الرواتب والرغائب فلرياجع«. انتهت عبارة الطحطاوي، وما قدمه يف باب قضاء 
الفوائت هو ما سلف ذكره من عبارة املضمرات. ومن هذا يعلم جواز أداء السنن 
العيدين وصالة اجلنائز والرتاويح ممن عليه فوائت، وأنه ليس فعل يشء  وصالة 
من ذلك حمرما عليه وال مكروها ملجرد أن عليه فوائت. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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و�ةح را
�ل��ة هة ا �ص�لا

املبـــــادئ
) - صالة الرتاويح سنة وعدد ركعاهتا عرشون ركعة سوى الوتر.

2 - يستحب فيها اجللوس بني كل أربع ركعات بقدرها وكذا بني الرتوحية اخلامسة 
والوتر.

3 - جيوز للمصلني أثناء جلوسـهم أن ينشـغلوا بقراءة القرآن والتسـبيح والتهليل 
والتكبري، أو ينتظروا سكوتا، أو يصلوا أربعا فرادى.

الســـؤال
القرآن  قراءة  الرتاويح؟ وهل  ما عدد ركعات  قال:  م.  أ.  أ.  السيد/  سأل 

أفضل بني كل أربع ركعات يف فرتة االسرتاحة أو مديح اخللفاء أفضل؟

اجلواب
يف الصحيحني عن عائشة -ريض اهلل تعاىل عنها- »ما كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يزيد يف رمضان وال غريه عىل إحدى عرشة ركعة منها الوتر«. وما روي عن ابن 

عباس من أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يصيل يف رمضان عرشين ركعة سوى الوتر فضعيف.

-ريض  عمر  عهد  يف  الصحابة  بإمجاع  فكان  ركعة  العرشين  ثبوت  أما 
اهلل تعاىل عنه-، وكون الرسول مل يثبت عنه أنه صىل العرشين ال يعترب دليال عىل 
الراشدين  اخللفاء  عهد  يف  حيدث  ما  نتبع  أن  أمرنا  ملسو هيلع هللا ىلص  ألنه  العرشين؛  سنية  عدم 
حيث قال -صلوات اهلل وسالمه عليه-: »عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين 
أشياء  بعدي  »ستحدث  أيضا:  وقال  بالنواجذ«.  عليها  بعدي عضوا  املهديني من 

* فتوى رقم: )39 سجل: 74 بتاريخ: 8/ 9/ 955) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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فأحبها إيل أن تلزموا ما أحدث عمر«. وروى أسد بن عمرو عن أيب يوسف قال: 
ومل  مؤكدة،  سنة  الرتاويح  فقال:  عمر،  فعله  وما  الرتاويح  عن  حنيفة  أبا  سألت 
يستحدثه عمر من تلقاء نفسه، ومل يكن فيه مبتدعا، ومل يأمر به إال عن أصل لديه 
باتباع  أمرنا  قد  عليه-  اهلل  الرسول -صلوات  دام  وما  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  وعهد من رسول 
العرشين  صالة  فتكون  عمر  سيدنا  وخاصة  الراشدين  اخللفاء  عهد  يف  حيدث  ما 
ركعة هي سنة الرتاويح، فكأن الرسول هو اآلمر هبا حتى إن األصوليني ذكروا أن 
السنة ما فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو واحد من الصحابة، عىل أن اإلمجاع من األدلة الرشعية 
الرتاويح وعددها عرشون ركعة سنة حرضة  أن  يلزم األخذ هبا. واخلالصة  التي 
اهلندية عن  الفتاوى  ففي  ذكر.  بام  مردود  بأهنا سنة عمر  قال  املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، ومن 
اجلوهرة هي سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقيل هي سنة سيدنا عمر -ريض اهلل عنه- واألول 
توفيق  احلنفية، ولعل أحسن  فقهاء  يستفاد من كالم مجهرة  الذي  أصح وهذا هو 
يف هذا املقام هو ما ذكره الكامل ابن اهلامم من فقهاء احلنفية يف الفتح حيث قال ما 
ثم  فعله ملسو هيلع هللا ىلص  بالوتر يف مجاعة  ُسنة إحدى عرشة ركعة  قيام رمضان  »إن  ملخصه: 
تركه لعذر« إىل أن قال: »وال يستلزم كون ما يفعله الصحابة سنة بل هو ندب إىل 
سنتهم؛ إذ سنته بمواظبته بنفسه، فتكون العرشون مستحبة، وذلك القدر منها ثامن 
ركعات هو السنة كاألربع بعد العشاء مستحبة وركعتان منها هي السنة، وظاهر 
كالم املشايخ أن السنة عرشون ومقتىض الدليل ما قلناه«. وجيب أن يفهم أن صالة 
إال وسعها، وسامحة  نفسا  اهلل  يكلف  والدين يرس، وال  بفرض،  ليست  الرتاويح 
الرشيعة تقتيض من املسلمني أال يصل هبم االختالف يف مثل هذه األمور من الدين 
إىل التداعي والتنابذ والتشدد إىل درجة العقيدة واإليامن، ولن يشاد الدين أحد إال 
غلبه، فمن استطاع صالهتا عرشين ركعة مغضيا طرفه عن هذا التعصب فقد أتى 
بالكامل وعمل عمال يثاب عليه وله أجر وافر، ومن مل يستطع صالة العرشين صىل 
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الكامل وال  أنه مل يرق إىل درجة  أيضا غري  ما يف استطاعته ويكون بذلك مأجورا 
يكون بذلك تاركا فرضا من الفرائض.

ويستحب اجللوس بني صالة كل أربع ركعات بقدرها وكذا بني الرتوحية 
بالصحابة  بن كعب  أيب  السلف كام صىل  املتوارث عن  والوتر وهذا هو  اخلامسة 

وروي عن أيب حنيفة.

يؤثر  ومل  االنتظار  هو  فقط  املستحب  إذ  هذا  عن  ينبئ  الرتاويح  واسم 
عن السلف يشء معني يلزم ذكره يف حالة االنتظار، وأهل كل بلد خمريون وقت 
والتهليل  فرادى  ركعات  أربع  وصالة  والتسبيح  القرآن  قراءة  بني  هذا  جلوسهم 

والتكبري أو ينتظرون سكونا، وال يلزمهم يشء معني.

واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

J
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ةح
�ن�� �ل��مة��س�ا هة ا �ص�لا

املبـــــادئ
)- إن استطاع املسلم أن يصيل صالة التسابيح األربع ركعات بنية واحدة فال مانع، 

وإن مل يتيرس له ذلك فيمكنه أن يصليها ركعتني ركعتني حسبام يتيرس له.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 44/ 1989 املتضمن االستفسار عن كيفية 

صالة التسابيح.

اجلواب
عبد  بن  للعباس  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  »قال  قال:  عباس  ابن  عن  عكرمة  عن 
عرش  بك  أفعل  أال  أحبوك  أال  أمنحك  أال  أعطيك  أال  عامه  يا  عباس  يا  املطلب: 
خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر اهلل لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه 
وعمده وصغريه وكبريه ورسه وعالنيته عرش خصال أن تصيل أربع ركعات تقرأ يف 
كل ركعة بفاحتة الكتاب وسورة مما تيرس من القرآن، فإذا فرغت من القراءة يف أول 
ركعة فقل وأنت قائم: سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب، مخس عرشة 
مرة ثم تركع فتقوهلا وأنت راكع عرشا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوهلا عرشا ثم 
هتوي ساجدا فتقول وأنت ساجد عرشا ثم ترفع رأسك من السجود فتقوهلا عرشا 
-أي يف جلسة االسرتاحة- ثم هتوي ساجدا فتقوهلا وأنت ساجد عرشا ثم ترفع 
رأسك من السجود فتقوهلا عرشا فذلك مخس وسبعون يف كل ركعة تفعل ذلك يف 
أربع ركعات وإن استطعت أن تصليها يف كل يوم مرة فافعل فإن مل تستطع ففي كل 

* فتوى رقم: 48 سجل: 24) بتاريخ: 2/ 3/ 989) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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مجعة مرة فإن مل تفعل ففي كل سنة مرة فإن مل تفعل ففي عمرك مرة« احلديث رواه 
أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة يف صحيحه والطرباين. 

استطاع  فإن  احلديث  يف  ذكرت  كام  وكيفيتها  فيها،  مرغب  الصالة  وهذه 
املسلم أن يصيل األربع ركعات بنية واحدة فال مانع، وإن مل يتيرس له ذلك فيمكنه 

أن يصليها ركعتني ركعتني حسبام يتيرس له. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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إ
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املبـــــادئ
)- ختام الصالة ينبغي أن يكون بصوت خفيف ال يشـوش عىل املصلني أو يفسـد 

عليهم صالهتم، وإال كان ممنوعا.
2- اإلمجاع السكويت حجة.

3- املعترب يف وجوب السعي إىل صالة اجلمعة وحرمة البيع هو األذان األول.

الســـؤال
يف  الصالة  ختام  يف  اختلفوا  املستعمرة  موظفي  إن  و.:  س.  السيد/  سأل 
املسجد جهرا فقال قائل بأنه جائز رشعا، وقال البعض بأنه غري جائز. وكام اختلفوا 
يف ذلك اختلفوا أيضا يف األذان يوم اجلمعة هل هو أذان واحد أو هو أذانان كام هو 

املتبع يف مجيع املساجد؟ وطلب بيان احلكم الرشعي.

اجلواب
واجلواب عن السؤال األول: أنه قد ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان إذا فرغ من 
الصالة استقبل أصحابه بوجهه الكريم وذكر اهلل وعلمهم الذكر عقيب اخلروج من 
الصالة، ففي الصحيحني من حديث املغرية بن شعبة أنه عليه السالم كان يقول: 
قدير،  وله احلمد وهو عىل كل يشء  امللك  له  له،  اهلل وحده ال رشيك  إال  إله  »ال 
اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد«. ونحو 
ذلك من األدعية التي جاءت هبا السنة الرشيفة. فختام الصالة عىل النحو الوارد 
بالسؤال بنحو ما سبق وأثر عنه عليه السالم ال خيرج عن كونه من الذكر املأمور به 

* فتوى رقم: 284 سجل: 78 بتاريخ: 29/ )/ 957) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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رشعا، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بصوت خفيف ال يشوش عىل املصلني أو يفسد 
عليهم صالهتم، وإال كان ممنوعا.

هذا بالنسبة للسؤال األول، أما جواب السؤال الثاين: فإن املتوارث كام جاء 
يف الفتح والعناية أن للجمعة أذانني: األول هو الذي حدث يف زمن سيدنا عثامن 
-ريض اهلل عنه- عىل الزوراء؛ ليرتك الناس البيع والرشاء ويتوجهوا إىل اجلمعة؛ 
 ِ لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إَِلٰ ذِۡكرِ ٱللَّ عمال بقوله تعاىل: }إَِذا نُودَِي لِلصَّ
َوَذُرواْ ٱۡلَۡيَع{ ]اجلمعة: 9[. وقد أقر به سيدنا عثامن ملا كثر الناس باملدينة وتباعدت 
منازهلم ليعلمهم بدخول الوقت قياسا عىل بقية الصلوات، فأحلق اجلمعة هبا وأبقى 
خصوصيتها باألذان بني يدي اخلطيب اجتهادا منه، ووافقه عىل ذلك سائر الصحابة 
بالسكوت عليه وعدم اإلنكار فصار إمجاعا سكوتيا وهو حجة، وثبت األمر عىل 
هذا وأخذ الناس به يف مجيع البالد، فكان يف يوم اجلمعة من ذلك احلني أذانان: هذا 
األذان األول الذي أمر به سيدنا عثامن، واألذان الثاين: وهو الذي يكون بني يدي 
اإلمام اخلطيب حني جيلس عىل املنرب، وهو الذي كان عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعهد 
سيدنا أيب بكر وسيدنا عمر -ريض اهلل عنهام-، ومل يكن عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
إال هذا األذان حتى أحدث سيدنا عثامن األذان األول الذي قابله الصحابة بعدم 
اإلنكار؛ للحكمة التي ذكرناها، ولذا قال صاحب اهلداية: »واألصح أن املعترب يف 
وجوب السعي إىل صالة اجلمعة وحرمة البيع هو األذان األول إذا كان بعد الزوال 

حلصول اإلعالم به. واهلل أعلم.

J
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ر�ل����ا هة و�ة�ا �ل���ص�لا ��د ا �ا �ن
املبـــــادئ

)- جاحد الصالة كافر إمجاعا.
2- يرى اإلمام مالك والشافعي أنه ال يكفر تارك الصالة.

الســـؤال
الرشعي يف حكم جاحد  بيان احلكم  أرجو  قال:  السيد/ ي. ع. ع.  سأل 
هبا  املسلمني  أمر  يف  الواجب  هو  وما  وتكاسال،  هتاونا  تاركها  حكم  ويف  الصالة، 

حتى يقيموها؟

اجلواب
ويف  املحتار  رد  ويف  املختار  الدر  يف  جاء  كام  فقها  عليه  املنصوص  إن 
الشوكاين أن يؤمر هبا أوالد املسلمني وهم أبناء سبع سنني، ويرضبوا عليها وهم 
أبناء عرش بيٍد ال بخشبة ونحوها؛ حلديث: »مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع، 
أما جاحدها فهو  بينهم يف املضاجع«.  أبناء عرش، وفرقوا  وارضبوهم عليها وهم 
كافر؛ ألن الصالة ركن من أركان الدين وثبتت فرضيتها بدليل قطعي، وال خالف 
بني املسلمني يف ذلك، أما تاركها عمدا جمانة وتكاسال مع اعتقاده بوجوهبا كام هو 
حال كثري من الناس فقد اختلف يف حكمه، فذهبت العرتة واجلامهري من السلف 
فقد  تاب  فإن  يفسق  بل  يكفر  أنه ال  إىل  مالك والشافعي  اإلمامان  منهم  واخللف 
نجا، وإال قتل حدا كالزاين املحصن، وقالوا إنه يقتل بالسيف عىل الراجح، وقال 
إنه يكفر، وهذا الرأي مروي عن عيل بن أيب طالب -كرم اهلل  مجاعة من السلف 

* فتوى رقم: 353 سجل: 78 بتاريخ: 4)/ 3/ 957) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وجهه- وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد بن حنبل، وهو وجه وجيه لبعض 
واملزين  الكوفة  أهل  من  ومجاعة  حنيفة  أبو  اإلمام  وذهب  الشافعي،  أصحاب 
وقيل  يصيل،  حتى  وحيبس  يعزر  بل  يقتل،  وال  يكفر  ال  أنه  إىل  الشافعي  صاحب 
يرضب حتى يسيل منه الدم، وقد احتج كل فريق بام يؤيد قوله الذي ذهب إليه: 
فمنهم من احتج باآليات القرآنية، ومنهم من احتج باألحاديث النبوية الصحيحة، 
جمانة  الصالة  تارك  كفر  بعدم  القائل  حنيفة  أيب  اإلمام  برأي  األخذ  نرى  ونحن 
القول  يعزر وحيبس حتى يصيل؛ ألنه  بل  يقتل  بوجوبه وال  اعتقاده  وتكاسال مع 
األرأف واأللني وحجته يف نظرنا أدق وأقوى، وأما اقرتاح أن تتوىل احلكومة إجبار 
الناس عىل الصالة كام جاء باملذكرة فمرتوك لويل األمر. ومن هذا يعلم اجلواب عن 

السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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���ا
��ة ر�ن و�ص�لا �ل���م�عن �ن ا ا دن

إ
�ل �ن��ة�ن ا �ل��ن��ن هة ا �ص�لا

املبـــــادئ
)- ال خالف يف أنه يسـتحب ملن كان يف املسـجد وقـت األذان منتظرا للجامعة أن 

يصيل ركعتني خفيفتني بحيث ال تؤثر يف تأخري صالة اجلامعة.

الســـؤال
سأل السيد/ ح. م. برقم 2052 سنة 1958 قال: دخلت أحد املساجد يف 
هناية أذان املغرب فإذا باإلمام يصل وخيلع مالبسه ليتوضأ، وحينام نويت ركعتني 
حتية املسجد اعرتضني بعض املصلني بأن ذلك غري جائز، وأيدين البعض اآلخر، 
وملا عاد اإلمام من وضوئه احتكمت إليه فأيد من ذهب من املصلني إىل منع التنفل 

بني األذان وصالة املغرب ولو كان حتية املسجد، وسأل عن احلكم.

اجلواب
قبل  الركعتني  منع  إىل  ذهب  من  فمنهم  مذهبان:  املسألة  هذه  يف  للفقهاء 
صالة املغرب، ومنهم من ذهب إىل عدم املنع وقال إن إتياهنام سنة كالشافعي، أو 
مستحب كابن عابدين وصاحب البحر من احلنفية إذا أتى هبام املصيل قبل صالة 
املغرب، وكانتا خفيفتني بحيث ال تقام صالة املغرب وهو فيهام، وقد بسط اخلالف 
يف ذلك اإلمام الشوكاين يف نيل األوطار، وأورد أدلة كل، وقال: »واعلم أن التعليل 
للكراهة بتأدية الركعتني إىل تأخري املغرب مشعر بأنه ال خالف يف أنه يستحب ملن 
كان يف املسجد يف ذلك الوقت منتظرا لقيام اجلامعة، وكان فعله للركعتني ال يؤثر 
يف التأخري كام يقع من االنتظار بعد األذان للمؤذن حتى ينزل من املنارة«، وهذا هو 

* فتوى رقم: 76 سجل: 88 بتاريخ: 8)/ 9/ 958) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الذي نميل إىل اإلفتاء به يف هذه املسألة، فمن صىل ركعتني حتية للمسجد أو متنفال 
بعد أذان املغرب وقبل إقامة صالهتا يكون مقتديا بقول صحيح له سنده، ومن مل 

يصل فهو مقتد برأي آخر، وال حرج وال إثم عىل واحد منهام. واهلل أعلم.

J
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�د �ل���م��س�����ن ود ا ء �مع و��ن �ل��ن�لا �ة ا
هة ��ن �ل���ص�لا ���ل�م ا

املبـــــادئ
)- مـن رشوط صحـة الصالة طهـارة مكان قدمـي املصيل وسـجوده، فمتى كان 
املكان الذي يقف عليه املصيل طاهرا من النجاسـة صحت فيه الصالة، سـواء كان 

هذا املكان املسجد أو اخلالء أو غريمها.
2- الصالة يف املسجد أفضل من الصالة يف غريه؛ لورود آثار عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك.

3- املسجد ليس رشطا يف صحة الصالة.

الســـؤال
طلب السيد وكيل وزارة اخلارجية بيان حكم الصالة يف اخلالء مع وجود 

مساجد بناء عىل طلب أحد مسلمي مدينة جوهانسربج.

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا أن من رشوط صحة الصالة طهارة مكان قدمي 
النجاسة  من  طاهرا  املصيل  عليه  يقف  الذي  املكان  كان  فمتى  وسجوده،  املصيل 
لقوله  غريمها؛  أو  اخلالء  أو  املسجد  املكان  هذا  كان  سواء  الصالة،  فيه  صحت 
تيممت  الصالة  أدركتني  أينام  األرض مسجدا وطهورا  »جعلت يل  السالم:  عليه 
غريه؛  يف  الصالة  من  أفضل  املسجد  يف  الصالة  أن  من  يمنع  ال  وهذا  وصليت«، 
لورود آثار عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، فاملسجد ليس رشطا يف صحة الصالة، وكام أن 
الصالة به صحيحة تصبح كذلك يف غريه من األماكن سواء أكانت خالء، أم بيوتا، 
أم مصانع، أم بيوت جتارة، أم مقر وظيفة، أم مزارع برشط طهارة املكان الذي يقف 

فيه املصيل كام ذكرنا. واهلل أعلم.
* فتوى رقم: 09) سجل: 88 بتاريخ: 29/ 0)/ 958) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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��إ��ة وا
�ل����ن ء ا �ا ��ة���صن

املبـــــادئ
)- مـن تـرك صالة من وقت بلوغه سـهوا كان ذلك أو إمهـاال جيب عليه قضاؤها 
فورا وإن كثرت إال إذا كانت تلحقه مشـقة فتسقط الفورية هبا وجيب عليه قضاء ما 

وسعه من ذلك عقب أداء كل صالة مفروضة إىل أن يتيقن من قضاء اجلميع.
2- قضاء الفوائت قارص عىل الصالة املفروضة فقط.

الســـؤال
عليه  أنه مىض  املتضمن  برقم 105 سنة 1969  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
وقت  كل  ومع  بوقت،  وقًتا  يصيل  اآلن  وأنه  فيها،  يصل  مل  سنة  عرشين  من  أكثر 
يصيل فرًضا من الفوائت التي فاتته، وأنه سأل كثرًيا من العلامء عىل ما جيب عليه أن 
يفعله يف مثل حالته إال أن أقواهلم قد تضاربت واختلفت مما أوقعه يف حرية شديدة. 

وطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي.

