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�ل��ج�م�ع��ة �ة ا �ص�لا
املبـــــادئ

1- تصح صالة اجلمعة يف مساجد املرص متى توافرت رشائط اجلمعة الرشعية.

الســـــؤال
إقامة  سئل يف قرية تعددت مساجدها وأكربها ال يسع أهلها، فهل تصح 

اجلمعة هبا عىل املذهب؟ أفيدوا.

اجلواب
ه، والذي مشى  ، وقد اختلف أئمتنا يف حدِّ من رشائط صحة اجلمعة املرِصرْ
أكثر  فتوى  وعليه  هبا  املكلفني  أهله  مساجده  أكرب  يسع  ال  ما  أنه  التنوير  يف  عليه 
الفقهاء كام يف املجتبى، واعتمده برهان الرشيعة كام يف النهر، وهذا كام يف حوايش 
القرية  هذه  بكون  يقيض  القول  وهذا  القرى،  من  كثري  عىل  يصدق  املختار  الدر 
فيها سواء كانت يف هذا  إقامتها  باقي رشائط اجلمعة، تصح  فلو وجدت  حرضا، 

املسجد أو غريه، وإال فال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 14 سجل: 3 بتاريخ: 26/ 6/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.

J
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�ج ا �ج
أ
�مة��ة و�م�ا �ة�دج�كر �ج�ع�د ال�

�ل��ةر��ة �ل���ك�ه���ج وا �ة ��سور�ة ا ء را
��ة

املبـــــادئ
1- قراءة سورة الكهف جهًرا وتلحينًا عىل وجه يشوش عىل املصلني حمظورة.

2 - الرتقية قبل اخلطبة حرام عىل مذهب أبى حنيفة.
3 - م�ا يذكر بع�د األذان أو قبله كله من املحدث�ات املبتدعة للتلحني ال ليشء آخر 

وال يقول أحد بجواز هذا التلحني.
4 - الذكر جهًرا أمام اجلنازة مكروه.

5 - األذان بني يدى اخلطيب هو الباقى من سنة النبى ملسو هيلع هللا ىلص.

الســـــؤال
مقدمة  عريضة  معها  مرسل  أنه  مضموهنا  املنوفية  مديرية  من  بإفادة  سئل 
بأمل  معها،  والورقتان   ،937 نمرة  حتت  املسجلة  ورفقائه  ع.  م.  من  للمديرية 
االطالع عليها، واإلفادة بام يرى نحو ما اشتملت عليه. والذي اشتملت عليه ست 

مسائل وهي املرغوب االستفهام عام يرى فيها.

األوىل: ما اعتيد من قراءة فقيه سورة الكهف جهرا يوم اجلمعة؛ ألجل عدم 
غوغاء الفالحني بالكالم الدنيوي.

اإللقاء،  يف  اآلداب  مراعاة  مع  اخلطبة  قبل  الرتقية  من  اشتهر  ما  الثانية: 
وحديث »إذا قلت لصاحبك واإلمام خيطب...« إلخ.

عىل  يشتمل  بام  اجلمعة  يوم  الوقت  قبل  األذان  من  حيصل  ما  الثالثة: 
استغاثات، وصلوات عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص لتنبيه الفالحني املوجودين بالغيطان الغافلني 

عن مكان اجلمعة.

* فتوى رقم: 311 سجل: 3 بتاريخ: 5/ 6/ 1904 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد عبده.
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الرابعة: األذان داخل املسجد بني يدي اخلطيب.

يف  األذان  عقب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عىل  والسالم  الصالة  من  اشتهر  ما  اخلامسة: 
األوقات اخلمسة إال املغرب.

السادسة: الذكر جهرا أمام اجلنازة بكيفية معتدلة خالية عن التلحني.

هل ذلك كله جاٍر عىل السنن القويم، أو فيه إخالل بالدين؟

اجلواب
اطلعت عىل رقيم سعادتكم املؤرخ 24 مايو املايض نمرة 765، وعىل ما 
معه من األوراق، وأفيد سعادتكم أن كل عبارة مل يرد هبا نص عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومل 
تأت يف عمله ملسو هيلع هللا ىلص وال يف عمل أصحابه اقتداء به وإن مل نعرف وجه االقتداء فهي 
بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. فهي ممقوتة للشارع جيب منعها، 
وهذه األمور التي جاءت يف العرائض املقدمة لسعادتكم مجيعها ما عدا األذان بني 
يدي اخلطيب: صور عبادات حمدثة مل تكن عىل عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال أصحابه، وال 

التابعني، وال تابعيهم، وال يعرف بالتحقيق من أحدثها.