اجلواب
مجهور الفقهاء عىل أن من ترك الصالة من املسلمني املخاطبني بأدائها من 
وقت البلوغ سواء كان ذلك منه لسهو أو إمهال جيب عليه قضاؤها عىل الفور وإن 
كثرت، ما مل تلحقه مشقة من قضائها عىل الفور؛ لكثرهتا يف بدنه بأن يصيبه ضعف 
بفوات  ماله  بأن يصيبه رضر يف  أو  إعياء  أو  أو نصب  أو خوف مرض  أو مرض 
يشء منه أو رضر فيه أو انقطاع عن قيامه بأعامل معيشته، ففي هذه احلالة ال جيب 
عليه القضاء عىل الفور، بل له أن يقيض منها عقب كل صالة مكتوبة ما وسعه إىل 

969) من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /2 * فتوى رقم: 355 سجل: 03) بتاريخ: 6)/ 
هريدي.
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أن يتيقن من قضائها مجيًعا، وبذلك تربأ ذمته، وبدون ذلك ال تربأ ذمته، وقالوا إنه 
ل وال يصيل سننها معها، فإن تيقن من  يقترص يف القضاء عىل الفرائض فقط وال يتنفَّ
قضاء مجيع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات املكتوبة وسننها ونوافلها. ومما ذكر يعلم 

اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ة�اع
�ل���م�دن هة �ع��ن طر�ة�ة ا �ص�لا

املبـــــادئ
)- صالة اجلمعة مع املذياع يف غري املسجد الذي تذاع منه هذه الصالة غري صحيحة 

رشعا باتفاق األئمة.
2- مـن كانـت لدهيم أعـذار مانعة من صالة اجلمعة يف املسـجد عليهـم أن يصلوا 

الظهر بعد انتهاء صالة اجلمعة لسقوط هذه الفريضة عنهم.
3- صـالة الفروض مـا عدا اجلمعة اقتداء خلف إمام يف املسـجد تذاع صالته عرب 

األثري جائزة ولو فصل طريق أو هنر بني املأموم وإمامه عند بعض الفقهاء.

الســـؤال
طلبت وزارة التعليم العايل -املراكز اخلارجية- اإلدارة العامة للتمثيل الثقايف 
بكتاهبا املؤرخ 28/ 9/ 1978 وما أرفق به املقيد برقم 288/ 1978 املتضمن أن 
اإلدارة تلقت من السيد مدير املركز الثقايف العريب بنواكشوط أن الكثري من رجاالت 
موريتانيا العاملني يف شتى املجاالت الثقافية الذين تقدمت هبم السن وال يستطيعون 
-اجلمعة  باملسجد  اجلامعة  صالة  متابعة  إمكانية  عن  يسألون  املساجد  إىل  الذهاب 
املتابعة جائزة رشعا فعىل  املذياع عرب األثري، وإذا كانت هذه  وغريها- عن طريق 
أي مذهب، وعندئذ فهل األفضل الصالة هبذه الطريقة أم الصالة الفردية، وتطلب 
اإلدارة العامة بيان حكم الرشع يف هذا املوضوع حتى يمكنها الرد عىل السيد مدير 

املركز الثقايف ليتوىل بدوره إفادة املستفتني يف هذا املوضوع.

* فتوى رقم: 244 سجل: 05) بتاريخ: 6)/ )/ 979) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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اجلواب
نفيد أن صالة اجلمعة مع املذياع يف غري املسجد الذي تذاع منه هذه الصالة 
غري صحيحة رشعا باتفاق األئمة األربعة؛ الشرتاط املسجد لصحة صالة اجلمعة 
عندهم مجيعا كل برشوطه اخلاصة يف املسجد الذي جتوز إقامة صالة اجلمعة فيه، أما 
صالة اجلامعة يف الفروض اخلمسة غري اجلمعة، فأصح األقوال يف مذهب الشافعية 
أهنا فرض كفاية، ومذهب احلنابلة أهنا فرض عني عىل كل شخص مسلم يف كل 
املالكية  الصلوات اخلمس، وعند احلنفية واجب، واملشهور يف مذهب  صالة من 
املأموم من  الصلوات متكن  االقتداء يف هذه  أهنا سنة مؤكدة، ومن رشوط صحة 
ضبط أفعال إمامه برؤية أو سامع ولو بمبلغ، فمتى متكن املأموم من ضبط أفعال 
إمامه صحت صالته إال إذا اختلف املأموم عن حمل صالة إمامه فإن صالة املأموم 
تبطل عند فقهاء املذهب احلنفي، حيث يشرتطون احتاد مكان اإلمام واملأموم بأال 
يكون بينهام فاصل كنهر جتري فيه السفن، أو طريق نافذ يمر فيه الناس، أو صف 
من النساء يسبق املأموم، ويرى فقهاء الشافعية أنه إذا كان اإلمام يف املسجد واملأموم 
املأموم  وصول  وإمكان  بينهام،  حائل  وجود  عدم  به  االقتداء  لصحة  لزم  خارجه 
بينهام  املسافة  تزيد  هلا، وأال  استدبار  أو  القبلة  انحراف عن  اإلمام دون  إىل مكان 
إذا كان  املأموم  الذي ييل  املسافة من طرف املسجد  عىل ثالثامئة ذراع، وتبدأ هذه 
اإلمام يف املسجد، فإذا مل تتوافر هذه الرشوط بطل االقتداء هبذا اإلمام، ويرى فقهاء 
احلنابلة أنه لو كان املقتدي خارج املسجد واإلمام يف املسجد صح االقتداء إذا رأى 
املأموم اإلمام أو رأى من وراءه من املأمومني، ولو فصل بينهام شباك ونحوه، ولو 
زادت املسافة بني اإلمام واملأموم عىل 300 ذراع، أما إذا فصل بينهام هنر جتري فيه 
صالة  تصح  ال  أحدمها  املذهب:  يف  قوالن  االقتداء  صحة  ففي  طريق  أو  السفن 
املأموم، واآلخر تصح، ويرى فقهاء املالكية أنه جيوز أن يفصل بني اإلمام واملأموم 
بأفعال اإلمام يف الصالة ولو  املأموم عىل علم  هنر صغري أو طريق أو زرع ما دام 
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بالسامع ليأمن اخللل يف صالته. يراجع فيام تقدم نور اإليضاح فقه حنفي صفحة 
63، وكتاب املجموع فقه شافعي صفحة 309 باجلزء الرابع، وكتاب املغني البن 
مالكي  فقه  اجلليل  مواهب  وكتاب  الثاين،  باجلزء   40  ،39 صفحة  احلنبيل  قدامة 
صفحة 7))، 59) باجلزء الثاين، وبناء عىل ما تقدم ففي املوضوع الوارد بالسؤال 
وعىل  صحيحة،  غري  وملحقاته  املسجد  غري  يف  املذياع  وراء  اجلمعة  صالة  تكون 
السائلني إذا كانت لدهيم أعذار مانعة من صالة اجلمعة يف املسجد أن يصلوا الظهر 
بعد انتهاء صالة اجلمعة لسقوط هذه الفريضة عنهم، ويف خصوص صالة الفروض 
األخرى اقتداء خلف إمام يف املسجد تذاع صالته عرب األثري، فإن ذلك جائز ولو 
فصل طريق أو هنر بني املأموم وإمامه يف مذهب اإلمام مالك ورأي لبعض فقهاء 
احلنابلة، -وقد اختار هذا ابن قدامة احلنبيل يف كتابه املشار إليه وقال: »إنه الصحيح 
وألن  إمجاع«،  وال  ذلك  منع  يف  نص  ال  ألنه  والشافعي؛  مالك  ومذهب  عندي 
املؤثر يف صحة اجلامعة ما يمنع الرؤية أو سامع الصوت. هذه آراء فقهاء املذهب 
يف  املسلمني  اجتامع  اجلامعة هي  صالة  من  املبتغاة  احلكمة  كانت  وملا  املوضوع  يف 
املسجد فإن الصالة خلف اإلمام عن طريق املذياع ال تلتقي مع مرشوعية اجلامعة 
الواردة بالسؤال، فإن شهودهم اجلامعة يف  يف الصالة، وإذا كان السائلون باحلال 
الصلوات املكتوبة غري مطلوب وال إثم يف صالهتم فرادى أو مجاعة يف أماكنهم. 
واجلامعة  اجلمعة  ترك  يف  »ويعذر  األعذار:  هذه  شأن  يف  قدامة  ابن  قال  وقد  هذا 
املريض ومن يدافع األخبثني أو بحرضة طعام واخلائف من ضياع ماله أو فواته أو 
رضر فيه« عىل نفسه من رضر أو سلطان أو مالزمة غريم، وال يشء معه أو فوات 
الليلة  الشديدة يف  والريح  والوحل  باملطر  التأذي  أو خشية  النعاس  غلبة  أو  رفقة 

املظلمة الباردة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ه�ا د �ة ل� �ة�عر��ن ع�د
�ل�سة ��إ��ة ا وا

�ل����ن ء ا �ا ���ل�م ��ة���صن
املبـــــادئ

)- الصالة ركن من أركان اإلسـالم اخلمسـة وال تسـقط عن املكلف إال إذا كانت 
امرأة حائضا أو نفساء.

2 - يرى احلنفية وجوب الرتتيب يف قضاء الفوائت إذا مل تبلغ ستا غري الوتر ويرى 
املالكية واحلنابلة وجوب الرتتيب مطلقا، بينام يرى الشافعية أن تلك سنة.

3- إذا كثرت الفوائت بحيث ال يعرف عددها سقط الرتتيب.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقدم املقيد برقم 162 لسنة 1980 املتضمن أن السائل 
ال  التي  الفروض  من  كثريا  ويرتك  الصالة  أوقات  بعض  يؤدي  كان  سنوات  منذ 
يعرف عددها وال عدد السنوات التي مرت، مع العلم بأنه يقوم اآلن بأداء الصالة 
دون أن يرتك أي فرض منها، ويريد أن يعرف احلكم الرشعي بالنسبة ملا فاته من 

أوقات الصالة.
اجلواب

الصالة هي من أفضل أعامل اإلسالم وأعظمها شأنا وهي ركن من أركان 
اإلسالم اخلمسة بل هي عامد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم 
لَٰوةَ  الدين، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعاىل: }إِنَّ ٱلصَّ
ۡوقُوٗتا{ ]النساء: 03)[، أما السنة فقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »مخس  َكنَۡت َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي كَِتٰٗبا مَّ
صلوات كتبهن اهلل عىل العباد فمن جاء هبن ومل يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن 
كان له عند اهلل عهد أن يدخله اجلنة«، وقد وردت أحاديث كثرية يف تعظيم شأن 
* فتوى رقم: 32 سجل: 5)) بتاريخ: 7/ 6/ 980) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق عيل 

جاد احلق.
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وقد  إقامتها،  عن  والتكاسل  بأمرها  االستهانة  عن  والنهي  عليها  واحلث  الصالة 
حذر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من تركها أو التهاون يف أدائها من ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »بني الرجل 
وبني الكفر ترك الصالة«، هذا وال تسقط الصالة عن املسلم البالغ العاقل إال إذا 
العملية  الفرائض  املرأة حائضا أو نفساء، وإذا كان هذا شأهنا وكانت أوىل  كانت 
يف حديث »بني اإلسالم عىل مخس: شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، 
وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ملن استطاع إليه سبيال«، 
ملا كان ذلك كان قضاء الفوائت حتام عىل كل مسلم، وقد اختلف فقهاء املذاهب 
األربعة يف حكم ترتيب الفوائت مع احلارضة عىل النحو التايل: يرى فقهاء احلنفية 
أنه جيب الرتتيب بني الفوائت إذا مل تبلغ ستا غري الوتر، فمن كانت عليه فوائت أقل 
من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة فلو صىل الظهر قبل الصبح 
مثال فسدت صالة الظهر ووجب عليه إعادهتا بعد قضاء صالة الصبح، ويسقط 

الرتتيب بأحد أمور ثالثة:

)- أن تصري الفوائت ستا غري الوتر.

2- ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية والفائتة.

3- نسيان الفائت وقت أداء احلارضة.

ويرى فقهاء املالكية: أنه جيب ترتيب الفوائت يف نفسها سواء كانت قليلة 
أو كثرية برشطني:

)- أن يكون متذكرا للسابقة.

2- أن يكون قادرا عىل الرتتيب، كام جيب ترتيب الفوائت اليسرية ومقدارها 
مخس صلوات فأقل مع الصالة احلارضة، فلو خالف وقدم احلارضة عمدا صحت 
صالته مع اإلثم، أما إن قدم احلارضة سهوا فال إثم ويندب له يف احلالتني إعادة 

احلارضة بعد قضاء الفائتة.
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ويرى فقهاء احلنابلة أن ترتيب الفوائت يف نفسها واجب سواء كانت قليلة 
املقدمة  تصح  مل  مثال،  الظهر  قبل  العرص  صىل  بأن  الرتتيب  خالف  فإن  كثرية  أو 
للثانية  بالنسبة  الصالة  فتصح  الصالة  من  فرغ  حتى  ناسيا  كان  إذا  إال  حملها  عىل 
فوات  خاف  إذا  إال  احلارضة  مع  الفوائت  ترتيب  جيب  كام  حملها  عىل  املقدمة  أي 
وقت احلارضة فيجب تقديمها عىل الفوائت، وإذا قدم احلارضة عىل الفوائت ناسيا 

صحت صالته.

ويرى فقهاء الشافعية أن ترتيب الفوائت يف نفسها سنة سواء كانت قليلة 
أو كثرية فلو قدم بعضها عىل بعض صح ذلك، وترتيب الفوائت مع احلارضة سنة 

أيضا برشطني:

)- أال خيشى فوات احلارضة.

2- أن يكون متذكرا للفوائت قبل الرشوع يف احلارضة.

وإذا كانت هذه هي أقوال فقهاء املذاهب األربعة يف ترتيب قضاء الفوائت 
بني  سواء  سنة  الرتتيب  جعل  إذ  الشافعي؛  اإلمام  فقه  به  قال  ما  هو  أيرسها  فإن 
الفوائت أو مع احلارضة وتركه ال يمنع صحة القضاء، وملا كان السائل قد كثرت 
عليه فوائت الصالة بحيث ال يعرف عددها وقد زادت فوائته عن ستة فروض عىل 
ما هو واضح من سؤاله يكون الرتتيب يف القضاء ساقطا عنه، وأنصحه بقضاء ما 
يستطيع يف وقت كل فرض فيصيل مع الصبح مما فاته من هذا الفرض، ومع الظهر 
بالتوبة والندم،  الفوائت قد اقرتن  الفرائض وما دام قضاء  بقية  كذلك... وهكذا 
العمل  املسلم  الرحيم، واملطلوب من  الغفور  التوبة عن عباده وهو  يقبل  اهلل  فإن 
َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم{ ]التغابن: 6)[.  بقدر االستطاعة امتثاال لقوله تعاىل: }فَٱتَُّقواْ ٱللَّ

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ن
�ل���مر�ة���� هة ا �ص�لا

املبـــــادئ
) - فقهـاء املذاهـب متفقون عـىل أن القيـام يف الصالة املفروضـة يف موضعه منها 

فرض عىل املستطيع، وإال بطلت صالته.
2 - مـن ال يقـدر عىل النهوض للوقـوف يف الصالة إال بمعني وال يتـأذى بالقيام، 
لزمه االسـتعانة إما بمتربع، وإما بأجرة املثل، أو إن قدر متكئا عىل عصا أو مسـتندا 

إىل حائط، وجب عليه القيام يف صالة الفرض.
3 - األصـل أن الوضـوء ينقـض بخروج أي يشء مـن القبل أو الدبـر، وهذا قدر 

متفق عليه بني فقهاء املذاهب بالنسبة لإلنسان الصحيح.
4 - عىل اإلنسـان الصحيح أن يتحقق من صحة طهارته باالسـتنجاء وغسل القبل 
والدبـر جيدا، وأال يترسع يف الغسـل بمجـرد انقطاع نزول البـول، بل يرتيث ريثام 

ينقطع هنائيا وينتهي إحساسه باحلاجة إىل التبول.
5 - من به سلس بول أو مذي، وهو نزول قطرات ماء من القبل يف فرتات متقطعة 
ال يتحكم يف منع نزوهلا، حكمه حكم املسـتحاضة يغسل وحيشو ويربط ربطا حمكام 

ثم يتوضأ لكل صالة مفروضة ويبادر بالصالة بعد الوضوء.
6 - مـن هـذا حاله يصيل هبـذا الوضوء ما يشـاء من الصلـوات، وينقض وضوؤه 

بانتهاء وقت الصالة املفروضة التي توضأ هلا، ويتوضأ لفرض آخر بدخول وقته.
7 - عليه التطهري للصالة بقدر االستطاعة، إذ ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 264 لسنة 1981 املتضمن:

* فتوى رقم: 55) سجل: 5)) بتاريخ: 9)/ 0)/ )98) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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أوال: أن السائل قد بلغ من العمر 78 عاما ومريض بروماتيزم املفاصل مما 
ال يمكنه أداء الصالة قائام إال إذا كان مستندا عىل حائط أو عصا. ويسأل عن حكم 

ذلك رشعا.

كام  مناسبة  أي  بدون  البول  من  نقطة  منه  خيرج  األوقات  بعض  يف  ثانيا: 
صحة  عىل  ذلك  تأثري  عن  ويسأل  الصالة،  أثناء  ويف  الوضوء  بعد  ذلك  حيصل 

الوضوء والصالة.

اجلواب
موضعه  يف  املفروضة  الصالة  يف  القيام  أن  عىل  املذاهب  فقه  اتفق  أوال: 
منها فرض عىل املستطيع، وأنه متى أخل املصيل بالقيام مع القدرة بطلت صالته 
عمران  وبحديث   ،]238 ]البقرة:  َقٰنِتنَِي{   ِ لِلَّ }َوقُوُمواْ  تعاىل:  بقوله  استدالال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن  فسألت  بواسري،  كانت يب  قال:  تعاىل عنه-  اهلل  بن حصني -ريض 
الصالة، فقال: »صل قائام فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعىل جنب«))) رواه 
الفقهاء  اتفق  كام  فمستلقيا«،  تستطع  مل  »فإن  النسائي:  وزاد  داود،  وأبو  البخاري 
عىل أن من مل يستطع القيام يف صالة الفرض كان له أن يؤدهيا قاعدا كام جاء يف هذا 
احلديث الرشيف، وأنه إذا مل يقدر عىل النهوض للوقوف يف الصالة إال بمعني وكان 
إذا هنض ال يتأذى بالقيام لزمه االستعانة إما بمتربع وإما بأجرة املثل إن وجدها، 
وكذلك إن قدر عىل القيام متكئا عىل عصا أو مستندا إىل حائط من غري رضر وال 
حكم  يف  صار  ألنه  الفرض؛  صالة  يف  القيام  عليه  وجب  جسده  يف  يلحقه  أذى 
القادر، ملا كان ذلك كان للسائل إذا استطاع القيام يف صالة الفرض سواء بنفسه 
أو بأية وسيلة مما تقدم دون رضر وال أذى لزمه ذلك فإن عجز عن الوقوف بنفسه 
تعاىل:  لقوله  الوقوف؛  عنه  يسقط  أو  قاعدا  يصيل  أن  له  كان  مساعدة  بوسيلة   أو 

)))  رواه البخاري ج ) ص 83)، ويف سنن أيب داود ج ) ص )5).



- 338 -

ُ َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَها{ ]البقرة: 286[، وقول الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص:  }َل يَُكّلُِف ٱللَّ
فاجتنبوه«)))،  يشء  عن  هنيتكم  وإذا  استطعتم  ما  به  فخذوا  باليشء  أمرتكم  »فإذا 
وقد أمجل ابن جزي أحوال صالة املريض اتفاقا استنباطا من السنة الرشيفة بقوله: 
»صالة املريض: له أحوال أن يصيل قائام غري مستند فإن مل يقدر أو قدر بمشقة فادحة 
صىل قائام مستندا ثم جالسا مستقال، ثم جالسا مستندا، ثم مضطجعا، ثم عىل جنبه 
األيمن مستقبل القبلة بوجهه، ثم مستلقيا عىل ظهره مستقبل القبلة برجليه، وقيل: 
يقدم االستلقاء عىل االضطجاع، ثم مضطجعا عىل جنبه األيرس ويومئ بالركوع 
والسجود يف االضطجاع واالستلقاء، فإن مل يقدر عىل يشء نوى الصالة بقلبه وفاقا 

للشافعي، وقيل: تسقط عنه وفاقا أليب حنيفة)2).

ثانيا: األصل أن الوضوء ينتقض بخروج أي يشء من القبل أو من الدبر؛ 
ٱۡلَغآئِِط...{ ]النساء: 43[، وبالسنة  ّمَِن  ّمِنُكم  َحٞد 

َ
أ ۡو َجآَء 

َ
لقوله تعاىل: }...أ

بني  عليه  متفق  مقرر  قدر  هذا  الغائط،  عىل  وبالقياس  وباإلمجاع،  املستفيضة، 
طهارته  صحة  من  يتحقق  أن  عليه  إذ  الصحيح؛  لإلنسان  بالنسبة  املذاهب  فقهاء 
باالستنجاء وغسل القبل والدبر جيدا، وأال يترسع يف الغسل بمجرد انقطاع نزول 
البول بل يرتيث ريثام ينقطع هنائيا وينتهي إحساسه باحلاجة إىل التبول، أما من به 
مرض مما سامه الفقهاء سلس البول أو سلس املذي وهو نزول قطرات ماء من القبل 
يف فرتات متقطعة مع العجز عن التحكم يف منع نزوهلا، فقد قال الفقهاء: إن من هذا 
حاله حكمه حكم املرأة املستحاضة التي يسيل منها الدم مرضا ونزيفا ال حيضا، 
ذلك احلكم هو وجوب غسل حمل النجاسة، ثم حشو عضو التبول والربط عليه 
ربطا حمكام، ثم الوضوء لكل وقت صالة مفروضة، واملبادرة بالصالة بعد الوضوء، 
ويصيل من هذا حاله هبذا الوضوء ما يشاء من الصلوات وينتقض وضوؤه بانتهاء 

)))  رواه أبو هريرة -ريض اهلل عنه- يف النسائي ج 5 ص 0)) باب احلج.
)2)  القوانني الفقهية ص 74، حتقيق املرحوم: عبد العزيز سيد األهل، ط دار العلم للماليني، بريوت.
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وقت الصالة املفروضة التي توضأ هلا، ويتوضأ لفرض آخر بدخول وقته، واألصل 
يف هذا حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف املستحاضة: »تدع 
الصالة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصيل وتتوضأ عند كل صالة«)))، ويف الباب 
أحاديث أخرى؛ ملا كان ذلك كان عىل السائل املبادرة بالصالة عقب الوضوء إذا 
كان نزول نقط املاء منه يف أوقات متباعدة وأن يرتيث وال يسارع إىل االستنجاء إال 
إذا انتهى إحساسه بحاجته للتبول، فإذا مل يستطع أو كان نزول نقط البول أو املذي 
اضطرارا وال يمكن التحكم فيه وقت الصالة كان عليه بعد االستنجاء أن حيشو 
فتحة عضو التبول منه ويربط عليه ربطا جيدا حمكام، ثم يتوضأ لوقت كل صالة، 
وهبذا ال تتنجس ثيابه بام ينزل منه، وليعلم أن عليه التطهر للصالة بقدر االستطاعة 
ويف نطاق ما تقدم إذ ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها، وهو القائل يف كتابه: }فَٱتَُّقواْ 

َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم{ ]التغابن: 6)[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. ٱللَّ

J

)))  رواه أبو داود والرتمذي.
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هة �ل���ص�لا رك ا ���ل�م �ة�ا
املبـــــادئ

)- الصالة من دعائم اإلسالم وهي عامد الدين الذي ال يقوم إال به.
2- تارك الصالة جحودا هبا وإنكارا هلا كافر وخارج عن ملة اإلسالم.

3- تارك الصالة كسال مع إيامنه هبا ال يكفر بل يفسق ويستتاب.

الســـؤال
حكم  عن  السؤال  املتضمن   1988  /79 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 

تارك الصالة، مع ذكر بعض األدلة الرشعية.

اجلواب
إن الصالة من دعائم اإلسالم وهي عامد الدين الذي ال يقوم إال به، قال 
يف  اجلهاد  سنامه  وذروة  الصالة،  وعموده  اإلسالم،  األمر  »رأس  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول 
سبيل اهلل«، وهي أول ما أوجبه اهلل تعاىل من العبادات، توىل إجياهبا بمخاطبة رسوله 
ليلة املعراج من غري واسطة، وهي آخر وصية وىص هبا رسول اهلل أمته عند مفارقة 
الدنيا، جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه األخرية: »الصالة الصالة وما ملكت أيامنكم«، 
وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »لتنقضن عرى 
اإلسالم عروة عروة، فكلام انتقضت عروة تشبث أناس بالتي تليها، فأوهلن نقضا 
احلكم، وآخرهن الصالة«، رواه ابن حبان من حديث أيب أمامة، واآليات القرآنية 
ۡفلََح 

َ
كثرية تأمر هبا وباملحافظة عليها، منها قوله تعاىل يف أول سورة املؤمنون: }قَۡد أ

]املؤمنون: )، 2[ إىل أن قال:  َخِٰشُعوَن{  َصَلتِِهۡم  ِف  ُهۡم  ِيَن  ٱذلَّ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ١ 

* فتوى رقم: 04) سجل: 8)) بتاريخ: 9)/ 4/ 988) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ٰ َصلََوٰتِِهۡم ُيَافُِظوَن{ ]املؤمنون: 9[ - وبلغ من عناية اإلسالم  ِيَن ُهۡم َعَ }َوٱذلَّ
هبا واملحافظة عليها أن أمر هبا يف احلرض والسفر واألمن واخلوف وشدد النكري عىل 
َبۡعِدهِۡم َخۡلٌف  من يفرط فيها هو والذين يضيعوهنا فقال تعاىل: }فََخلََف ِمۢن 
َهَوِٰتۖ فََسۡوَف يَۡلَقۡوَن َغيًّا{ ]مريم: 59[، قال تعاىل:  َبُعواْ ٱلشَّ لَٰوةَ َوٱتَّ َضاُعواْ ٱلصَّ

َ
أ

ِيَن ُهۡم َعن َصَلتِِهۡم َساُهوَن{ ]املاعون: 4، 5[ وتارك  }فََوۡيٞل ّلِۡلُمَصّلنَِي ٤ ٱذلَّ
الصالة إما أن يكون تاركا هلا جحودا هبا وإنكارا هلا فهو بذلك كافر وخارج عن 
ملة اإلسالم وذلك بإمجاع املسلمني، أما من تركها مع إيامنه هبا واعتقاده فرضيتها 
فقد رصحت بعض  الرشع عذرا  يعد يف  بام ال  تركها كسال وتشاغال عنها  ولكنه 
األحاديث بكفره ووجوب قتله، ومن هذه األحاديث قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »بني الرجل وبني 
الكفر ترك الصالة« رواه أمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه عن جابر، 
ومنها أيضا قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر« رواه 
أمحد وأصحاب السنة عن بريدة، وغري ذلك من األحاديث التي يفهم من ظاهرها 
أبو  منهم  واخللف  السلف  علامء  من  كثريا  ولكن  دمه،  وإباحة  الصالة  تارك  كفر 
حنيفة ومالك والشافعي عىل أن تارك الصالة مع إيامنه هبا واعتقاده فرضيتها وإنام 
يرتكها كسال وتشاغال عنها ال يكفر، بل يفسق ويستتاب، فإن مل يتب قتل حدا عند 
مالك والشافعي وغريمها، وقال أبو حنيفة: ال يقتل، بل يعذر وحيبس حتى يصيل، 
ومحلوا أحاديث التكفري عىل اجلاحد أو املستحل للرتك. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��إ��ة �ا �ل����ن ر وا
��ن �ل���ا  �ن��ة�ن ا

هة �ل���ص�لا �ة ا
ر�ة��مة��ن ��ن

�ل��ة ا
املبـــــادئ

)- أيرس أقوال الفقهاء ما قال به الشافعية إذ جعلوا الرتتيب سنة سواء بني الفوائت 
أو مع احلارضة وتركه ال يمنع صحة القضاء.

2- إذا دخـل املسـجد مـن عليه فرض فائـت واإلمام يصيل مجاعـة فعليه أن يصيل 
الفرض الذي فاته ما دام وقت احلارض يتسع له وللفائتة.

الســـؤال
استفسار  املتضمن:  ميالدية   84  /253 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
السائل عام جيب عليه إذا دخل املسجد فوجد اإلمام يصيل الفرض احلارض وعليه 
الفرض  يصيل  أم  احلارضة  الصالة  اإلمام  مع  يصيل  هل  فائت،  فرض  -السائل- 

الذي فاته؟

اجلواب
إن الصالة من أفضل األعامل وأعظمها شأنا فهي ركن من أركان اإلسالم 
هدم  فقد  هدمها  ومن  الدين،  أقام  فقد  أقامها  من  الدين،  عامد  هي  بل  اخلمسة، 
لَٰوةَ َكنَۡت َعَ  الدين، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة قال تعاىل: }إِنَّ ٱلصَّ
ۡوقُوٗتا{ ]النساء: 03)[. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »مَخُْس َصَلَواٍت َكَتَبَها اهللَُّ َعىَل  ٱلُۡمۡؤِمننَِي كَِتٰٗبا مَّ
ِهنَّ َكاَن َلُه ِعنَْد اهللَِّ َعْهٌد َأْن  اْلِعَباِد، َفَمْن َجاَء هِبِنَّ َومَلْ ُيَضيِّْع ِمنُْهنَّ َشْيًئا اْستِْخَفاًفا بَِحقِّ
نََّة«. ووردت أحاديث كثرية يف تعظيم شأهنا واحلث عىل أدائها يف أوقاهتا  ُيْدِخَلُه اجْلَ
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من  إقامتها، وقد حذر  والتكاسل عن  بأمرها  والنهي عن االستهانة 

* فتوى رقم: 27 سجل: 20) بتاريخ: ))/ ))/ 984) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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اَلِة«.  ُجِل َوَبنْيَ اْلُكْفِر َتْرُك الصَّ تركها والتهاون يف أدائها، من ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َبنْيَ الرَّ
هذا وال تسقط الصالة عن املسلم البالغ العاقل إال إذا كانت املرأة حائضا أو نفساء، 
وإذا كان هذا شأهنا وكانت أوىل الفرائض العملية، ملا كان ذلك كان قضاء الفرائض 
فريى  احلارضة،  الفوائت  ترتيب  حكم  يف  الفقهاء  اختلف  وقد  املسلم.  عىل  حتام 
فقهاء احلنفية أنه جيب الرتتيب بني الفوائت إذا مل تبلغ ستا غري الوتر، فمن كانت 
عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فلو صىل 
الظهر قبل الصبح مثال فسدت صالة الظهر ووجبت عليه إعادهتا بعد قضاء صالة 

الصبح، ويسقط الرتتيب بأحد أمور ثالثة:

)- أن تصري الفوائت ستا غري الوتر.

2- ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصالة احلارضة والفائتة-.

3- نسيان الفائتة وقت أداء احلارضة.

أو كثرية  قليلة  الفوائت سواء كانت  ترتيب  أنه جيب  املالكية  فقهاء  ويرى 
برشط أن يكون متذكرا للسابقة، وأن يكون قادرا عىل الرتتيب، ويرى فقهاء احلنابلة 
أن ترتيب الفوائت واجب سواء كانت قليلة أو كثرية كام جيب ترتيب الفوائت مع 
احلارضة إال إذا خاف فوات وقت احلارضة فيجب تقديمها عىل الفوائت. ويرى 
وترتيب  كثرية،  أو  قليلة  سواء  سنة  نفسها  يف  الفوائت  ترتيب  أن  الشافعية  فقهاء 
الفوائت مع احلارضة سنة أيضا برشط أال خيشى فوات احلارضة، وأن يكون متذكرا 
للفوائت قبل الرشوع يف احلارضة. وأيرس هذه األقوال هو ما قال به فقهاء الشافعية 
صحة  يمنع  ال  وتركه  احلارضة  مع  أو  الفوائت  بني  سواء  سنة  الرتتيب  جعلوا  إذ 
يصيل  واإلمام  املسجد  دخل  إذا  فاته  فرض  عليه  الذي  بالسائل  واألوىل  القضاء، 
يتسع هلا وللفائتة  دام وقت احلارضة  ما  فاته  الذي  الفرض  أن يصيل  فعليه  مجاعة 

فيصيل الفرض الذي فاته ثم يصيل احلارضة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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هة �ل���ص�لا رك ا �نر و���ل�م �ة�ا �ا
�ل���م����ة ر ا وا هة �ن��ن �ل���ص�لا ا

املبـــــادئ
)- جيـوز للمـرىض والضعفـاء الذين يترضرون باخلـروج لصالة العيـد يف املكان 

اجلامع أن يصلوها بمساجد القرية.
2- تارك الصالة كسـال وهو مؤمن بأهنا ركن من أركان اإلسـالم يأثم برتكها وال 

تربأ ذمته إال بأدائها.
3- تارك الصالة عامدا متعمدا منكرا لفرضيتها مرتد عن اإلسالم.

الســـؤال
بيان  فيه  يطلب  الذي   1991 لسنة   750 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 

احلكم الرشعي فيام يأيت:

العمران  عن  يبعد  مصىل  القرية  مقابر  بجوار  قريته  خارج  يوجد  أوال: 
املصلني  مجيع  تسع  أخرى  مساجد  ثالثة  بالقرية  يوجد  كام  مرت،  ستامئة  بمقدار 
بالقرية، ويسأل: ما حكم الدين فيمن يصيل يف املصىل صالة العيدين فقط؟ وهل 

تصح الصالة يف املسجد؟

كام  الصالة،  تأخري  من  املسلمني  حيذر  كتب  السوق  يف  ظهر  يقول:  ثانيا: 
يقول بأن تارك الصالة يموت هيوديا ويبعث نرصانيا، ويسأل: ما حكم الدين فيمن 
من  حكم  وما  اإلسالم؟  أركان  من  ركن  بأهنا  مؤمنا  كونه  مع  كسال  الصالة  ترك 

تركها عامدا متعمدا منكرا لفرضيتها؟

* فتوى رقم: 349 سجل: 28) بتاريخ: 6)/ 2)/ )99) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اجلواب
أوال: صالة العيدين بمساجد القرية صحيحة، وصالهتا باملصىل املشار إليه 
بالسؤال صحيحة، وال يشء فيها أيضا، وجيوز للمرىض والضعفاء الذين يترضرون 

باخلروج لصالة العيد يف هذا املكان أن يصلوها بمساجد القرية.

ثانيا: حكم تارك الصالة كسال وهو مؤمن بأهنا ركن من أركان اإلسالم، 
يأثم برتكها وال تربأ ذمته إال بأدائها، ويكون مؤمنا عاصيا جيب عليه أن يتوب إىل 
اهلل، وحيافظ عىل أدائها يف أوقاهتا، أما تارك الصالة عامدا متعمدا منكرا لفرضيتها 
فإنه يكون مرتدا عن اإلسالم؛ ألنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالرضورة وأنكر 

ركنا من أركان اإلسالم.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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���ش �ل�عن ��� �ن�ا �ل��ن�ا �م�ل ا �م��ة �م��ن �ة�ع�ا �م�ا ���ل�م اإ
املبـــــادئ

)- من أتى إىل املسجد بعد جلوس اإلمام عىل املنرب فإنه عند احلنفية واملالكية حيرم 
عليه ابتداء صالة التطوع ولو كانت حتية املسـجد كاجلالسني باملسجد، أما الشافعية 
فقد أباحوا للقادم أن يصيل ركعتني خفيفتني حتية املسـجد إن كان صىل سنة اجلمعة 

خارجه وإن مل يكن صالها صىل ركعتني.
2- العدالـة ليسـت رشطا يف صحة إمامة الفاسـق لغريه، فـكل من صحت صالته 

لنفسه صحت صالته لغريه.

الســـؤال
أحد  دخل  إذا  واملتضمن:   1992  /663 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
املصلني املسجد يوم اجلمعة واخلطيب فوق املنرب يلقي خطبة اجلمعة، فامذا يفعل، 
هل عليه أن جيلس أو يصيل ركعتني حتية املسجد؟ ما رأي الدين يف الصالة خلف 
إمام منافق يعامل الناس بالغش واخلداع، فهل تصح الصالة خلفه؟ والسائل يطلب 

إلقاء الضوء عىل هذين السؤالني.

اجلواب
أن  الثالثة  املذاهب  يف  عليه  املنصوص  من  فإنه  األول:  السؤال  عن  أما 
ابتداء  حيرم  املنرب  عىل  اإلمام  بجلوس  أنه  عىل  أمجعوا  واملالكية  والشافعية  احلنفية 
القادمون إىل املسجد بعد جلوس اإلمام عىل  أما  التنقل عىل احلارضين باملسجد، 
التطوع ولو كانت  ابتداء صالة  أيضا  احلنفية واملالكية حيرم عليهم  فإنه عند  املنرب 
حتية املسجد كاجلالسني باملسجد، أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصيل ركعتني 

* فتوى رقم: 358 سجل: 29) بتاريخ: 5)/ 8/ 992) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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خفيفتني حتية املسجد إن كان صىل سنة اجلمعة خارجه، وإن مل يكن صالها صىل 
ركعتني، وهذا إذا كان اإلمام يف أول اخلطبة، أما إذا كان يف آخرها وظن الداخل 
حينئذ أنه لو أداها فاتته تكبرية اإلحرام مع اإلمام فإنه ال يصيل التحية ندبا بل يقف 
وأما من رشع يف  التحية،  قبل  املسجد  يقعد وال جيلس يف  الصالة وال  تقام  حتى 
النافلة قبل خروج اإلمام وقبل صعوده عىل املنرب فإن الصحيح يف مذهب  صالة 

احلنفية أنه ال يقطع صالته بل يتمها.

وأما عن السؤال الثاين: يقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اجلهاد واجب عليكم مع كل 
أمري برا كان أو فاجرا، والصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا 
العدالة ليست رشطا يف  أبو داود، ويف هذا دليل عىل أن  الكبائر« رواه  وإن عمل 
صحة إمامة الفاسق لغريه، فكل من صحت صالته لنفسه صحت صالته لغريه، 
ومما يؤيد ذلك أيضا عموم حديث األمر باجلامعة من غري فرق بني أن يكون اإلمام 
برا أو فاجرا وغاية ما هناك أن الصالة تكون مكروهة، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن رسكم 
أن تقبل صالتكم فليؤمكم خياركم فإهنم وفدكم فيام بينكم وبني ربكم«)1). واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J

))) نيل األوطار جـ 2.
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�م �م�ا ن �ع��ن ال�إ
�ل�مة��ن��ل��ةع ا

املبـــــادئ
)- جهر اإلمام بالتكبري والتسـبيح والسـالم إلعالم من خلفـه من املأمومني جائز 

وال يشء فيه، فإن كان من خلفه يسمعه كره التبليغ من غريه.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 1005/ 1992 املتضمن أنه يوجد مسجد 
بقرية السائل وبعض املصلني يريدون التبليغ عن اإلمام رغم أن املسجد إن كثر فيه 
املصلون ال يزيدون عن ثالثة صفوف أو صف ونصف، وقد أفتاهم إمام املسجد 
بعدم جواز التبليغ إال يف صالة اجلمعة أو العيدين، إال أهنم مرصون عىل التبليغ ولو 

كان املصيل فردا واحدا خلف اإلمام.

والسائل يسأل: هل التبليغ جائز يف هذه احلالة أم يرتك األمر لظروف الصالة 
واملصلني؟

السكينة  من  يقلل  ألنه  مترضرون؛  املسجد  يف  املصلني  أغلب  أن  وذكر 
واخلشوع والطمأنينة يف الصالة.

اجلواب
من  إلعالم  والسالم  والتسبيح  بالتكبري  اإلمام  جهر  أن  رشعا  املقرر  من 
خلفه من املأمومني جائز وال يشء فيه، فإن كان من خلفه يسمعه كره التبليغ من 
غريه؛ لعدم االحتياج إليه، وجيب أن يقصد املبلغ سواء كان إماما أو غريه اإلحرام 
للصالة بتكبرية اإلحرام، فلو قصد اإلعالم فقط مل تنعقد صالته، أما غري تكبرية 

* فتوى رقم: 24 سجل: )3) بتاريخ: 2/ 2/ 993) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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التبليغ فقط فال  اإلحرام من تكبريات االنتقال والتسبيح والتحميد فإن قصد هبا 
تبطل صالته وإنام يفوته الثواب، ويف حادثة السؤال فإنه جيب االلتزام بام يأمر به 

إمام وخطيب املسجد حيث ال رضورة تدعو لذلك.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J





�ن  رك�ا
إ
�م ا ���ك�ا

إ
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رو� و��س��ن و���ش
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�هر�ة�ن �ن�ا ط�ا ا ك�ا دن �ل��ن�ع��ل��ة�ن اإ  �ن�ا
هة �ل���ص�لا رن ا وا ��ن

املبـــــادئ
)- الصالة بالنعلني جائزة متى كانا طاهرين.

2- النجاسة ذات اجلرم تطهر بالرتاب وغري ذات اجلرم ال تطهر حتى تغسل.

الســـؤال
سئل بام صورته: رجل صىل يف حمل عمله البسا حذاءه املعتاد لبسه يف كل 
حني، غري أنه مل يكن يف مكان الوطء من نعليه أي خبث أو أذى ظاهر، فهل صالته 
بقبول أسمى تشكراتنا  الفضيلة  يا صاحب  أو هي جائزة؟ وتفضلوا  باطلة رشعا 

سلًفا.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد بأنه متى كانت النعالن طاهرتني فالصالة 
يزيـد األزدي قال: »سألت  البخاري عن أيب مسلـمة سعيـد بن  صحيحة؛ ملا يف 
أنس بن مالك: أكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يصيل يف نعليه؟ قال: نعم«. ويف منتقى األخبار عن 
شداد بن أوس قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خالفوا اليهود؛ فإهنم ال يصلون يف نعاهلم 
أنه  أبو داود من حديث أيب هريرة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  وال خفافهم«، وقد أخرج 
قال: »إذا صىل أحدكم فخلع نعليه فال يؤِذ هبام أحدا، ليجعلهام بني رجليه أو ليصلِّ 
فيهام«. وقد كان يصيل يف النعلني كثرٌي من الصحابة والتابعني. اهـ ملخصا من نيل 
فتاوى احلجة ما نصه:  األوطار. ويف رشح منية املصيل إلبراهيم احللبي نقال عن 
ن هذا  »الصالة يف النعلني تفضل عىل صالة احلايف أضعافا؛ خمالفًة لليهود«. اهـ. وممِ

* فتوى رقم: 43 سجل: 32 بتاريخ: 30/ 2)/ 928) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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يعلم صحة الصالة يف النعلني الطاهرتني، بل ذهب كثري من علامء املسلمني إىل أهنا 
مستحبة. وتتميام للفائدة نقول: إن النعل إذا كانت متنجسة بنجس ذي جرم سواء 
أكان اجلرم من النجاسة كالدم والعذرة أو من غريها بأن ابتلت النعل ببول مثال، 
فمشى هبا صاحبها عىل رمل أو رماد فاستجمد طهرت بالدلك حتى يذهب األثر 
مطلقا عىل ما هو املختار عند بعض فقهاء احلنفية؛ ملا روى أبو داود عن أيب سعيد 
»إذا جاء أحدكم إىل املسجد فلينظر، فإن رأى يف نعله أًذى  اخلدري أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
أو قذًرا فليمسْحُه وليصلِّ فيهام«. وخّرج ابن خزيمة عن أيب هريرة أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»إذا وطئ أحدكم األذى بنعليه أو خفيه فطهورمها الرتاب«. وأما إذا كانت النعل 
متنجسة بنجس غري ذي جرم كالبول إذا يبس فال تطهر حتى تغسل. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.
J
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���م���  �ل��سش ���ا ا �م�ة
��ة�ن��ة �ة��ط��للع ��ن �ة �م�د

هة ��ن �ل���ص�لا �ل���صو�م وا ���ل�م ا
�ة

��ن �ل��سش �ع����ة��ن ا
املبـــــادئ

)- إذا كان الفجر يطلع يف بلد قبل غروب الشفق فال جتب صالة العشاء عىل أهل 
هذا البلد لعدم وجود وقتها ويكون الواجب عليهم أربع صلوات فقط عند بعض 
احلنفية. وذهب آخرون منهم أن العشـاء ال تسـقط عنهم ولكن عليهم أن يصلوها 

بعد الفجر ال عىل أهنا أداء حيث ال وقت لألداء عندهم.
2- جيب الصوم إذا طلع الفجر يف بلد قبل غروب الشـفق ويكون ابتداء النهار من 

طلوع الشمس الذي هو وقت زوال الليل هلم.
3- إذا كان البياض املسـتطري يف األفق ظاهرا كان وقت الفجر معلوما وكان النهار 

من طلوع هذا البياض.

الســـؤال
سألت مصلحة املساحة باآليت:

ف بأن أحيط فضيلتكم علاًم بأنه قد طلب إىل هذه املصلحة أن حتسب  أترشَّ
أوقات الصالة والصوم ملدينة جرينتش بإنجلرتا، وهذه املدينة تقع عىل خط عرض 
52 درجة شامل خط االستواء حيث ال يبلغ انخفاض الشمس عن األفق يف أشهر 
هذا  أن  بمعنى  األمحر،  الشفق  زوال  عليه  يرتتب  الذي  القدر  ويوليو  ويونيو  مايو 
الشفق يظل طول الليل مرئيا، وبذلك ال يمكن تعيني وقت العشاء وال وقت الفجر، 
أما يف اجلهات القريبة من خط االستواء مثل مرص فيزول الشفق األمحر عندما يبلغ 
انخفاض الشمس 17 درجة ونصف الدرجة حتت األفق، ويظهر الضوء األبيض 

* فتوى رقم: 254 سجل: 40 بتاريخ: 3)/ 3/ 935) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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عرش  تسع  بمقدار  األفق  حتت  الشمس  تكون  عندما  الصادق  الفجر  طلوع  وقت 
درجة ونصف درجة، أما يف جرينتش فيقل انخفاض الشمس عن هذين املقدارين 
يف أشهر الصيف كام سبق القول، ولذلك يستحيل حساب أوقات العشاء والفجر 
طبقا للطريقة املتبعة يف عمل احلساب ملرص واملبينة عىل هبوط الشمس حتت األفق 
باملقدارين املشار إليهام. لذلك أرجو التكرم باإلفادة عن أحكام الرشع الرشيف يف 

هذا املوضوع.

ما  السابق  املصلحة  خطاب  عىل  وزاد  املصلحة  مندوب  حرضة  حرض  ثم 
يأيت:

إحلاقا خلطاب املصلحة املسطر بعاليه أقول بأن الشفق يف هذه املدينة يبقى 
بحالة واحدة إىل طلوع الشمس، كام أن الظالم يبقى بحالة واحدة من غري تفاوت 
إىل طلوعها، وال يظهر بياض من جهة املرشق قبل طلوع الشمس، والرجاء التفضل 
ببيان األحكام الرشعية بالنسبة للصوم والصالة هلذه املدينة، وأقول: إن مدة الليل يف 

هذه املدينة يف األشهر املذكورة تبلغ نحو السبع ساعات.

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب عزتكم املؤرخ 20 ديسمرب سنة 934) رقم 9- 3/ 6 
التي  املدينة  هذه  مثل  حكم  بيان  يف  كالما  احلنفية  ملشايخ  نر  مل  بأننا  ونفيد   ،2 جـ 
تطلع فيها الشمس عقب الشفق ويبقى فيها الظالم عىل حالة واحدة إىل طلوعها، 
وقد  الشفق،  غروب  قبل  الفجر  فيه  يطلع  بلد  أهل  حكم  كتبهم  يف  املذكور  وإنام 
جتب  ال  قال:  من  فمنهم  حينئذ؟  العشاء  جتب  هل  احلنفية،  مشايخ  فيه  اختلف 
العشاء لعدم وجود وقتها، وعىل هذا ال جيب عىل أهل هذا البلد إال أربع صلوات، 
وقال قوم منهم: إهنا جتب عىل أهل هذا البلد، بمعنى أنه جيب عليهم صالة العشاء 
بعد الفجر، ال عىل أهنا أداء إذ ليس هلا وقت أداء عندهم، وعىل قياس هذا يؤخذ 
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حكم أهل املدينة املذكورة بالنسبة لصاليت العشاء والفجر، فعىل القول األول ال 
طلوع  بعد  جتبان  الثاين  القول  وعىل  منهام،  لكل  وقت  وجود  لعدم  عليهم؛  جتبان 
الشمس وارتفاعها قدر رمح عىل ما هو الظاهر لنا، وجتبان حينئذ ال عىل أهنام من 

قبيل األداء. هذا حكم الصالة.

مذهب  عىل  أنه  منصوصا-  نجده  مل  -وإن  لنا  فالظاهر  الصوم  حكم  أما 
احلنفية جيب الصوم عليهم، ويكون ابتداء النهار عندهم من طلوع الشمس الذي 
حرضة  بكالم  ذكر  كام  األمر  كان  إذا  وهذا  إليهم،  بالنسبة  الليل  زوال  وقت  هو 
مندوب املصلحة من أن الشفق يبقى يف هذه املدينة بحالة واحدة إىل طلوع الشمس، 
يظهر  إذا كان  أما  إىل طلوعها،  تفاوت  بحالة واحدة من غري  يبقى  الظالم  أن  كام 
البياض املستطري يف األفق وهو الذي ينترش ضوؤه يف أطراف السامء مل يكن وقت 
الفجر حينئذ معدوما، بل كان موجودا، وكان النهار من طلوع هذا البياض، وكان 

املعدوم حينئذ هو وقت العشاء فقط، واحلكم فيه ما سبق ذكره نصا عن الفقهاء.

هذا ما يتعلق بحكم الصالة والصوم عىل مذهب احلنفية، ومذهب الشافعية 
السادة  شيخ  عىل  األوراق  إحالة  ونرى  املوضوع،  هذا  يف  احلنفية  مذهب  خيالف 
الشافعية، وهو حرضة صاحب الفضيلة األستاذ األكرب شيخ اجلامع األزهر لبيان 

ما تقتضيه نصوص مذهب الشافعي يف هذا املوضوع، واخلطاب املذكور معاد.

J
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ل �ل��ن�ع�ا �ة ا
هة ��ن �ل���ص�لا ���ل�م ا

املبـــــادئ
)- حكـم الصـالة يف النعال إذا مل يكن هبا نجاسـة يدور بـني الندب واإلباحة، فال 

جيوز اعتقاد وجوهبا وال اعتقاد حرمتها.
2- اختلف العلامء فيام إذا كان بالنعال نجاسة كيف تطهر: فعند الشافعية ال يطهرها 
إال املاء، وقال مالك وأبو حنيفة: إن كانت يابسة أجزأ حكها، وإن كانت رطبة تعني 

املاء.

الســـؤال
سئل: هل من باب اللياقة والذوق واألدب أن يقف اإلنسان يف حرضة اإلله 
سبحانه وتعاىل البسا حذاءه وقت الصالة بينام الولد خيفي سيجارته من أبيه عند 
السنة الرشيفة،  باألدلة من  السؤال  إفاديت عن هذا  حضوره؟ أرجو من فضيلتكم 

ولفضيلتكم وافر شكري سلفا.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال املطلوب به بيان حكم الصالة باحلذاء، واجلواب 
أنه روي عن أيب مسلمة بن يزيد األزدي قال: »سألت أنسا أكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يصيل يف 
نعليه؟ قال: نعم«. رواه البخاري ومسلم. وعن أيب هريرة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
أو ليصل  يؤِذ هبام أحدا، وليجعلهام بني رجليه  نعليه فال  »إذا صىل أحدكم فخلع 
فيهام«، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: »رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يصيل 
حافيا ومنتعال«. روامها أبو داود. وعن أيب عبد الرمحن بن أيب ليىل أنه قال: صىل 
الناس يف نعاهلم، فخلع نعليه، فخلعوا، فلام صىل  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف نعليه، فصىل 

* فتوى رقم: 034) سجل: 56 بتاريخ: 25/ )/ 947) من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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قال: »من شاء أن يصيل يف نعليه فليصلِّ ومن شاء أن خيلع فليخلع«. وهو حديث 
مرسل صحيح اإلسناد.

اإلباحة  وعىل  النعال  يف  الصالة  مرشوعية  عىل  دالة  األحاديث  فهذه 
والتخيري فيها، ولذلك اختلف عمل الصحابة والتابعني يف ذلك، فكان ال يصيل يف 
النعلني عبد اهلل بن عمر وأبو موسى األشعري، وكان ممن يصيل فيها من الصحابة 
عمر وعثامن وابن مسعود وأنس بن مالك وعويمر بن ساعدة وسلمة بن األكوع 
وأويس الثقفي، ومن التابعني سعيد بن املسيب وعطاء بن أيب رباح وعطاء بن يسار 
والقاسم وعروة بن الزبري وسامل بن عبد اهلل وجماهد ورشيح القايض وطاوس وأبو 

عمرو الشيباين واألسود بن يزيد وإبراهيم النخعي وعيل بن احلسني.

وحمل جواز الصالة يف النعال إذا مل يكن هبا نجاسة كام نص عليه القسطالين 
يف رشح حديث البخاري والنووي يف رشح حديث مسلم، واختلف الفقهاء فيام 
به يطهر النعل يف القذر واخلبيث هل يطهر باحلك يف الرتاب والدلك يف األرض 
أو ال بد من غسله باملاء؟ قال القسطالين: »واختلف فيام إذا كان هبا نجاسة، فعند 
الشافعية ال يطهرها إال املاء. وقال مالك وأبو حنيفة: إن كانت يابسة أجزأ حكها، 
وإن كانت رطبة تعني املاء«. اهـ. وقال النووي: »ولو أصاب أسفل اخلف نجاسة 
ومسحه عىل األرض فهل تصح صالته؟ فيه خالف للعلامء ومها قوالن للشافعي، 
األصح ال يصح«. اهـ، أي ويتعني تطهريها باملاء. وقال الشوكاين يف نيل األوطار: 
فخلع  نعليه  فخلع  صىل  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  سعيد  أيب  عن  داود  وأبو  أمحد  »روى 
فخلعنا،  خلعت  رأيناك  قالوا:  خلعتم؟«  »مل  هلم:  قال  انرصف  فلام  نعاهلم  الناس 
فقال: »إن جربيل أتاين فأخربين أن هبام خبثا -ويف رواية: قذرا- فإذا جاء أحدكم 
ليصل  ثم  باألرض  فليمسحه  خبثا  رأى  فإن  فيهام  ولينظر  نعليه  فليقلب  املسجد 
فيهام«. ووردت أحاديث من طرق عدة يقوي بعضها بعضا دالة عىل أن النعل يطهر 
بالدلك يف األرض رطبا كان اخلبث أو يابسا، وإىل هذا ذهب األوزاعي وأبو حنيفة 
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وأبو يوسف والظاهرية وأبو ثور وإسحق وأمحد يف رواية، وهي إحدى الروايتني 
عن الشافعي، وذهب العرتة والشافعي وحممد إىل أنه ال يطهر بالدلك ال رطبا وال 
املغني البن  اهـ. ويف  يابسا ال رطبا«.  بالدلك  يطهر  أنه  إىل  األكثر  يابسا، وذهب 
حتى  باألرض  فدلكها  نجاسة  أصابته  إذا  واحلذاء  اخلف  أسفل  أن  احلنبيل  قدامة 

زالت عني النجاسة يف ثالث روايات:

األوزاعي  قول  وهو  فيه،  الصالة  وتباح  باألرض  دلكه  جيزئ  أحدها: 
وإسحق؛ ملا رواه أبو داود عن أيب هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إذا وطئ أحدكم 
األذى بخفيه فطهورمها الرتاب«، وعن أيب سعيد السابق حديثه. الثانية: جيب غسله 

باملاء كسائر النجاسات؛ ألن الدلك ال يزيل مجيع أجزاء النجاسة.

الثالثة: جيب غسله مع البول والقذرة دون غريمها لغلظ نجاستهام وفحشها. 
اهـ ملخصا. 

هذا وقد أخرج أبو داود وابن ماجه يف )سننهام( عن شداد بن أوس قال: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خالفوا اليهود فإهنم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم« وهو 
كان  وقد  واخلفاف،  النعال  يف  الصالة  من  يمتنعون  كانوا  اليهود  أن  يف  رصيح 
أهل  من  باإلسالم  يدينون  ال  املسلمني عمن  متيز  اإلسالمي  الترشيع  يف  ملحوظا 
للوجوب  ليس  احلديث  هذا  يف  باملخالفة  األمر  أن  وظاهر  واملجوس،  الكتاب 
-خمالفة  اإلباحة  أو  الندب  وجه  عىل  للمسلمني  رشع  فام  لإلباحة،  أو  للندب  بل 
وعىل  احلكمة،  هلذه  متنجسة  غري  دامت  ما  واخلفاف  النعال  يف  الصالة  لليهود- 
الندب حيمل عمل الصحابة الذين كانوا يصلون يف النعال؛ بل كان عمر يكره خلع 
النعال ويشدد عىل الناس يف ذلك؛ إظهارا للمخالفة ومراغمة لليهود، واألحاديث 
التي أوردناها رصحية يف اإلباحة والتخيري؛ ولذلك وسع ابن عمر وأبو  األخرى 

موسى األشعري أن يدع الصالة يف النعال.
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وقد علم من ذلك أن الصالة يف النعال يدور حكمها بني الندب واإلباحة، 
فال جيوز اعتقاد وجوهبا وال اعتقاد حرمتها؛ ألن كليهام مل يرشع فيهام، فمن صىل 
فيها عىل وجه الندب ومن تركها يف الصالة عىل وجه اإلباحة مل يتعد حدود اهلل فيها، 
وهل األوىل بالنسبة للعامة يف هذا الزمان أن يؤدوا الصالة يف املساجد بالنعال أو 
بدوهنا؟ذلك أمر حيتاج إىل النظر فيام إذا كان يف وسعهم أن يتحروا طهارة األحذية 
ويتحققوا من خلوها من النجاسات واألقذار مع كثرهتا يف الطرق كام كان يتحرى 
الصحابة والسلف الصالح، وهل يمكن أن يبقى للمساجد حرمتها وللفرش التي 
هبا نظافتها إذا اقتحموها للصالة بأحذيتهم كام يغشى أهل الكتاب اآلن كنائسهم 
باألحذية؟ واجلواب عن ذلك بالسلب، فإذا سلكنا بالعامة يف هذا الباب مسلك 
ابن عمر وأيب موسى األشعري وناهيك هبام حتريا واقتداء وسعنا ذلك وكان فيه 

اقتداء بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف بعض أحواله. واهلل أعلم بالصواب.

J
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�ل��كر�ة�م �ن ا
آ
را

�ل���هة �ن ��س���م�اع ا د
إ
���، وا

إ
�كرا ر��ة ا هة ع�ا �ص�لا

املبـــــادئ
)- صالة الرجل إماما كان أو مأموما عاري الرأس صحيحة يف مجيع املذاهب.

2- اإلمجاع عىل وجوب االسـتامع واإلنصات للقرآن يف الصالة واخلطبة وال جيب 
يف غريمها.

الســـؤال
املأموم  صالة  وحكم  بالناس؟  الرأس  عاري  يصيل  الذي  اإلمام  حكم  ما 
الذي يصيل خلفه عاري الرأس؟ وحكم صالة املنفرد عاري الرأس؟ وهل صالهتم 
صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو حمرمة؟ وحكم من يشورش عىل قراءة القرآن ومن 
يعرض عن سامعه ويرشب السجاير ويلغو بالكالم الفارغ وقت القراءة؟ وما جزاء 

كل؟

اجلواب
)- إن صالة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عاري الرأس صحيحة 
ليست  الرجل  ورأس  العورة،  سرت  الصالة  صحة  رشط  ألن  املذاهب؛  مجيع  يف 
عورة باتفاق حتى يشرتط لصحة الصالة سرتها، ولكن األفضل تغطية الرأس يف 
الصالة. وعلامء احلنفية يذهبون إىل أنه يكره صالة الرجل حارسا رأسه للتكاسل 
بجواز  لذلك. ويقولون  فيرتكه  الصالة  أمرا هاما يف  يراه  تغطيته وال  يستثقل  بأن 
ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الرتك لعدم القدرة أو لعذر من األعذار 
برتك  بأس  إنه ال  وقالوا:  األعذار عندهم.  من  واحلرارة  للتخفيف،  الرتك  وليس 

تغطية الرأس يف الصالة للتذلل واخلشوع.
* فتوى رقم: 224 سجل: 74 بتاريخ: 5)/ 8/ 955) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 363 -

ُ وَِجلَۡت قُلُوُبُهۡم  ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱللَّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱذلَّ 2- قال اهلل تعاىل: }إِنَّ
ُوَن{ ]األنفال: 2[ وقال  ٰ َرّبِِهۡم َيَتَوكَّ ِإَوَذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَيُٰتُهۥ َزاَدۡتُهۡم إِيَمٰٗنا َوَعَ
تُرَۡحُوَن{  لََعلَُّكۡم  نِصُتواْ 

َ
َوأ َلُۥ  فَٱۡسَتِمُعواْ  ٱۡلُقۡرَءاُن  قُرَِئ  }ِإَوَذا  تعاىل:  اهلل 

]األعراف: 204[. واالستامع للقرآن إذا قرئ أبلغ من سامعه؛ ألنه إنام يكون بقصد 

ونية وتوجيه احلاسة إىل الكالم لفهمه وإدراك مقاصده ومعانيه، أما السمع فهو ما 
حيصل ولو بدون قصد، واإلنصات السكوت ألجل االستامع حتى ال يشغله الكالم 
عن اإلحاطة بكل ما يقرأ، فأمر اهلل تعاىل املسلمني باالستامع للقرآن وباإلنصات 
يفهم منه اإلجابة عام يفعله بعض الناس أثناء تالوة القرآن يف املآتم من الشورشة 
عىل القارئ، واإلعراض عن سامع القرآن بلغو احلديث ورشب السجاير فإن ذلك 
كله مكروه كراهة شديدة ملخالفته لألمر باالستامع واإلنصات الذي هو الوسيلة 
لتدبر معاين القرآن، وهو أيضا ال يتفق مع جالل القرآن وعظم شأنه. وقد حكى 
ابن املنذر اإلمجاع عىل عدم وجوب االستامع واإلنصات يف غري الصالة واخلطبة؛ 
يرتك  أن  يقتيض  ألنه  عظيم؛  حرج  فيه  يقرأ  أحدا  يسمع  من  كل  عىل  إجياهبام  ألن 
وتعاقدمها  مساومتهام  واملتبايعان  حكمه  باحلكم  واملشتغل  علمه  بالعلم  املشتغل 
وكل ذي عمل عمله، ولكن من يكون يف جملس يقرأ فيه القرآن وال يوجد شاغل 
من عمله يشغله عنه ال يباح له أن يعرض عن االستامع واإلنصات وخاصة إذا رفع 
صوته بالكالم عىل صوت القارئ عمدا؛ ألن اهلل أدب املؤمنني مع رسوله بقوله: 
ِ َوَل َتَۡهُرواْ َلُۥ  ۡصَوٰتَُكۡم فَۡوَق َصۡوِت ٱنلَِّبّ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َل تَۡرَفُعٓواْ أ َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

نُتۡم َل تَۡشُعُروَن{ 
َ
ۡعَمٰلُُكۡم َوأ

َ
ن َتَۡبَط أ

َ
بِٱۡلَقۡوِل َكَجۡهرِ َبۡعِضُكۡم ِلَۡعٍض أ

]احلجرات: 2[ فرفع أصوات املؤمنني عىل صوت التايل للقرآن أوىل بالنهي واألدب 

مع اهلل فوق األدب مع كالم الرسول.

والواجب عىل كل مسلم أن يتأدب بآداب القرآن وأن حيرص عىل استامعه 
واإلنصات إليه، ولعل من أعجب العجب أن تشاهد هؤالء الذي يلغون بالقول 
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أو يرشبون السجاير والقارئ يقرأ كالم اهلل ال يفعلون ذلك تأدبا إذا كانوا يف جملس 
خيطب فيهم واحد منهم، وأوىل هبؤالء القوم أن ينرصفوا عن جملس القرآن وَيَدعوا 
غريهم يستمع وينصت أو أن يلتزموا أدب سامع القرآن لينفعوا أنفسهم وال حيولوا 

بني غريهم واإلفادة من سامع كالم اهلل.

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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هة �ل���ص�لا ء ا ��ش�ن�ا
إ
��� ا

إ
�كرا ء ا ��ط�ا �عن

املبـــــادئ
) - صـالة الرجل إمامـا كان أو مأموما أو منفردا عـاري الرأس صحيحة يف مجيع 

املذاهب متى توافرت رشوط الصحة.
2 - يرى احلنفية كراهة صالة الرجل حارس الرأس للتكاسل.

الســـؤال
 1  /5 ملف   83 رقم  بكتاهبا  برانجون  العربية  اجلمهورية  سفارة  طلبت 
اإلجابة عن بيان احلكم الرشعي يف وضع غطاء للرأس أثناء الصالة املقدم من أحد 

املسلمني برانجون.

اجلواب
صحيحة  الرأس  عاري  منفردا  أو  مأموما  أو  كان  إماما  الرجل  صالة  إن 
ليست  الرجل  ورأس  العورة،  سرت  الصالة  صحة  رشط  ألن  املذاهب؛  مجيع  يف 
بعورة باتفاق حتى يشرتط لصحة الصالة سرتها، ولكن األفضل تغطية الرأس يف 
الصالة، وعلامء احلنفية يذهبون إىل أنه يكره صالة الرجل حارس الرأس للتكاسل 
بجواز  لذلك، ويقولون  فيرتكه  الصالة  أمرا هاما يف  يراه  تغطيته وال  يستثقل  بأن 
ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الرتك لعدم القدرة أو لعذر من األعذار 

عندهم، وقالوا: إنه ال بأس برتك تغطية الرأس يف الصالة للتذلل واخلشوع.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   (96(  /4  /(( بتاريخ:   94 سجل:   (74 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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ر ا ع�دن
إ
هة �مع ال� �ل���ص�لا ا
املبـــــادئ

) - صـالة اجلمعـة فـرض عني عىل كل مسـلم متـى توفرت رشائطها وال يسـقط 
أداؤها إال بفقد رشط من رشوطها.

2 - عـدم اسـتطاعة ثنـي الرجل عنـد القعود ليس عـذرا يمنع صاحبـه من صالة 
اجلمعة وله أن يصيل آخر الصف حتى ال يضيق به املصلون.

3 - من ال يسـتطيع احلج مطلقا أو يسـتطيعه بمشقة زائدة فال جيب عليه ألن رشط 
الوجوب االستطاعة.

الســـؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 34 سنة 1967 املتضمن أن السائل أصيب 
فال  كالعصا،  ممدودة  ألهنا  ثنيها  يستطيع  ال  جعله  مما  حادث،  إثر  رجله  يف  بكرس 
يستطيع الصالة هبا إال إذا مدها أمامه، وهذا مما جعله يشعر بمضايقة املصلني إذا 
أدى الصالة يف مجاعة وخاصة يف صالة اجلمعة، وهو اآلن يؤدي صالة الفرائض مع 
أهله بجامعة يف منزله، ويريد اآلن التخلف عن صالة اجلمعة هلذا العذر ويصليها 
ظهًرا مع أهله كبقية الصلوات األخرى. فهل تعترب حالته هذه عذًرا يبيح له ترك 

فريضة اجلمعة؟ وهل هذا يعترب عذًرا من األعذار التي تسقط عنه فريضة احلج؟

اجلواب
املنصوص عليه رشًعا أن صالة اجلمعة باملسجد فرض عني عىل كل مسلم 
متى توفرت رشائطها، وال يسقط أداؤها إال إذا فقد رشط من رشوطها، وبام أن 
السائل يقرر أنه يؤدي الصالة فعال يف املسجد بجامعة وأن الذي جعله يمتنع عن 

* فتوى رقم: 3 سجل: 03) بتاريخ: 4/ 3/ 967) من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال هريدي.
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ذلك هو شعوره وشعور بعض املصلني بالضيق من مد رجله لعدم قدرته عىل ثنيها، 
وهذا ليس عذًرا يمنعه من صالة اجلمعة مع قدرته عىل صالهتا فعال؛ إذ يستطيع أن 
يتفادى صورة ذلك بوقوفه خلف الصف يف صف مستقل أو يف آخر الصف أو بأية 
صورة أخرى، وأما الذهاب إىل احلج فإن كان قادرا عليه ويستطيعه دون إرهاق 
وال إعنات فعليه أن يؤدي فريضته، وإن كان ال يستطيعه مطلًقا أو يستطيعه بمشقة 

زائدة وإرهاق له فال جيب عليه احلج؛ ألن رشط الوجوب االستطاعة.

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ن ا دن
إ
سن�ة �ن�ع�د ال�

�ل�من ��س��ل�مة���م ع��ل� ا
�ل��مة هة وا �ل���ص�لا ���ل�م ا

املبـــــادئ
)- إذا كان هنـاك مـا يقتيض زيادة الصالة والتسـليم عىل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بعد األذان مع 
الفصـل بينهام بسـكتة وبصوت منخفـض مغاير للصوت الـذي ُأدنِّي به األذاُن فال 

مانع من ذلك.

الســـؤال
الرشعي يف  بيان احلكم  به  املطلوب  بكتاهبا  القومي  اإلرشاد  طلبت وزارة 
إذاعة الصالة والتسليم عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ونصها: »وصىل اهلل عىل سيدنا حممد 
املؤذن  وبصوت  األذان  ألداء  مغاير  منخفض  بصوت  وسلم«.  وصحبه  آله  وعىل 

نفسه بعد الفصل بالسكوت برهة ال تزيد عىل ثالثني ثانية.

اجلواب
روى مسلم وأمحد وأبو داود والرتمذي عن عبد اهلل بن عمر أنه سمع النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عيّل، فإنه من صىل عيّل 
صالة صىل اهلل هبا عليه عرشا، ثم سلوا يل الوسيلة، فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال 
الوسيلة حلت عليه  أنا هو، فمن سأل اهلل يل  أن أكون  لعبد من عباد اهلل، وأرجو 
الشفاعة«. وقد اختلف الفقهاء يف األمر بالصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد األذان الوارد 
بعد  النبي  عىل  بالصالة  مأموًرا  فيكون  املؤذن  نفس  يشمل  هل  احلديث،  هذا  يف 
األذان أو هو قارص عىل من يسمع املؤذن فقط فال يشمل املؤذن وبالتايل ال يكون 
أنه يسن  الشافعية وذهبوا إىل  النبي بعد األذان؟ باألول قال  مأمورا بالصالة عىل 

967) من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /9 * فتوى رقم: 06) سجل: 03) بتاريخ: 7)/ 
هريدي.
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للمؤذن أن يصيل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد األذان وهو بعمومه يشمل كل أذان، ونسب 
البعض إىل احلنابلة مثل هذا الرأي أخذا من قول اإلمام أمحد: »أستحب للمؤذن 
أن يقول مثل ما يقول خفية«. ومل نجد يف كتب احلنابلة الترصيح بالرأي. ويف ابن 
عابدين من كتب احلنفية أن التسليم بعد األذان حدث سنة )78 هجرية يف العشاء 
ثم يف اجلمعة ثم يف باقي األوقات إال املغرب، وهي بدعة حسنة، ونقل السيوطي 
يف حسن املحارضة عن السخاوي أنه حدث سنة )79) يف عهد السلطان النارص 
والتسليم  الصالة  يف  خمتلفون  الفقهاء  أن  ذكر  مما  ويظهر  منه،  بأمر  الدين  صالح 
عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد األذان، وأن الشافعية يرون ذلك سنة، ويقول ابن عابدين من 
احلنفية: إنه بدعة حسنة. والذين ال يرون زيادة الصالة والسالم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد 
األذان يرون االقتصار عىل ما وردت به السنة وأثبته الدليل، وقد يستمر األمر عىل 
هذه الزيادة عىل وضع أو عىل آخر، فيقع يف النفوس أهنا من األذان. والذي نراه 
أنه إذا كان هناك ما يقتيض زيادة الصالة والتسليم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد األذان بعد 
فال  األذاُن  به  ُأدنِّي  الذي  للصوت  مغاير  بسكتة وبصوت منخفض  بينهام  الفصل 

مانع من ذلك.

J
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ن
�ل���مر�ة���� هة ا �ص�لا

املبـــــادئ
) - إذا عجز املريض عن الصالة قائام أو خاف زيادة املرض عليه صىل قاعدا كيف 

شاء؛ ألن الرضورات تبيح املحظورات.
2- إذا تعذر املريض عن الركوع والسـجود أومأ برأسـه قاعدا إن قدر عىل القعود 

وجعل إيامءه للسجود أخفض من إيامئه للركوع.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 712 سنة 1967 املتضمن أن السائل مسلم 
إال  اجللوس  يستطيع  وال  برجله  مريض  ولكنه  الصالة  فريضة  أداء  ويريد  الديانة 
عىل كريس، كام أنه ال يستطيع الركوع. وطلب السائل بيان كيفية الصالة وهو هبذا 

املرض.

اجلواب
املنصوص عليه رشًعا أن املريض إذا عجز عن الصالة وهو قائم أو خاف 
زيادة املرض صىل قاعًدا كيف شاء؛ ألن ذلك أيرس عىل املريض، وألن عذر املرض 
والسجود  الركوع  تعذر  وإذا  أوىل،  اهليئات  عنه  تسقط  فألن  األركان  عنه  أسقط 
أومأ برأسه قاعًدا إن قدر عىل القعود وجعل سجوده باإليامء أخفض من ركوعه، 
والسائل يقرر أنه ال يستطيع اجللوس إال عىل كريس، وأنه ال يستطيع الركوع ويف 
هذه احلالة يصيل وهو جالس عىل الكريس ويومئ للركوع برأسه ويسجد فعال إن 
إيامءه  أيًضا أومأ له برأسه كالركوع وجعل  كان يستطيع السجود، فإن مل يستطعه 

968) من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال   /( * فتوى رقم: 46) سجل: 03) بتاريخ: )3/ 
هريدي.
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العذر قائاًم، فإن زال عنه  للسجود أخفض من الركوع، وصالته صحيحة ما دام 
املرض وجب عليه أن يصيل وهو قائم بركوع وسجود؛ لعدم وجود العذر حينئذ.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ن ا دن
إ
���ل�م ال�

املبـــــادئ
)- األذان سـنة مؤكدة للفرائض اخلمس مجاعة كانت الصالة أو انفرادا أداء كانت 

أو قضاء.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 72 سنة 1967 املتضمن أن وقت الظهر قد 
بيان: هل يصح األذان  السائل  وجب، ومىض عىل دخوله عرشون دقيقة. وطلب 

بعد هذه املدة، أم ُيصىلَّ الظهر وال داعي لألذان؟

اجلواب
أو  منفرًدا  املصيل  كان  سواء  اخلمس  للفرائض  رشًعا  مؤكدة  سنة  األذان 
بجامعة وسواء كانت الصالة أداء يف أول الوقت أو يف وسطه أو يف آخره أو قضاء 
فوات  بعد  التي يصليها  للفائتة  ويقيم  املصيل  يؤذن  أن  الوقت، ويسن  فوات  بعد 
الوقت إذا كان يصيل يف غري املسجد أو كان يصيل يف املسجد منفردا، أما إذا كان 
يصيل يف املسجد بجامعة فال يؤذن هلا رافًعا صوته؛ ألن يف ذلك تشويًشا عىل املصلني 
ويؤدي إىل اشتباه األمر عليهم، وال بأس بأن يؤذن يف هذه احلالة بصوت منخفض 

بقدر ما يسمع نفسه.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل تعاىل أعلم.

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   (968  /4  /7 بتاريخ:   (03 سجل:   (79 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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�ن  �ة ��ول ����س�ا ���ا �م�ن �ل��س���ش �ن ا
إ
�ا �ة ��سش

��� ��ن �ن �ل��ل��ن�ا ��ن�ة�ا
هة �ل���ص�لا �مة��ة ا

��ة �موا
املبـــــادئ

)- األسـلوب املتبع يف حسـاب مواقيت الصالة يف مجهورية مرص العربية يتفق من 
الناحية الرشعية والفلكية مع رأي قدامى علامء الفلك املسـلمني حسـبام انتهى إليه 

رأي املختصني بعلوم الفلك.
2- املواقيـت احلسـابية للصالة والصوم مـع مراعاة فروق التوقيـت من مكان إىل 
مـكان يف مـرص صحيحـة، وموافقـة للمواقيت الرشعيـة التي نزل هبـا جربيل عىل 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالعالمات الطبيعية الواردة يف األحاديث الرشيفة.

الســـؤال
برقم  املقيد  الصالة  مواقيت  حساب  حول  الشبهات  شأن  يف  للناس  بيان 

.1981 /374

اجلواب
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده. 

استفرس كثري من املواطنني من دار اإلفتاء عام أثارته بعض اجلامعات من أن 
وقت صالة الفجر باحلساب الفلكي املعمول به يف مرص متقدم بنحو العرشين من 
الدقائق عن دخول الوقت الرشعي بطلوع الفجر الصادق حسب عالماته الرشعية، 
وأن انتهاء وقت املغرب ودخول وقت العشاء بذات احلساب غري صحيح أيضا؛ 
إذ ال يطابق كل هذا ما جاء يف السنة، وأن بعض هذه اجلامعات قد ضللت الناس 
* فتوى رقم: ))3 سجل: 05) بتاريخ: )2/ ))/ )98) من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 

عيل جاد احلق.
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وأثارت الشك يف عبادهتم ال سيام يف شهر رمضان، فقد أفتوا بامتداد اإلفطار إىل 
الفجر املحدد حسابيا استدالال بقول اهلل  النهار وظهوره متجاوزين وقت  إسفار 
ٱۡلَۡيِط  ِمَن  ۡبَيُض 

َ
ٱۡل ٱۡلَۡيُط  لَُكُم   َ يَتََبنيَّ  ٰ َحتَّ ُبواْ  َوٱۡشَ }َوُكُواْ  سبحانه: 

ۡسَودِ{ ]البقرة: 87)[، وأن هؤالء كانوا حيرضون خيطني أبيض وأسود ويبيحون 
َ
ٱۡل

األكل والرشب حتى يميزوا األبيض من األسود منهام، وإزاء كثرة االستفسارات 
الصالة  ملواقيت  الفلكي  احلساب  أمر  املفتي  فقد عرض  وكتابيا  تليفونيا  هذا  عن 
األساتذة  من  جلنة  عىل  الرسمي  تقويمها  يف  املرصية  املساحة  هيئة  تصدره  الذي 
البحث  بأكاديمية  الفلكية  واحلسابات  واألرصاد  الفلك  علوم  يف  املتخصصني 
الرأي العلمي؛  العلمي وجامعتي األزهر والقاهرة وهيئة املساحة املرصية إلبداء 
ملقارنة املواقيت الرشعية عىل املواقيت احلسابية اجلارية، وشارك يف الفحص السيد 
رئيس جملس إدارة بنك ديب اإلسالمي -وقد كان واحدا من أولئك الذين أرسلوا 
لدار اإلفتاء تقريرا عن عدم صحة احلسابات املعمول هبا يف مرص ألوقات الصالة 
خاصة صاليت العشاء والفجر- وقد تقدمت هذه اللجنة بتقريرها الذي انتهت فيه 
بعد البحث إىل أن: األسلوب املتبع يف حساب مواقيت الصالة يف مجهورية مرص 
العربية يتفق من الناحية الرشعية والفلكية مع رأي قدامى علامء الفلك املسلمني، 
وتأكيدا هلذا اقرتحت اللجنة تشكيل جلنة علمية توايل الرصد واملطابقة مع املواقيت 
الرشعية يف فرتات خمتلفة من العام وملدة عامني، وملا كان هذا االقرتاح جديرا باألخذ 
به استيثاقا ملواقيت العبادة يف الصالة والصوم وأخذا بام فتح اهلل به عىل اإلنسان من 
علم -سبحانه علم اإلنسان ما مل يعلم- فقد تبادل املفتي الرأي مع السيد األستاذ 
اللجنة  لتشكيل  العلمي  البحث  أكاديمية  رئيس  بدران  إبراهيم  الدكتور  الوزير 
التابعة  اجلهات  يف  أبحاثها  تتطلبه  ما  وتيسري  العلمية  مهمتها  وحتديد  املقرتحة، 
لألكاديمية، وتم االتفاق عىل كل اخلطوات بتوفيق من اهلل، واملفتي إذ يبني ذلك 
العمل  للصالة ورشعية  احلسابية  املواقيت  يؤكد هلم صحة  إنام  للمواطنني مجيعا، 
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احلسابية  الفروق  مراعاة  مع  والصالة  الصوم  يف  عندها  والوقوف  وااللتزام  هبا 
احلسابية  املواقيت  تكون  بذلك  إذ  مكان،  إىل  مكان  من  ختتلف  التي  للمواقيت 
موافقة للمواقيت الرشعية التي نزل هبا جربيل -عليه السالم- عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
بالعالمات الطبيعية الواردة يف األحاديث الرشيفة التي رواها أصحاب السنن يف 
كتاب مواقيت الصالة، أما هؤالء الذين ينظرون إىل اخليط األبيض واخليط األسود 
لتحديد وقت الفجر وبدء الصوم فقد سبقهم إىل هذا أعرايب يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 
ُبواْ  َوٱۡشَ }َوُكُواْ  »نزلت:  قال:  سعد  بن  سهل  عن  ومسلم  البخاري  روى  فقد 
ۡسَودِ{ ]البقرة: 87)[ ومل ينزل: 

َ
ۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡل

َ
َ لَُكُم ٱۡلَۡيُط ٱۡل ٰ يَتََبنيَّ َحتَّ

}ِمَن ٱۡلَفۡجرِ{ ]البقرة: 87)[ وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم يف رجليه 
اخليط األبيض واألسود وال يزال يأكل ويرشب حتى يتبني له رؤيتهام، فأنزل اهلل 
»وعن عدي بن  ٱۡلَفۡجرِ{ فعلموا أنه إنام يعني بذلك بياض النهار«.  }ِمَن  بعُد 
حاتم قال: قلت: يا رسول اهلل ما اخليط األبيض من اخليط األسود؟ أمها اخليطان؟ 
قال: إنك لعريض القفا إن أبرصت اخليطني، ثم قال: ال، بل سواد الليل وبياض 
النهار«. أخرجه البخاري. وسمي الفجر خيطا؛ ألن ما يبدو من البياض يرى ممتدا 
كاخليط وقد أوضح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عالمة الفجر الصادق يف أحاديث املواقيت املشار 
إليها، وعليها جيري حساب املواقيت بالدقة التامة التي أكدها تقرير اللجنة العلمية 

التي عهد إليها بالفحص.

وبعد فإن عىل هؤالء الذين يقولون يف الدين بغري علم أن يتقوا اهلل حتى ال 
يضلوا الناس يف دينهم، ولقد حذر اهلل سبحانه هؤالء القائلني يف دينه بغري علم، 
ۡرِض َحَلٰٗل َطّيِٗبا َوَل تَتَّبُِعواْ ُخُطَوِٰت 

َ
ا ِف ٱۡل ِممَّ َها ٱنلَّاُس ُكُواْ  يُّ

َ
أ فقال: }َيٰٓ

ن 
َ
َوأ َوٱۡلَفۡحَشآءِ  وٓءِ  بِٱلسُّ ُمرُُكم 

ۡ
يَأ َما  إِنَّ بنٌِي ١٦٨  مُّ َعُدّوٞ  لَُكۡم  إِنَُّهۥ  ۡيَطِٰنۚ  ٱلشَّ

]البقرة: 68)، 69)[، وبني هذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َتۡعلَُموَن{  َل  َما   ِ َعَ ٱللَّ َتُقولُواْ 
»سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فيام رواه الزهري عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: 
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قوما يتامرون يف القرآن فقال: إنام هلك من كان قبلكم هبذا، رضبوا كتاب اهلل بعضه 
ببعض، وإنام نزل كتاب اهلل يصدق بعضه بعضا وال يكذب بعضه بعضا، فام علمتم 
منه فقولوا وما جهلتم منه فكِلوه إىل عامله«. عىل هؤالء أال يلبسوا الدين بأغراض 
يتبع:  أن  أحق  احلق  فإن  دينه،  إقامة  وال  اهلل  وجه  هبا  يريدون  ال  يبتغوهنا،  أخرى 
قِيُمواْ 

َ
َوأ  ٤٢ َتۡعلَُموَن  نُتۡم 

َ
َوأ ٱۡلَقَّ  َوتَۡكُتُمواْ  بِٱۡلَبِٰطِل  ٱۡلَقَّ  تَۡلبُِسواْ  }َوَل 

]البقرة: 42، 43[. واهلل سبحانه  ٰكِعِنَي{  ٱلرَّ َمَع  َوٱۡرَكُعواْ  َكٰوةَ  ٱلزَّ َوَءاتُواْ  لَٰوةَ  ٱلصَّ
وتعاىل أعلم.

J
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هة �ل���ص�لا �ة ا
ء ��ن ع�ا �ل�د ط��ن ا �موا

املبـــــادئ
) - جيب عىل املأموم االستامع واإلنصات لقراءة اإلمام.

2 - الدعـاء مـن املأمـوم عندما يقول اإلمـام: )وال الضالني( مكـروه وال تبطل به 
الصالة.

3 - الدعاء يف الصالة بام يشبه كالم الناس يبطلها.

الســـؤال
اطلعنا عىل السؤال املقدم من السيد/ رفعت حممد عيل - املقيم 6 شارع أبو 

زيد عزبة الورد املعادي املقيد برقم 204 سنة 1985 املتضمن اآليت:

س1: ما حكم قول املأموم: »استعنت باهلل« عندما يقول اإلمام أثناء صالة 
اجلامعة: }إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعِنُي{ ]الفاحتة: 5[؟ وهل حرام وتبطل به الصالة 

أم ال؟

أثناء صالة اجلامعة:   املأموم عندما يقول اإلمام  الدعاء من  س2: ما حكم 
ٓاّلنَِي{ ]الفاحتة: 7[؟ وهل الدعاء حرام وتبطل به الصالة يف هذه احلالة  }َوَل ٱلضَّ

أم ال؟

س3: ما حكم قول املأموم: ال إله إال اهلل أثناء سامعه آية قرآنية من اإلمام يف 
صالة اجلامعة تدل عىل عظمة اهلل؟ وهل هذا حرام وتبطل به الصالة أم ال؟ وطلب 

السائل بيان احلكم الرشعي فيام تقدم من األسئلة حسام للخالف.

* فتوى رقم: 37) سجل: 20) بتاريخ: 28/ 7/ 985) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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اجلواب
نفيد بأن الصالة رشعا أركان وأفعال خمصوصة، وهي فريضة عىل املسلم 
البالغ العاقل وركن من أركان اإلسالم ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة. من ذلك 
ۡوقُوٗتا{ ]النساء: 03)[  لَٰوةَ َكنَۡت َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي كَِتٰٗبا مَّ قول اهلل تعاىل: }إِنَّ ٱلصَّ
َوُتِقيَم  ـِه  اللَّ َرُسوُل  ًدا  حُمَمَّ َوَأنَّ  ـُه  اللَّ إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  َتْشَهَد  َأْن  ْساَلُم  »اإْلِ ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله 
اَلَة ... « احلديث. وللصالة أركاهنا ورشوطها وواجباهتا وسننها وآداهبا وغري  الصَّ

ذلك مما تكفلت بتفصيله كتب الفقه.

وحينام نتعرض للسؤال األول: وهو قول املأموم حينام يسمع قراءة اإلمام 
القول  هذا  فإن  باهلل«،  »استعنت   :]5 ]الفاحتة:  نَۡسَتعِنُي{  ِإَويَّاَك  َنۡعُبُد  }إِيَّاَك 
قُرَِئ  }ِإَوَذا  تعاىل:  قال  حيث  القرآن،  سامع  حني  اهلل  كتاب  يف  ورد  ملا  خمالف 
]األعراف: 204[، فواجب  تُرَۡحُوَن{  لََعلَُّكۡم  نِصُتواْ 

َ
َوأ َلُۥ  فَٱۡسَتِمُعواْ  ٱۡلُقۡرَءاُن 

لتلك اجلملة  املأموم  أن قول  لقراءة اإلمام، عىل  املأموم االستامع واإلنصات  عىل 
ال تبطل هبا صالته؛ ألهنا ذكر وليس من كالم الناس إال أهنا ليست يف موضعها، 

وصالته صحيحة لكنها مكروهة.

وأما حكم الدعاء من املأموم عندما يقول اإلمام أثناء صالة اجلامعة: }َوَل 
ٓاّلنَِي{ ]الفاحتة: 7[، فمكروه أيضا، واملطلوب يف تلك احلالة التأمني أي قول:  ٱلضَّ
ِعنَْد  اَلُم  السَّ َعَلْيِه  يُل  ِجرْبِ نَنِي  »َلقَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  الصالة،  يف  به  لألمر  سنة  وهو  آمني. 
ْتِم َعىَل اْلكَِتاِب َوَلْيَس ِمَن اْلُقْرآِن«. وأفصح  ُه َكاخْلَ ِة: آِمنَي. َوَقاَل: إِنِّ َفَراِغي ِمَن اْلَفاحِتَ
لغاته املد والتخفيف واملعنى استجب دعاءنا، عىل أن التأمني لإلمام واملأموم رسا 
يف الصالة عند األحناف واملالكية، وعند الشافعية رسا يف الصالة الرسية وجهرا 
البدع  االبتداع صفحة )5): ومن  اإلبداع يف مضار  كتاب  اجلهرية. وجاء يف  يف 
الشائعة أنك تسمع املأمومني عقب فاحتة اإلمام وقبل أن يقول آمني يقولون: رب 
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اغفر وارحم. فإن املطلوب منهم التأمني مع اإلمام فقط. ومن هذا يتبني أن الدعاء 
ٓاّلنَِي{ ]الفاحتة: 7[ مكروه، وال تبطل به  من املأموم عقب قول اإلمام: }َوَل ٱلضَّ
الناس، ومن مواطن الدعاء يف الصالة:  إنه ذكر، وليس من كالم  الصالة، حيث 
فالشافعية يزيدون عىل التسبيح يف الركوع: اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك 
للذي خلقه  السجود: سجد وجهي  أيضا يف  أسلمت وعليك توكلت. ويزيدون 
وصوره وشق سمعه وبرصه فتبارك اهلل أحسن اخلالقني، ويرى األحناف أن املصيل 
ال يأيت يف الركوع والسجود إال بالتسبيح، وأن هذه الدعوات تكون أثناء التهجد. 
رسول  أن  عنه-  اهلل  -ريض  هريرة  أبو  رواه  ما  السجود  أثناء  الدعاء  يرجح  ومما 
َعاَء«. -رواه  الدُّ َفَأْكثُِروا  َساِجٌد  َوُهَو  ِه  َربِّ ِمْن  اْلَعْبُد  َيُكوُن  َما  »َأْقَرُب  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
مسلم- وعن أيب بكر -ريض اهلل عنه- أنه قال لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: علمني دعاء أدعو 
ُنوَب إاِلَّ َأْنَت  ُهمَّ إيِنِّ َظَلْمُت َنْفيِس ُظْلاًم َكثرًِيا َواَل َيْغِفُر الذُّ به يف صاليت، قال: »ُقِل اللَّ
ِحيُم«. متفق عليه. وأيضا  نِي إِنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَّ َفاْغِفْر يِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعنِْدَك َواْرمَحْ
من السنة الدعاء يف القعود األخري بعد التشهد والصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص لقوله عليه 
ـِه َعزَّ َوَجلَّ َوالثَّنَاِء َعَلْيِه ُثمَّ  الصالة والسالم: »إَِذا َصىلَّ َأَحُدُكْم َفْلَيْبَدْأ بَِتْحِميِد اللَّ
بام يشبه  الصالة  الدعاء يف  أن يكون  َشاَء«. عىل  َما  َبْعُد  لَِيْدُع  ُثمَّ  النَّبِيِّ  َعىَل  لُِيَصلِّ 
اللهم زوجني  الناس مثل:  يشبه كالم  بام  فيهام  الدعاء  القرآن والسنة؛ ألن  ألفاظ 
فالنة، يبطل الصالة؛ لقوله عليه الصالة والسالم: »إِنَّ َصاَلَتنَا َهِذِه اَل َيِصحُّ فِيَها 
ـِه ِمْن َعَذاِب  ٌء ِمْن َكاَلِم النَّاِس«، ومن الدعاء املأثور يف آخر التشهد »َأُعوُذ بِاللَّ يَشْ
اِل«.  جَّ ، َوِمْن فِْتنَِة اْلـَمْحَيا َواْلـَماَمِت، َوِمْن فِْتنَِة امْلَِسيِح الدَّ َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ
ُهمَّ  ومن مواطن الدعاء عند استفتاح الصالة بعد تكبرية اإلحرام - »ُسْبَحاَنَك اللَّ
ْهُت  »َوجَّ يقول:  أو   - َك«  َغرْيُ إَِلَه  َواَل  َك،  َجدُّ َوَتَعاىَل  اْسُمَك،  َوَتَباَرَك  َوبَِحْمِدَك، 
إِنَّ  كنَِي،  امْلُرْشِ ِمَن  َأَنا  َوَما  ُمْسلاًِم  َحنِيًفا  َواأْلَْرَض  اَمَواِت  السَّ َفَطَر  لِلَِّذي  َوْجِهَي 
يَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا ِمَن  ـِه َربِّ اْلَعامَلنَِي اَل رَشِ َصاَليِت َوُنُسكِي َوحَمَْياَي َومَمَايِت لِلَّ
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امْلُْسلِِمنَي« ومن مواطن الدعاء أيضا يف الصالة: القنوت يف الوتر عند األحناف بعد 
القراءة يف الركعة األخرية، ويف صالة الفجر بعد الرفع من الركوع يف الثانية جهرا 
عند الشافعية، وبعد القراءة يف الثانية وقبل الركوع رسا عند املالكية. كذلك ورد 
القنوت عند الشافعية يف الوتر يف النصف األخري من رمضان. كذلك من مواطن 
شدة،  أو  نازلة  باملسلمني  نزل  إذا  األخرية  الركعة  من  الرفع  بعد  القنوت  الدعاء 
وذلك يف مجيع الصلوات، وعند األحناف القنوت يف تلك احلالة يف صالة الصبح 
بعد القيام من الركوع يف الثانية كام ورد الدعاء للميت بعد التكبرية الثالثة يف صالة 

اجلنازة.

وأما قول املأموم: ال إله إال اهلل، أثناء سامعه آية من القرآن الكريم من اإلمام 
يف صالة اجلامعة فمكروه أيضا؛ ألن املطلوب من املأموم أثناء قراءة اإلمام االستامع 
واإلنصات، ولكن قوله هذا ال يبطل الصالة حيث إنه ذكر وليس من كالم الناس 

إال أنه يف غري موضعه.

وضح  قد  يكون  اإلجابة  وبتلك  بالسؤال،  ورد  كام  الشأن  كان  إذا  هذا 
اإلهبام.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم، عىل أننا ندعو املسلمني عامة، واملصلني يف بيوت 
اهلل خاصة، االلتزام بالوارد بالكتاب والسنة، وأن يكون اجتامعهم داعيا إىل األلفة 

واملحبة والتعاون عىل الرب والتقوى، واهلل ويل التوفيق.

J
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ر�ن �ل���م�عن ��ن�ل ا
هة ر�ل�ع��ة��ة�ن ��ة �ص�لا

املبـــــادئ
)- ذهـب بعـض الفقهاء إىل منع الركعتـني قبل صالة املغرب، ويـرى بعضهم أن 

اإلتيان هبام سنة أو مستحب، وهو املفتى به.
2- دعـوة إمام املسـجد املصلني إىل صالة الفجر وسـنته باملنـازل مناف للصواب، 
وعليهـم أن ال يتبعـوه يف دعوتـه وأن يلتزمـوا هبدي القرآن وسـنة رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

واملداومة عىل صالة الفجر يف مجاعة باملسجد.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 714/ 1990 املتضمن:

أوال: أن السائل واملصلني بمسجد القرية كانوا يؤذنون لصالة املغرب ثم 
يقيمون الصالة مبارشة، ثم جاء إمام للمسجد بعد أن ضم إىل األوقاف، وأخربهم 
بأن يصلوا ركعتني بعد األذان وقبل اإلقامة مما نتج عنه انقسام املصلني إىل فريقني. 

وكان  باملسجد  الفجر  ركعتي  يصلون  كانوا  واملصلني  السائل  أن  ثانيا: 
يف  الفجر  ركعتي  يصلوا  بأن  أمرهم  نفسه  اإلمام  ولكن  باملصلني  يمتلئ  املسجد 
بمفرده  الصبح  يصيل  نفسه  ووجد  منازهلم،  يف  يصلون  املصلني  جعل  مما  البيوت 

والعاملني باملسجد. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
بالنسبة للسؤال األول: للفقهاء يف هذه املسألة مذهبان، فمنهم من ذهب 
إىل منع الركعتني قبل صالة املغرب ومنهم من ذهب إىل عدم املنع، وقال: إن إتياهنام 

* فتوى رقم: 52) سجل: 26) بتاريخ: 4/ 9/ 990) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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سنة كالشافعي أو مستحب كابن عابدين وصاحب البحر من احلنفية إذا أتى هبام 
املصيل قبل صالة املغرب وكانتا خفيفتني بحيث ال تقام صالة املغرب وهو فيهام، 
وهذا هو الذي نميل إىل اإلفتاء به يف هذه املسألة، فمن صىل ركعتني حتية للمسجد 
أو متنفال بعد أذان املغرب وقبل إقامة صالهتا يكون مقتديا بقول صحيح له سنده، 

ومن مل يصلنِّ فهو مقتٍد برأي آخر وال حرج وال إثم عىل واحد منهم.

والسنة  بالكتاب  مرشوعة  اجلامعة  صالة  أن  فقها  عليه  املنصوص  ثانيا: 
لَٰوةَ{  َقۡمَت لَُهُم ٱلصَّ

َ
واإلمجاع: أما الكتاب فبقوله تعاىل: }ِإَوَذا ُكنَت فِيِهۡم فَأ

حالة  يف  مرشوعة  اجلامعة  صالة  أن  عىل  اآلية  هذه  دلت  فقد   ،](02 ]النساء:  اآلية 
اخلوف، وال ريب أن حالة األمن أوىل. وأما السنة فمنها قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »صالة اجلامعة 
وابن  والرتمذي  البخاري ومسلم  رواه  بسبع وعرشين درجة«  الفذ  تفضل صالة 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ويقول  مرشوعيتها،  عىل  األئمة  اتفقت  فقد  اإلمجاع  وأما  ماجه. 
فضل امليش إىل املسجد والصالة به يف مجاعة: »صالة الرجل يف اجلامعة تضعف عىل 
صالته يف بيته ويف سوقه مخسا وعرشين درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء 
ثم خرج إىل املسجد ال خيرجه إال الصالة مل خيُط خطوة إال رفعت له هبا درجة وحط 
عنه هبا خطيئة، فإذا صىل مل تزل املالئكة تصيل عليه ما دام يف مصاله: اللهم صل عليه 
اللهم ارمحه، وال يزال يف صالة ما انتظر الصالة« رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والرتمذي وابن ماجه عن أيب هريرة، وعن عبد اهلل بن عمر - ريض اهلل عنهام- قال: 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من راح إىل مسجد اجلامعة فخطوة متحو سيئة وخطوة تكتب 
له حسنة ذاهبا وراجعا« رواه أمحد. وعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
»من غدا إىل املسجد أو راح أعد اهلل له يف اجلنة نزال كلام غدا أو راح« رواه  قال: 

البخاري ومسلم وغريمها.
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ومما ذكر يتبني حكم صالة اجلامعة وفضل صالهتا يف املسجد، وبذا يكون 
منافيا  باملنازل  وسنته  الفجر  صالة  إىل  الناس  دعوة  من  اإلمام  هذا  إليه  يدعو  ما 
القرآن وسنة  يلتزموا هبدي  وأن  يتبعوه يف دعوته  أن ال  املصلني  للصواب، وعىل 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واملداومة عىل صالة الفجر يف مجاعة باملسجد قدر املستطاع.

واهلل ويل التوفيق.

J
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هة �ل���ص�لا �ة ا
�ة ��ن �ا �ل��ة��ن ���ل�م ال�

املبـــــادئ
)- االلتفات بالعنق فقط يمينا أو يسارا يف الصالة مكروه إذا كان لغري حاجة.

2- اختلف الفقهاء يف حكم التحول عن القبلة بالصدر يف الصالة صحة وفسادا.

الســـؤال
يف  السائل  أن  املتضمن   1991 سنة   264 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
الصغر تعلم أن الصالة تبطل باحلركة والعمل الكثري، وأنه يسأل عن حكم الدين يف 
صالة اجلامعة التي يؤمها إمام دائم احلركة يمينا وشاماًل كبندول الساعة، هل هي يف 

حقه وحق املصلني صحيحة أم باطلة؟
اجلواب

الصالة  يف  يسارا  أو  يمينا  فقط  بالعنق  االلتفات  أن  فقها  عليه  املنصوص 
مكروه إذا كان لغري حاجة، أما التحول عن القبلة بالصدر يف الصالة فريى املالكية 
أن هذا ال يبطل الصالة ما مل تتحول قدما املصيل عن مواجهة القبلة، وقال احلنابلة: 
وقال  القبلة،  عن  بجملته  املصيل  يتحول  مل  ما  الصالة  يبطل  ال  التحول  هذا  إن 
فإن  أو خمتارا،  أن يكون مضطرا  فإما  القبلة  املصيل بصدره عن  إذا حتول  احلنفية: 
احلالة،  الصالة عىل هذه  أركان  إذا مكث قدر ركن من  إال  تبطل  كان مضطرا ال 
وإن كان خمتارا فإن كان بغري عذر بطلت الصالة وإال فال تبطل سواء قل التحرك 
أو كثر، وقال الشافعية: إذا حتول املصيل بصدره عن القبلة يمنة أو يرسة ولو حرفه 
غريه قهرا بطلت صالته ولو عاد عن قرب بخالف ما لو انحرف جاهال أو ناسيا 
وعاد عن قرب فإهنا ال تبطل. ومن هذا العرض يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.
* فتوى رقم: 25 سجل: 28) بتاريخ: 8/ 7/ )99) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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هة �ل���ص�لا �ة ا
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املبـــــادئ
)- ال تصح الصالة من مكشوف العورة التي أمر الشارع بسرتها يف الصالة إال إذا 

كان عاجزا عن ساتر يسرت له عورته.
2- حد عورة الرجل بالنسبة للصالة هو من الرسة إىل الركبة.

3- يشرتط فيام يسرت به العورة من ثوب ونحوه أن يكون كثيفا.
الســـؤال

اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 441 سنة 1991 املتضمن أن السائل وجد 
أحد أقاربه يؤدي فريضة الصالة مرتديا بنطلون بيجامة وفانلة بحامالت ال تغطي 
صدره وال أكتافه وال ذراعيه وكذا اجلزء األعىل من ظهره وملا عرض عليه أن يرتدي 
ما يسرت اجلزء العلوي املكشوف علل ذلك بحرارة اجلو وعدم استطاعته لبس يشء 

غري ذلك.
اجلواب

من رشوط صحة الصالة سرت العورة فال تصح الصالة من مكشوف العورة 
التي أمر الشارع بسرتها يف الصالة إال إذا كان عاجزا عن ساتر يسرت له عورته.

واملنصوص عليه فقها أن حد عورة الرجل بالنسبة للصالة هو من الرسة 
إىل الركبة، والركبة من العورة بخالف الرسة، ويشرتط فيام يسرت به العورة من ثوب 
ونحوه أن يكون كثيفا فال جيزي الساتر الرقيق الذي يصف لون البرشة التي حتته، 

وال يرض التصاقه بالعورة بحيث حيدد جرمها.
وعىل ذلك فام دام قريب السائل يؤدي صالته وهو ساتر عورته عىل النحو 

التايل فصالته صحيحة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 02) سجل: 28) بتاريخ: 20/ 8/ )99) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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املبـــــادئ

) - إمامة األلثغ لغريه ممن ليس بألثغ غري صحيحة عىل الصحيح.
2 - صـالة غـري خطيب اجلمعـة بالناس بغري إذنـه ال جتوز إال إذا اقتـدى به من له 

والية اجلمعة.

الســـؤال
سئل يف رجل يصيل بالناس إماما بمسجد ببلدة، وليس تابعا لألوقاف، مع 
البلدة يكرهون الصالة وراءه، وهناك من حيسن  ياء، وأهل  الراء  يبدل  ألثغ  كونه 
القراءة، فهل تصح صالة من مل يكن ألثغ وراءه أم تفسد أم تكره حتريام أو تنزهيا؟ 
غريه  وأدخل  آخر  أخرجه  ثم  الصالة،  ونوى  اجلمعة  يوم  األلثغ  هذا  خطب  وإذا 
وصىل بالناس ذلك الغري، فهل صحت الصالة أم بطلت؟ مع العلم بأن الفصل مل 

يطل. أفيدوا اجلواب ولكم الثواب.

اجلواب
الدر من باب اإلمامة ما  أنه قال يف رشح  اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد 
بامرأة وصبي«... إىل أن قال: »وال غري األلثغ به،  اقتداء رجل  نصه: »وال يصح 
أي: باأللثغ عىل األصح كام يف البحر عن املجتبى«. اهـ. وقال يف رد املحتار عىل 
الدر املختار ما نصه: »قوله: »وال غري األلثغ به« هو بالثاء املثلثة بعد الالم من اللثغ 
بالتحريك، قال يف املغرب: هو الذي يتحول لسانه من السني إىل الثاء، وقيل: من 

الراء إىل الغني أو الالم أو الياء، زاد يف القاموس: أو من حرف إىل حرف«. اهـ.

* فتوى رقم: )3) سجل: 3) بتاريخ: 6/ 9/ 6)9) من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وهذا اخلالف يف معنى لفظ األلثغ لغة، وأما من جهة احلكم الرشعي فكل 
من أبدل حرفا بحرف فهو ألثغ كام عليه صاحب القاموس، وكام يؤخذ من الدر 
املختار وحاشية رد املحتار، ويف رد املحتار أيضا ما نصه: »قوله: »عىل األصح«، أي 
خالفا ملا يف اخلالصة عن الفضيل من أهنا جائزة؛ ألن ما يقوله صار لغة له، ومثله يف 
التتارخانية، ويف الظهريية: »وإمامة األلثغ لغريه جتوز وقيل ال«. ونحوه يف اخلانية 
»ملا  قال:  احللية  صاحب  اعتمدها  وكذا  الصحة  اعتامدهم  وظاهره  الفضيل،  عن 
أطلقه غري واحد من املشايخ من أنه ينبغي له أن ال يؤم غريه، وملا يف خزانة األكمل، 
املصنف  عليه  مشى  كام  الصحة  عدم  األحوط  ولكن  اهـ.  الفأفاء«.  إمامة  وتكره 
ونظم يف منظومته حتفة األقران، وأفتى به اخلري الرميل، وقال يف فتاواه: »الراجح 
املفتى به عدم صحة إمامة األلثغ لغريه ممن ليس به لثغة«. اهـ. وقال يف رشح الدر 
أيضا من باب اجلمعة ما نصه: »ويف الرساجية: لو صىل أحد بغري إذن اخلطيب ال 
جيوز إال إذا اقتدى به من له والية اجلمعة. ويؤيد ذلك أنه يلزم أداء النفل بجامعة 
وأقره شيخ اإلسالم«. اهـ. ويف رد املحتار ما نصه: »قوله: »إال إذا اقتدى به من له 

والية اجلمعة« شمل اخلطيب املأذون«. اهـ.

عىل  صحيحة  غري  بألثغ  ليس  ممن  لغريه  األلثغ  إمامة  أن  يعلم  ذلك  ومن 
جتوز  ال  إذنه  بغري  اخلطيب  غري  بالناس  اجلمعة  صىل  إذا  وأنه  به،  املفتى  الراجح 
الصالة إال إذا اقتدى به من له والية اجلمعة ولو اخلطيب املأذون، فإن مل يقتد به من 

له والية اجلمعة ولو اخلطيب املأذون ال جتوز الصالة. واهلل أعلم.

J
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املبـــــادئ
)- بلـوغ الصبـي رشط لصحة إمامته للرجـال البالغني يف الصـالة املفروضة عند 

احلنفية واملالكية واحلنابلة.
2- البلوغ عند الشافعية ليس برشط يف إمامة الصبي الصالة املفروضة وال غريها، 

ورأي اجلمهور أوىل.

الســـؤال
قراءته، وسنه  تعاىل، وجييد  اهلل  قال: شخص حيفظ كالم  م. س.  م.  سأل 
ست عرشة سنة تقريبا، وهو إمام مسجد يف قرية صغرية بدل املرحوم والده املتوىف، 
والذين يصلون وراءه مقتدين به يعبدون اهلل عىل مذهب اإلمام مالك -ريض اهلل 
تعاىل ]عنه[-، وحصل خالف بينهم فمنهم من يرى أن الصالة صحيحة وراءه يف 
الفروض، واجلمع، والعيدين، ومنهم من يرى أن الصالة ال تصح وراءه؛ لصغر 
سنه، وقد امتنع بالفعل، وقد حرضت يف صالة اجلمعة ودعيت للخطبة والصالة 

فامتنعت، فقال فريق منهم: نحن نتشكك يف صحة الصالة وراءه.

فأرجو التكرم باإلجابة عن هذا السؤال.

اجلواب
أن  احلنفية  مذهب  يف  عليه  املنصوص  أن  واجلواب  السؤال،  عىل  اطلعنا 
بلوغ اإلمام رشط لصحة إمامته للرجال البالغني يف الصالة املفروضة، وكذلك يف 
النافلة عىل املختار؛ ملا روي عن ابن عباس: »ال يؤم الغالم حتى حيتلم«، وذهب 
املالكية إىل أن بلوغه رشط لصحتها يف الصالة املفروضة، وهلم يف النافلة قوالن، 

* فتوى رقم: ) سجل: )6 بتاريخ: 27/ 6/ 949) من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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وذهب احلنابلة إىل أنه رشط يف صحتها يف الصالة املفروضة، وأجازوا إمامة الصبي 
املميز يف النافلة، وذهب الشافعية إىل أن البلوغ ليس برشط يف الصالة املفروضة وال 
غريها؛ حلديث البخاري »أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه عىل عهد رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص وهو ابن ست أو سبع« إال أن إمامة البالغ أوىل، وما قال به األئمة الثالثة من 
اشرتاط البلوغ لصحة اإلمامة يف الصالة املفروضة هو ما قال به أبو بكر الصديق، 
وعمر، وابن مسعود، وابن عباس وغريهم من كبار الصحابة -ريض اهلل عنهم- 
كام يف الزيلعي، فمتى كان اإلمام بالغا رشعا صح االقتداء به يف مجيع الصلوات متى 

توافر فيه باقي رشوط اإلمامة اتفاقا بني األئمة.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل تعاىل أعلم.
J
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املبـــــادئ
)- صـالة املأموم بالطابق السـفيل مقتديا بإمام يف الطابق العلـوي جائزة متى كان 

املأموم عاملا بانتقاالت اإلمام.

الســـؤال
سأل األستاذ م. ع. ق، باملحاكم الوطنية واملنتدب بمجلس الوزراء قال:

بالطابق  املصلني  فيه  اإلمام  يؤم  طابقني  من  مكون  مسجد  يف  قولكم  ما 
الصوت، فهل  السفيل سامعا من مكربات  بالطابق  املصلني  باقي  العلوي، ويصيل 
العلوي من  بالطابق  السفيل صحيحة؟ وهل وجود اإلمام  بالطابق  صالة املصلني 
باب ارتفاع اإلمام عن املأموم؟ وباجلملة هل هناك رشعا ما يمنع وجود اإلمام مع 

بعض املأمومني بالطابق العلوي دون السفيل الذي به باقي املصلني؟

اجلواب
إن الصحيح من مذهب احلنفية عىل ما ذكره العالمة الرشنباليل »أنه يصح 
كان  متى  إليه  منه  الوصول  يمكن  ال  كبري  حائط  اإلمام  وبني  وبينه  املأموم  اقتداء 
من العلم بانتقاالت اإلمام بسامع أو رؤية، فالعربة بعدم االشتباه قال: وهو اختيار 
شمس األئمة احللواين ملا روي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يصيل يف حجرة عائشة - ريض 
اهلل عنها- والناس يف املسجد يصلون بصالته«، وعىل هذا صح االقتداء يف املساكن 
املتصلة باملسجد احلرام وأبواهبا من خارجه إذا مل يشتبه حال اإلمام عليهم لسامع 
بيته  سطح  عىل  صىل  من  أن  األئمة  شمس  وذكر  اجلدار،  إال  يتخلل  ومل  رؤية  أو 

* فتوى رقم: )35 سجل: 70 بتاريخ: 8/ 7/ 953) من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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املتصل باملسجد أو يف منزله بجنب املسجد وبينه وبني املسجد حائط مقتديا بإمام 
يف املسجد وهو يسمع التكبري من اإلمام أو املكرب جتوز صالته؛ ألنه إذا كان متصال 
ال يكون أشد حاال من منزل بينه وبني املسجد حائط، ولو صىل رجل يف مثل هذا 
السطح،  عىل  القيام  فكذلك  جيوز  املكرب  أو  اإلمام  من  التكبري  يسمع  وهو  املنزل 
قال ابن عابدين: »وعىل هذا عمل الناس بمكة، فإن اإلمام يقف يف مقام إبراهيم 
ومل  الكعبة،  اإلمام  وبني  وبينهم  اآلخر  اجلانب  من  الكعبة  وراء  الناس  وبعض 
يمنعهم أحد عن ذلك« اهـ، وحديث صالته ملسو هيلع هللا ىلص يف حجرة عائشة والناس يصلون 
يف املسجد بصالته، مع العلم بأهنم ما كانوا متمكنني من الوصول إليه يف احلجرة 
هذا  ويف  املأموم،  عىل  اإلمام  حال  اشتباه  عدم  هو  االقتداء  صحة  رشط  أن  يؤيد 
املالكية  وذهب  املكان،  ضيق  حال  يف  سيام  ال  الناس  عىل  وتيسري  عظيمة  رخصة 
كام يف الرشح الصغري إىل جواز اجلمعة يف الطريق املتصلة باملسجد من غري فصل 
فإذا  الصفوف،  املسجد واتصال  بدون كراهة عند ضيق  أو حوانيت  بيوت  بنحو 
اتصل أحد الصفوف بالصف خارجه أصبحت صالهتم وصالة من ورائهم خارج 
املسجد مع وجود حائط املسجد، وذهب الشافعية كام يف املجموع إىل جواز االقتداء 
إذا كان بني اإلمام واملأموم جدار املسجد والباب النافذ بينهام مفتوح، فوقف املأموم 
ومل  مفتوحا  كان  أو  مفتوحا  يكن  ومل  كان  أو  باب  اجلدار  يف  يكن  مل  فلو  قبالته  يف 
يقف يف قبالته بل عدل عنه فوجهان: قيل ال يصح االقتداء؛ لعدم االتصال، وقيل: 
تصح ولو يكون احلائط حائال سواء قدام املأموم أو عن جنبه« اهـ ملخصا، وذهب 
احلنابلة كام يف املغني إىل أنه لو كان بني اإلمام واملأموم حائل يمنع مقربة اإلمام أو 
من ورائه ففيه روايتان إحدامها: ال يصح االقتداء به، واألخرى: يصح، وقد سئل 
اإلمام أمحد يف رجل يصيل خارج املسجد يوم اجلمعة وأبواب املسجد مغلقة، فقال: 
أرجو أن ال يكون به بأس، وسئل عن رجل يصيل اجلمعة وبينه وبني اإلمام سرتة، 
فأجاب بالصحة إذا مل يقدر عىل غري ذلك، بل قال ابن قدامة: إذا كان بينهام طريق 
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إنه مذهب  بالصحة، وقال:  القول  ففيه روايتان، ورجح  السفن  فيه  أو هنر جتري 
مالك والشافعية. اهـ ملخصا.

وعىل هذا تصح صالة املأموم الذي بالطابق السفيل مقتديا بإمام يف الطابق 
طابق  يف  اإلمام  انفراد  أن  غري  اإلمام،  انتقاالت  يعلم  املأموم  كان  متى  العلوي 
واملأمومون يف طابق آخر مكروه عند احلنفية، فلو كان معه بعض املأمومني مل يكره. 

واهلل تعاىل أعلم.

J
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��إ��ة وا
�ل����ن �م، و���ل�م ا �م�ا �مو�م �ن��لل�ن ال�إ

إ
�ل���م�ا هة ا ء را

��ة
املبـــــادئ

)- ال جيب عىل املأموم قراءة الفاحتة وال غريها فيام جهر به اإلمام وفيام أرس به.
2- يرى الشافعية وجوب قراءة الفاحتة عىل املأموم مطلقا.

3- ذهب املالكية إىل أن القراءة خلف اإلمام مندوبة يف الرسية مكروهة يف اجلهرية.
4- ذهـب احلنابلـة إىل أن القـراءة خلـف اإلمـام مسـتحبة يف الصـالة الرسية ويف 

سكتات اإلمام يف الصالة اجلهرية، وتكره حال قراءة اإلمام يف الصالة اجلهرية.
5- ال تسـقط الصـالة املكتوبة وجيب قضاؤها عىل الفـور -وإن كثرت- ما مل تكن 

هناك مشقة من قضائها عىل الفور.

الســـؤال
سأل م. أ. ش قال:

ما حكم قراءة الفاحتة للمأموم يف الرس واجلهر؟ وما حكم تركها له؟ وما 
احلكم يف رجل كان تاركا للصالة وبدأ يصيل يف سن األربعني أو اخلمسني، هل ال 

بد من تأدية الفوائت أو التسهيل؟

اجلواب
ال جيب عىل املأموم قراءة الفاحتة وال غريها فيام جهر به اإلمام وفيام أرس 
به أي أنه إذا مل يقرأ خلف اإلمام فصالته تامة؛ ألنه كان له إمام، وقراءة اإلمام له 
املأموم مطلقا؛ لقوله  الفاحتة عىل  الشافعي وداود: جيب قراءة  قراءة. وقال اإلمام 
»ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب«. غري أنه قال يف حالة  عليه الصالة والسالم: 

* فتوى رقم: 4) سجل: 74 بتاريخ: 23/ 6/ 955) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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َلُۥ  فَٱۡسَتِمُعواْ  ٱۡلُقۡرَءاُن  قُرَِئ  }ِإَوَذا  إنه مأمور باإلنصات؛ لقوله تعاىل:  اجلهر: 
العموم.  عىل  احلالة  هذه  عدا  فيام  الوجوب  ويبقى   ]204 ]األعراف:  نِصُتواْ{ 

َ
َوأ

وذهب احلنفية إىل أن قراءة املأموم خلف إمامه مكروهة حتريام يف الرسية واجلهرية. 
وذهب املالكية إىل أن القراءة خلف اإلمام مندوبة يف الرسية مكروهة يف اجلهرية 
إال إذا قصد مراعاة اخلالف فتندب القراءة. وقال احلنابلة: إن القراءة خلف اإلمام 
حال  وتكره  اجلهرية،  الصالة  يف  اإلمام  سكتات  ويف  الرسية  الصالة  يف  مستحبة 
إليه احلنفية من أن  لدينا ما ذهب  الصالة اجلهرية. والذي ترجح  قراءة اإلمام يف 
لقوله  واجلهرية؛  الرسية  الصالة  وأهنا مكروهة حتريام يف  واجبة  املأموم غري  قراءة 
عليه الصالة والسالم: »من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة«. هذا جواب السؤال 

األول.

وأما اجلواب عن السؤال الثاين: فإن الظاهر منه أن من ترك الصالة إىل سن 
األربعني أو اخلمسني من املسلمني املخاطبني بجميع الفروع واحلكم يف مثله -أي 
فيمن ترك الصالة املكتوبة وهو خماطب بأدائها من وقت البلوغ- أن تركه إياها مهام 
طال وقته ال يسقطها عنه وجيب عليه قضاؤها عىل الفور وإن كثرت ما مل يلحقه 
أو  مرض  أو  ضعف  يصيبه  بأن  بدنه  يف  -لكثرهتا-  الفور  عىل  قضائها  من  مشقة 
خوف مرض أو نصب أو إعياء أو بأن يصيبه رضر يف ماله بفوات يشء منه أو رضر 
فيه أو انقطاع عن قيامه بأعامل معيشته، ففي هذه احلالة ال جيب عليه القضاء عىل 
الفور بل له أن يقيض منها عقب كل صالة مكتوبة ما وسعه إىل أن يتيقن من قضائها 
مجيعها وبذلك تربأ ذمته وبدون ذلك ال تربأ ذمته. وقالوا إنه يقترص يف القضاء عىل 
الفرائض فقط، وال يتنفل وال يصيل سنتها معها فإن تيقن من قضاء مجيع الفوائت 

اكتفى بأداء الصلوات املكتوبة وسننها ونوافلها ما وسعه.

واهلل يتوىل الرسائر. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�د �ل���م��س�����ن �ة ا
هة ��ن �ل���ص�لا ا

املبـــــادئ
) - الصالة يف كل مكان صحيحة فيام عدا اجلمعة فال تكون إال يف مسجد.

2 - تصـح الصـالة يف أول الوقـت وبعده وال إثم يف التأخري مـا دامت قد أديت يف 
وقتها؛ ألن اخلطاب بالفرض فيها خطاب موسع.

3 - معرفة املصىل تفسري ما يقرؤه من القرآن ليس رشطا يف صحة الصالة.

الســـؤال
ما بيان احلكم الرشعي يف اآليت:

فالح يسقي زرعه من مناوبة املياه وقد يبقى ساعة أو بضع ساعات يف انتظار 
دوره فإذا جاء دوره وعمل يف سقي زرعه وأذن يف هذه احلالة مؤذن لصالة العرص، 
فهل يرتك العمل ويذهب للصالة يف املسجد فورا كام يقول هلم فقيه القرية مع ما يف 
ذلك من الرضر البليغ الذي يلحق به من جراء ترك سقي الزرع الذي يعتمد عليه 
يف رزقه ورزق عياله، أم يؤخر الصالة حلني االنتهاء من سقي األرض؟ وهل جيب 
عىل كل مصل أن يعرف تفسري الفاحتة واآليات التي يقرؤها يف صالته مع فهم معنى 

باقي ما فيها من تسبيح وتكبري، وإن مل يعرف ذلك تكون صالته باطلة؟

اجلواب
الصالة  ألداء  املسجد  إىل  بالذهاب  املبادرة  وجوب  السؤال  من  يفهم  إنه 
الصالة تصح يف  أن  يبارشه، ونرى  الذي  العمل  األذان وترك  املكتوبة عند سامع 
كل مكان يف املسجد وغريه كام تصح يف أول الوقت وبعده وال إثم يف تأخريها عن 

* فتوى رقم: 569 سجل: 74 بتاريخ: 6/ 2/ 956) من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أول الوقت ما دام املصيل قد أداها يف وقتها؛ وذلك ألن لكل صالة من الصلوات 
املكلف  خوطب  الوقت  أول  جاء  فإذا  وهناية،  بداية  له  وقتا  املفروضة  اخلمس 
بالفرض الذي دخل وقته خطابا موسعا فله أن يؤدي الصالة يف أول الوقت كام أن 
له أن يؤدهيا يف آخر الوقت قبل خروجه وال يكون آثام بعدم املبادرة إىل املسجد عند 
سامع األذان وإنام يأثم إذا أخر الصالة حتى خرج وقتها. وواضح أن العمل بسقي 
األرض ال يمنع املكلف من الصالة يف احلقل؛ إذ يستطيع أن يصيل يف مكان وجوده 

وال تستغرق الصالة منه وقتا طويال.

وال يشرتط لصحة الصالة أن تكون الصالة يف املسجد إال يف صالة اجلمعة 
فإذا صىل املصيل يف أي مكان فصالته صحيحة وال إثم عليه؛ لقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
»جعلت يل األرض مسجدا وطهورا أينام أدركتني الصالة تيممت وصليت«. وهذا 

ال يمنع من أن الصالة يف املسجد أفضل من الصالة يف غريه. 

آيات  يقرؤه من  ما  تفسري  املصيل  يعرف  أن  الصالة  كام ال يشرتط لصحة 
الكتاب ويفهم معنى ما فيها من تسبيح وتكبري وإن كان فهم ما يتلوه يف صالته مما 

يزيده خشوعا وأجرا.

ومن هذا يعلم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ل ��سش
إ
�م��ة ال� �م�ا ���ل�م اإ
املبـــــادئ

)- الصـالة خلف اإلمام األشـل بإحـدى رجليه صحيحة رشعـا إال أن الصحيح 
أوىل باإلمامة منه رشعا.

الســـؤال
شخًصا  أن  املتضمن   1970 سنة   368 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
رجليه  إحدى  أشل  أنه  وهي  عاهة  به  ولكنه  املصلني،  ويؤم  اجلمعة  صالة  يؤدي 
وال يمكنه امليش بدون أن يتوكأ عىل عصاه، وأنه نظًرا هلذا الشلل فإنه ال يطمئن يف 
ركوعه وسجوده مثل اإلمام الصحيح، ويف جلوسه للصالة ال جيلس مطمئنا بل 
أثناء وقوفه يف الصالة يقف عىل أطراف  بالنسبة لشلل فخذه، وأنه  جيلس منحنيا 
أصابع رجله الصحيحة، وأنه يوجد يف البلدة أناس غريه يؤدون الصالة عىل الوجه 

الصحيح وحسب فرائضها الرشعية ومنهم السائل.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف الصالة خلف اإلمام املذكور، وهل 
تكون الصالة خلفه صحيحة رشعا، أم غري صحيحة؟

اجلواب
املنصوص عليه يف فقه احلنفية أن األحدب يؤم القائم كام يؤم القاعد كذا يف 
الذخرية وهكذا يف اخلانية ويف النظم إن ظهر قيامه من ركوعه جاز باالتفاق وإال 
فكذلك عندمها، وبه أخذ العلامء خالفا ملحمد رمحه اهلل، كذا يف الكفاية ولو كان 
لقدم اإلمام عوج وقام عىل بعضها جيوز، وغريه أوىل، كذا يف التبيني -يراجع اجلزء 

* فتوى رقم: 3)) سجل: 08) بتاريخ: 27/ 4/ )97) من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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األول من الفتاوى اهلندية صـ 85- وعىل هذا تكون الصالة خلف اإلمام موضوع 
السؤال جائزة رشعا إال أن غريه الذي هو صحيح اجلسم وال عاهة به الذي يؤدي 

الصالة عىل وجهها األكمل يكون أوىل منه باإلمامة رشعا.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�د �ل���م��س�����ن �ة ا
ع��ة ��ن هة حن���ا

إ
�ل���مرا هة ا �ص�لا

املبـــــادئ
) - يرى فقهاء احلنفية أفضلية صالة املرأة يف بيتها؛ ألن اجلامعة مل ترشع يف حقها.

2 - يـرى املالكية إذا كانت املرأة عجـوزا انقطع عنها أرب الرجال جاز هلا حضور 
اجلامعة يف املسجد وإال كره.

الســـؤال
له  السائل  أن  املتضمن   1976 سنة   204 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
زوجة ترص عىل أن تصيل الصلوات اخلمس يف املسجد مجاعة، وأنه ال يقبل أن خترج 
زوجته من البيت إىل املسجد مخس مرات يف اليوم، وأنه حاول إقناعها بأن تصيل يف 
البيت؛ ألنه أفضل هلا فرفضت وصممت عىل الصالة يف املسجد، وأهنا خترج إىل 

املسجد بدون إذنه.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا املوضوع.

اجلواب
اجلمعة  حتى  بيتها  يف  تصيل  أن  للمرأة  األفضل  بأن  احلنفية  فقهاء  يقرر 
تصليها يف بيتها؛ ألن اجلامعة مل ترشع يف حقها، وفقهاء املالكية يقولون: إذا كانت 
املرأة عجوزا انقطع عنها أرب الرجال جاز هلا أن حترض اجلامعة يف املسجد وإال كره 
هلا ذلك، وإن كانت شابة وخيف من حضورها االفتتان هبا يف طريقها أو يف املسجد 
حيرم عليها احلضور إىل املسجد دفعا للفساد، ونحن نقول يف حادثة الســـؤال إنه 
ألن  بإذنه؛  إال  املسجد  إىل  تذهب  وأال  زوجها  تطيع  أن  السائل  زوجة  عىل  جيب 

* فتوى رقم: 502 سجل: 08) بتاريخ: 2/ )/ 977) من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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من  يمنعها  ال  السائل  زوجها  وأن  سيام  ال  رشعا  عليها  واجبة  لزوجها  طاعتها 
مجاعة؛  فيه  لتصيل  املسجد  إىل  اخلروج  من  يمنعها  وإنام  عليها،  املفروضة  الصالة 
ألنه ال حيب أن يراها الرجال وهي ذاهبة إىل املسجد أو آيبة منه، وأن يف صالهتا يف 
املسجد خمالفة لألفضل، فقد أخرج أمحد والطرباين من حديث أم محيد الساعدية 
أهنا جاءت إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا رسول اهلل، إين أحب الصالة معك، فقال 
ملسو هيلع هللا ىلص: »قد علمت، وصالتك يف بيتك خري من صالتك يف حجرتك، وصالتك يف 
حجرتك خري من صالتك يف دارك، وصالتك يف دارك خري من صالتك يف مسجد 
قال  اجلامعة«،  مسجد  يف  صالتك  من  خري  قومك  مسجد  يف  وصالتك  قومك، 
احلافظ: إسناده حسن، وروي عن أم سلمة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خري مساجد 

النساء قعر بيوهتن« رواه أمحد.

هبا  يصيل  وأن  اجلامعة،  فضل  من  زوجته  حيرم  أال  بالسائل  هنيب  ونحن 
مجاعة يف البيت، فإن ذلك جيعلها تطيب نفسا وال تفكر يف خمالفة زوجها السائل 

وتذهب إىل املسجد ما دامت ستحصل عىل ثواب اجلامعة يف البيت.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال إذا كان احلال كام ذكر به. واهلل سبحانه 
وتعاىل أعلم.

J
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ع��ة �ل�حن���ا هة ا ��س�����إ��ل��ة �ع��ن �ص�لا
إ
ا

املبـــــادئ
) - مواضـع السـكتات يف الصالة تكون: بعد تكبرية اإلحـرام وقبل الفاحتة، وبني 

وال الضالني وآمني، وبني الفاحتة والسورة، وبعد القراءة وقبل الركوع.
2 - عـىل املأموم اإلنصات واالسـتامع لقراءة إمامه يف الصـالة اجلهرية، ويندب له 

القراءة يف الصالة الرسية.
3 - قـراءة الفاحتـة ركـن مـن أركان الصالة يف مجيـع ركعات الفـرض والنفل عىل 

اإلمام واملنفرد بخالف املأموم.
4 - يدرك املأموم الركعة بإدراك الركوع مع اإلمام وإن مل يقرأ شيئا من القرآن.

الســـؤال
استفسار  املتضمن  ميالدية   1984  /329 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 

السائل عام ييل:

1- ما هو رس السكتات التي كان يفعلها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الصالة اجلهرية؟

2- هل ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه أمر الصحابة بقراءة الفاحتة فيام جيهر به من 
الصلوات أم ال؟

عىل  يطبق  اْلكَِتاِب«.  َة  َفاحِتَ َيْقَرْأ  مَلْ  ملَِْن  َصاَلَة  »ال  القائل:  احلديث  هل   -3
املأموم يف الركعات اجلهرية؟ ومتى يمكن له أن يقرأها؟

َماِم َلُه ِقَراَءٌة«. حديث  4- هل احلديث القائل: »َمْن َكاَن َلُه إَِماٌم َفِقَراَءُة اإْلِ
صحيح يعمل به أم ال؟

* فتوى رقم: 77 سجل: 20) بتاريخ: 9/ 2/ 985) من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني محزة.
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5- إذا دخل الرجل املسجد ووجد اإلمام راكعا فركع قبل أن يرفع اإلمام 
رأسه، فهل تعد هذا ركعة كاملة للمأموم أم ال؟

اجلواب
عن السؤال األول: من آداب الصالة يندب للمصيل أن يسكت يف الصالة 
القراءة وهي مستحبة لكل مصٍل  أربع سكتات األوىل بعد تكبرية اإلحرام وقبل 
املراد عدم اجلهر  بل  ليست سكتة حقيقية  بدعاء االستفتاح، وهي  يقول  عند من 
الذكر الشتغاله بدعاء االستفتاح، فقد روي عن أيب هريرة -ريض اهلل  بيشء من 
َواْلِقَراَءِة،  التَّْكبرِِي  َبنْيَ  َسَكَت  اَلِة  الصَّ يِف   َ َكربَّ إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسوُل  »َكاَن  قال:  عنه- 
يِن َما َتُقوُل؟  ي، َأَرَأْيَت ُسُكوَتَك بنِْيَ التَّْكبرِِي َواْلِقَراَءِة َأْخرِبْ َفُقْلُت َلُه: بَِأيِب َأْنَت َوُأمِّ
ُهمَّ  اللَّ َواْلـَمْغِرِب،  ِق  اْلـَمرْشِ َبنْيَ  َباَعْدَت  َكاَم  َخَطاَياَي  َوَبنْيَ  َبْينِي  َباِعْد  ُهمَّ  اللَّ َقاَل: 
َواْلـاَمِء  بِالثَّْلِج  اْغِسْلنِي  ُهمَّ  اللَّ َنِس،  الدَّ ِمَن  اأْلَْبَيِض  َكالثَّْوِب  َخَطاَياَي  ِمْن  نِي  َنقِّ

ِد«. أخرجه السبعة إال الرتمذي. َواْلرَبَ

بعد  رسا  االستفتاح  بدعاء  يأيت  أن  مصلٍّ  لكل  العلامء  مجهور  عند  فيسن 
السكتة  هذا  ورشعت  ذلك)))،  يف  الواردة  الصيغ  من  صيغة  بأي  اإلحرام  تكبرية 
الثانية  السكتة  القراءة.  لسامع  ويتفرغوا  والتكبري  النية  تأدية  للمأمومني  ليتسنى 
لقول  التأمني  يف  اإلمام  موافقة  للمأموم  ليتسنى  وآمني«  الضالني  »وال  بني  سكتة 
سمرة بن جندب: »حفظت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سكتتني: سكتة إذا كرب وسكتة إذا 
ٓاّلنَِي{ ]الفاحتة: 7[«. أخرجه  فرغ من قراءة: }َغۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَل ٱلضَّ

أمحد وأبو داود)2). 

)))  انظر املغني البن قدامة جزء ) صفحة 9)5.
)2)  جزء 3 صفحة 75) الفتح الرباين.
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الشافعية  عند  لإلمام  مستحبة  وهي  والسورة  الفاحتة  بني  السكتة  الثالثة: 
واحلنابلة؛ ليقرأ املأموم فيها الفاحتة، ويشتغل اإلمام بالذكر والدعاء ومكروهة عند 
احلنفيني ومالك؛ لعدم ما يدل عىل مرشوعيتها. الرابعة: السكتة بعد القراءة وقبل 
النَفس وهي مستحبة  القراءة من الركوع وتراّد  الركوع وهي سكتة لطيفة لفصل 

عند الشافعي وأمحد وإسحاق))).

يف  الفاحتة  قراءة  املأموم  عىل  جيب  هل  منه  فهمنا  الثاين:  السؤال  عن  أما 
الصالة اجلهرية، واجلواب أن قراءة الفاحتة ركن من أركان الصالة يف مجيع ركعات 
عىل  يفرتض  الشافعية:  قال  املأموم.  بخالف  واملنفرد  اإلمام  عىل  والنفل  الفرض 
فإن  بعضها.  أو  بجميعها  مسبوقا  كان  إن  إال  اإلمام  خلف  الفاحتة  قراءة  املأموم 
إمامه مكروهة  املأموم خلف  اإلمام يتحمل عنه ما سبق. وقال احلنفية: إن قراءة 
يف  مندوبة  اإلمام  خلف  املأموم  قراءة  املالكية:  وقال  واجلهرية.  الرسية  يف  حتريام 
الرسية مكروهة يف اجلهرية. وقال احلنابلة: القراءة خلف اإلمام مستحبة يف الرسية 
ويف سكتات اإلمام يف اجلهرية، ومكروهة حال قراءة اإلمام يف الصالة اجلهرية. 
وتوفيقا بني أقوال األئمة نقول: جيب عىل املأموم اإلنصات واالستامع لقراءة إمامه 
َلُۥ  فَٱۡسَتِمُعواْ  ٱۡلُقۡرَءاُن  قُرَِئ  }ِإَوَذا  امتثاال لقول اهلل تعاىل:  يف الصالة اجلهرية 
نِصُتواْ لََعلَُّكۡم تُرَۡحُوَن{ ]األعراف: 204[ ويندب له القراءة إذا سكت اإلمام 

َ
َوأ

بعد قراءة الفاحتة أو إذا كان آخر الصفوف وال يسمع قراءة اإلمام أو كان به صمم 
وال يسمع، أما يف الصالة الرسية فيندب قراءة املأموم خروجا من اخلالف.

أمحد  أخرجه  فقد  اْلكَِتاِب«.  َة  َفاحِتَ َيْقَرْأ  مَلْ  ملَِْن  َصاَلَة  »اَل  حديث:  أما   -  3
لقول  واملنفرد؛  كاإلمام  املأموم  غري  حق  يف  اعتباره  ويمكن  والنسائي  والشيخان 
جابر -ريض اهلل عنه- »من صىل ركعة مل يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إال أن يكون 

وراء اإلمام« أخرجه الرتمذي وقال: حسن صحيح.

)))  انظر جزء ) صفحة 535 املغني البن قدامة.
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ِقَراَءٌة«. فهذا احلديث  َلُه  َماِم  اإْلِ َفِقَراَءُة  إَِماٌم  َلُه  َكاَن  »َمْن  4 - أما حديث: 
الرسية  يف  املأموم  قراءة  كراهة  عىل  األحناف  به  واستدل  طرق  عدة  من  روي  قد 
قراءة  حتريام  يكره  قلنا  األئمة  بني  وتوفيقا  اخلالف  من  خروجا  ولكن  واجلهرية، 
واالستامع  باإلنصات  مأمور  إنه  حيث  اجلهرية،  الصالة  يف  اإلمام  خلف  املأموم 

إلمامه، ويندب له القراءة يف الصالة الرسية كام سبق.

بإدراك  الركعة  يدرك  املأموم  أن  عىل  واجلمهور  األربعة  األئمة  اتفق   -  5
ْكَعَة«.  ُكوَع َفَقْد َأْدَرَك الرَّ الركوع مع اإلمام وإن مل يقرأ شيئا. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأْدَرَك الرُّ

رواه أبو داود. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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هة ء را
�ل���هة �ة ا

�ن�� ��ن ��س�����ة�ا
و �ن

إ
�م ا �م�ا  ال�إ

إ
��ط�ا ���ل�م ��ن

املبـــــادئ
)- عـىل املأموم الـذي حيفظ القرآن أن يكـون قريبا من اإلمام لـريده، ويصحح له 

القراءة إذا أخطأ، ويفتح عليه إذا التبست عليه القراءة.
2- خطـأ اإلمام أو نسـيانه يف القـراءة أثناء الصالة ال يبطلها سـواء وجد من يفتح 

عليه ويصحح له أم ال ما دام قد قرأ ما تصح به الصالة.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 266/ 86 املتضمن أن إمام املسجد صىل هبم 
وا ِمْن َقْوِمِه َلنُْخِرَجنََّك  املغرب وقرأ بعد الفاحتة قوله تعاىل: )َقاَل امْلَأَلُ الَِّذيَن اْسَتْكرَبُ
َظاملنَِِي(  ُكنَّا  َأَوَلْو  َقاَل  تِنَا  ِملَّ يِف  َلَتُعوُدنَّ  َأْو  َقْرَيتِنَا  ِمْن  َمَعَك  آَمنُوا  َوالَِّذيَن  ُشَعْيُب  َيا 
ساهيا.  اإلمام  فأخطأ   ]88 ]األعراف:  َكٰرِهنَِي{  ُكنَّا  َولَۡو 

َ
أ }قَاَل  والصواب: 

ويسأل هل هذا اخلطأ يبطل الصالة؟

اجلواب
إن  يؤاخذنا  أال  ونرجوه  ندعوه  أن  وكرمه  فضله  من  تعاىل  اهلل  علمنا  لقد 
نَاۚ َربََّنا 

ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ نسينا أو أخطأنا، فعلمنا أن نقول: }َربََّنا َل تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن

ِيَن ِمن َقۡبلَِناۚ َربََّنا َوَل ُتَّمِۡلَنا َما  ا َكَما َحَۡلَتُهۥ َعَ ٱذلَّ َوَل َتِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡصٗ
َعَ  نَا  فَٱنُصۡ َمۡولَىَٰنا  نَت 

َ
أ َوٱرَۡحَۡناۚٓ  نَلَا  َوٱۡغفِۡر  َعنَّا  َوٱۡعُف  بِهۦِۖ  نَلَا  َطاقََة  َل 

ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَكٰفِرِيَن{ ]البقرة: 286[، وقال الرسول الكريمملسو هيلع هللا ىلص: »رفع عن أمتي اخلطأ 
الذي حيفظ أن يكون قريبا من  املأموم  والنسيان وما استكرهوا عليه« وجيب عىل 
اإلمام لريده، ويصحح له القراءة إذا أخطأ، ويفتح عليه إذا التبست عليه القراءة؛ 

* فتوى رقم: 267 سجل: )2) بتاريخ: 24/ 9/ 987) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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حلديث ابن عمر »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص صىل صالة فقرأ فيها فالتبس عليه فيها فلام فرغ قال 
أليب: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فام منعك أن تفتح عيّل؟« أخرجه أبو داود وابن 
حبان واحلاكم والطرباين يف الكبري بسنٍد رجاُله ثقاٌت، ولقول أنس: »كنا نفتح عىل 

األئمة يف عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« أخرجه احلاكم وصححه.

ومما سبق يتضح أن خطأ اإلمام أو نسيانه يف القراءة أثناء الصالة ال يبطلها 
سواء وجد من يفتح عليه ويصحح له أم ال ما دام قد قرأ ما تصح به الصالة. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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هة �ل���ص�لا �ة ا
�حر ��ن �ل��س�ا �م��ة ا �م�ا ���ل�م اإ
املبـــــادئ

)- حذر اإلسـالم من تعاطي السحر لألذى، وجاءت تعاليمه بذمه وحتريمه، وقد 
أفتى بعض الفقهاء بقتل السـاحر، وقال بعضهم: إذا اعتقد إباحته كفر، وإال فسـق 

ومل يكفر.
2- إذا كان الـذي يـؤم املصلـني يعمل السـحر وهو معتقد إباحتـه مل تصح الصالة 
خلفـه، وإن كان يعملـه معتقدا حرمته فهو مسـلم فاسـق وتكره إمامتـه، والصالة 

خلف غريه أوىل وأجدر.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 263 سنة 1988 املتضمن أن عندهم رجال 
بالقرية يعمل بالسحر وخاصة أنه حيجز العريس عن عروسته يف ليلة عرسه؛ لكي 
يتقاىض مبلغا كبريا من املال مقابل فك هذا العمل، وقد ثبت أنه يقوم هبذا العمل 

مرارا وتكرارا، وهذا الرجل يؤم املصلني يف الصالة باملسجد.

ويسأل: هل يصح هلذا الرجل أن يؤم املصلني يف الصالة بالرغم من أهنم 
كارهون له بسبب هذا العمل، أم ال يصح؟

اجلواب
ٰ تُۡسَحُروَن{ ]املؤمنون: 89[  نَّ

َ
السحر معناه الرصف، ومنه قوله تعاىل: }فَأ

أي فكيف ترصفون عن احلق إىل الباطل، وقد ذكر السحر يف القرآن، واتفق علامء 
املسلمني عىل أن هناك شيئا يسمى سحرا، وقد حذر اإلسالم من تعاطي السحر 
»اجتنبوا  الرشيف:  احلديث  يف  جاء  فقد  وحتريمه  بذمه  تعاليمه  وجاءت  لألذى، 

* فتوى رقم: 6)2 سجل: 23) بتاريخ: 4)/ 8/ 988) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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السبع املوبقات« وعدد منها »السحر«، وتوعدت مرتكبه بالعقوبات األليمة، ففي 
بقتل  الفقهاء  بعض  أفتى  وقد  بالسيف«،  رضبة  الساحر  »حد  الرشيف:  احلديث 
ألن  كفر؛  إباحته  واعتقد  السحر  تعلم  إذا  بعضهم:  وقال  زنديق،  ألنه  الساحر؛ 
القرآن نطق بتحريمه وإال فسق ومل يكفر، هذا وقد اختلف الفقهاء يف إمامة الفاسق:

يف  للناس  إمامته  تصح  والشافعي  حنيفة  أيب  اإلمامني  مذهب  فقه  ففي 
الصالة مع الكراهة إال إذا مل يوجد سواه فال كراهة، وتصح إمامته ملثله مطلقا بدون 

كراهة.

ويف فقه اإلمام مالك ضمن أقوال اجلواز واملنع عىل اإلطالق، وقيل: جتوز 
إمامته إن كان فسقه يف غري الصالة أو إن كان غري مقطوع بفسقه أو كان فسقه بتأوله 

يف بعض األحكام املجتهد فيها، وهذا غري املتأول يف العقيدة؛ إذ ال جتوز إمامته.

ويف فقه اإلمام أمحد: إن إمامة الفاسق ولو ملثله غري صحيحة إال يف صالة 
رضورة،  خلفه  الصالة  فتجوز  غريه  خلف  صالهتام  تعذرت  إذا  والعيد  اجلمعة 
وهذه هي الرواية املشهورة عنه، وهناك رواية أخرى بالصحة؛ وبناء عىل ما تقدم 
فإذا كان هذا الرجل الذي يؤم املصلني يعمل السحر وهو معتقد إباحته مل تصح 
الصالة خلفه؛ العتقاده حل ما حرم اهلل، وإن كان يعمل السحر وهو معتقد حرمته 
بالناس  تقدم وصىل  وإذا  دينه،  بأمر  إمامته؛ ألنه ال هيتم  فاسق وتكره  فهو مسلم 
»صلوا خلف كل بر وفاجر«، وإن كانت الصالة  إماما جاز؛ لقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
خلف غريه ممن ال يتصف هبذا الوصف أوىل وأجدر؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »اجعلوا أئمتكم 

خياركم فإهنم وفدكم فيام بينكم وبني ربكم«.

وهبذا يعلم اجلواب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ة
� �ل���م�ع�ا �م��ة ا �م�ا ���ل�م اإ

املبـــــادئ
)- األوىل لإلمـام إن كان معوقـا أن يتنـزه عـن إمامة النـاس إذا كان ال يتمكن من 

القيام واجللوس باستواء واعتدال إال بمشقة.

الســـؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 59/ 1993 واملتضمن أن السائل قد عني 
إماما وخطيبا بوزارة األوقاف؛ ونظرا لظروفه الصحية حيث إنه مصاب ببرت فوق 
الركبتني بالساقني، ويصيل بالناس إماما وهو جالس، وقام أحد املفتشني باملديرية 
بالتشكيك يف صالته إماما بالناس. وطلب السائل اإلفتاء، فهل صالته صحيحة أم 

هبا يشء من عدم الصحة؟

اجلواب
إىل  الرجلني  غسل  بدوهنا  يصح  ال  التي  وأركانه  الوضوء  فرائض  من 
تعاىل:  قال  القدم  فوق  الساق  أسفل  يف  البارزان  العظامن  مها  والكعبان  الكعبني، 
يِۡديَُكۡم 

َ
لَٰوةِ فَٱۡغِسلُواْ وُُجوَهُكۡم َوأ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا ُقۡمُتۡم إَِل ٱلصَّ َها ٱذلَّ يُّ

َ
أ }َيٰٓ

ۚ{ ]املائدة: 6[. ومن  رُۡجلَُكۡم إَِل ٱۡلَكۡعَبنۡيِ
َ
إَِل ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَسُحواْ بُِرُءوِسُكۡم َوأ

قطع  فإن  تبقى،  ما  يغسل  أن  عليه  وجب  غسله،  جيب  ما  بعض  رجله  من  قطع 
للمسجد  إذا كان  الصالة  اإلمامة يف  الغسل، وأما عن  الفرض كله سقط  موضع 
مل  فإذا  باإلمامة،  واألوىل  األحق  فهو  األوقاف  وزارة  قبل  من  معني  راتب  إمام 
أعلمهم  ثم  اهلل،  لكتاب  أي أحسنهم تالوة  أقرؤهم  الناس  فيؤم  راتب  إمام  يكن 
ثم  للشبهات،  اجتنابا  أكثرهم  أي  أورعهم  ثم  وفسادا،  صحة  الصالة  بأحكام 

* فتوى رقم: ))) سجل: )3) بتاريخ: 27/ )/ 993) من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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بأقرأ  واملراد  ثوبا،  أنظفهم  ثم  نسبا،  ثم أرشفهم  خلقا،  أحسنهم  ثم  أكربهم سنا، 
»إذا اجتمع مجاعة كل  املالكية:  قال  أقلهم حفظا،  القوم أحسنهم تالوة وإن كان 
واحد منهم صالح لإلمامة، فيندب تقديم السلطان أو نائبه ولو كان غريمها أفقه 
وأفضل، ثم اإلمام الراتب يف املسجد، ثم األعلم بأحكام الصالة، ثم األعلم بفن 
احلديث رواية وحفظا، ثم األعلم بالقراءة، ثم الرائد يف العبادة، ثم األقدم إسالما، 
ثم األرقى نسبا، ثم األحسن يف اخللق، ثم األحسن لباسا، فإن استووا أقرع بينهم 
إال إذا رضوا بتقديم أحدهم فيقدم ويؤم الناس؛ ألنه ينبغي لإلمام أن يكون متحليا 
بالكامل، متخليا عام يعاب حتى ال يكرهه أهل اخلري والصالح، ويكره له حتريام أن 
يؤم قوما يكرهونه أو أكثرهم إذا كانوا أهل دين وتقوى«. وقال املالكية: »كذلك 
تكره إمامته إن كرهه القليل من غري أهل الفضل والرشف، وحترم إمامته إن كرهه 
مجيع القوم أو أكثرهم«. وقال املالكية أيضا: »وتكره إمامة أقطع وأشل يد أو رجل 
ولو ملثلهام، حيث ال يضعان العضو عىل األرض، وكذا سائر املعوقات، فمن تلبس 
إمامة  تنزهيا  »يكره  احلنفية:  وقال  سامل«.  هو  ممن  غريه  يؤم  أن  له  كره  منها  بيشء 

األعرج الذي يقوم ببعض قدم«. وقالت احلنابلة كذلك.

وعىل ذلك نقول لألخ السائل: إنه من األوىل واألكرم له أن يتنزه عن إمامة 
القيام واجللوس  يتمكن من  الساقني ال  إن مقطوع  بحاله هذه حيث  الناس وهو 
باستواء واعتدال إال بمشقة، ولكن للسائل أن خيطب اجلمعة ما دام معينا من قبل 
وزارة األوقاف، وال يمكن إسناد عمل له غري اإلمامة، ويمكن أن يؤم غريه الناس 
بعد اخلطبة، وهذا للرضورة، والرضورات تقدر بقدرها. واهلل تعاىل نسأل لنا وله 

وللمسلمني اهلداية والتوفيق والرشاد. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.