وما ُينَقل عن بعض العلامء يف الرتقية مثال من أهنا بدعة مستحسنة ال يصح 
والرشب،  كاألكل،  العادات:  يف  يستحدث  ما  بني  يفرق  مل  ألنه  عليه؛  التعويل 
واللباس، واملسكن، وما يستحدث يف العبادات، فكل ما حيدث من النوع األول 
مما ال رضر فيه بالدين وال بالبدن، وكان مما خيفف مشقة، أو يدفع أذى، أو يفيد 
الذهب  كاستعامل  بالنص  ممنوعا  يكن  مل  إذا  منه  مانع  وال  مستحسن  فهو  منفعة، 
والفضة واحلرير للرجال، ونحو ذلك. وأما ما حيدث من القسم الثاين -أعني قسم 
والبدعة  بدعة-  منه  حدث  ما  كل  -أعني  عمومه  عىل  فيه  فاحلديث  العبادات- 
ما  أن  احلنفية  كتب  من  البحر  يف  ذكر  وقد  شبهة.  بال  النار  يف  والضاللة  ضاللة، 
عند  يؤمنون  املؤذنني  وأن  النبوي،  احلديث  يقرأ  للخطيب  املرقي  أن  من  تعورف 
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الدعاء، ويدعون للصحابة بالرضاء، ونحو ذلك فكله حرام عىل مذهب أيب حنيفة 
بأخروي عند حممد ال  الكالم  الرتقية عىل  بعضهم من محل  قاله  اهلل- وما  -رمحه 
نحو  عىل  يؤدى  خمصوص  بوقت  وقت  عمل  الرتقية  ألن  إليه؛  االلتفات  يصح 
خمصوص، فهو ليس من قبيل الكالم الذي يعرض لقائله يف أمر بمعروف أو هني 
عن منكر، أو ذكر اهلل خصوصا. والرتقية عىل حاهلا املعهودة يف القرى واملدن ال 
يقول أحد من األئمة بجوازها ملا فيها من التلحني والتغني، ولو زعم السائلون أنه 
ال يلحن فيها؛ ألهنا مل خترتع إال للتلحني. فإذا ذهب منها مل تعد تسمى ترقية، ومل 

تبق هلم هبا حاجة، فالصواب منعها عىل كل حال؛ ألهنا بدعة سيئة.

املكتوبات، وأنه مخس عرشة  لغري  ليس  أنه  اخلانية  فقد جاء يف  األذان  أما 
كلمة، وآخره عندنا ال إله إال اهلل، وما يذكر بعده أو قبله كله من املحدثات املبتدعة 
عربة  وال  التلحني،  هذا  بجواز  أحد  يقول  وال  آخر،  ليشء  ال  للتلحني،  ابتدعت 
بقول من قال: إن شيئا من ذلك بدعة حسنة؛ ألن كل بدعة يف العبادات عىل هذا 

النحو فهي سيئة، ومن ادَّعى أن ذلك ليس فيه تلحني فهو كاذب.

تعداد  عند  األشباه  عبارة  يف  جاء  اجلمعة  يوم  الكهف  سورة  وقراءة 
املكروهات ما نصه: »ويكره إفراده بالصوم، وإفراد ليلته بالقيام، وقراءة الكهف 
فيه خصوصا«. وهي ال تقرأ إال بالتلحني، وأهل املسجد َيلُغون، ويتحدثون، وال 
ينصتون، ثم إن القارئ كثريا ما يشوش عىل املصلني بصوته وتلحينه، فقراءهتا عىل 

هذا الوجه حمظورة.

أما الذكر جهرا أمام اجلنازة ففي الفتح واألنقروية من باب اجلنائز: »يكره 
للاميش أمام اجلنازة رفع الصوت بالذكر فإن أراد أن يذكر اهلل فليذكره يف نفسه«.

األذان  ما عدا  منعه  يلزم  مما  التي سألتم عنها  األشياء  وعىل ذلك فجميع 
الثاين وحده، وهو األذان بني يدي اخلطيب؛ فإنه هو الباقي من سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 
بني السنن، وما عداه مما ذكر ال يصح اإلبقاء عليه؛ ألن مجيعه من خمرتعات العامة، 
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وال يتمسك به إال جهاهلم، وليس من اجلائز أن يؤخذ يف الدين بيشء مل تتقدم فيه 
أسوة حسنة معروفة، وال سنة مقررة منقولة، وكيف جيوز اّتباع خمرتعني جمهولني ال 
متكن الثقة هبم يف غري عبادة اهلل فضال عن يشء يف دين اهلل؟ واهلل أعلم. معه أربع 

ورقات.

J
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����ة�ه�ا
ول و��ة

أ
�ل��ج�م�ع��ة �ع��ج ا �ة ا حج��ةر �ص�لا

أ
�ة�ا

املبـــــادئ
1 - تأخ�ري صالة اجلمعة عن أول وقته�ا جائز كتأخري صالة الظهر مطلًقا صيًفا أو 
ش�تاء متى وقعت الص�الة بأكملها يف وقته�ا واألفضل التبكري هبا ش�تاء وتأخريها 

صيفا.
2 - حد التأخري صيفا أن تصىل قبل بلوغ ظل كل يشء مثله.

الســـــؤال
سئل يف تأخري صالة اجلمعة عن أول وقتها؛ ألجل اجتامع املصلني. والقرية 
مل يكن هبا إال جامع واحد. فهل جيوز تأخري صالة اجلمعة عن أول وقتها الجتامع 

املصلني أم ال؟ أفيدونا مأجورين ولفضيلتكم الثواب من الكريم الوهاب.

اجلواب
جائز  الوقت  أول  عن  اجلمعة  تأخري  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
وقعت  متى  الشتاء  زمن  يف  أو  الصيف  زمن  يف  كان  سواء  مطلًقا،  الظهر  كتأخري 
الصالة بأكملها يف وقتها، ولكن األفضل يف زمن الشتاء هو التبكري أي التعجيل، 
ويف زمن الصيف هو التأخري. وحد التأخري زمَن الصيف أن يصيل قبل بلوغ ظل 
»وندب  الكنز:  قول  عند  أول  جزء   260 بصحيفة  البحر  يف  قال  مثله.  يشء  كل 
تأخري الفجر وظهر الصيف«، ما نصه: »أي ندب تأخريه لرواية البخاري: »كان إذا 
اشتد الربد بكر بالصالة وإذا اشتد احلر أبرد بالصالة«، واملراد الظهر؛ ألن جواب 
السؤال عنها، وحّده أن يصيل قبل املثل أطلقه فأفاد أنه ال فرق بني أن يصيل بجامعة 
أو ال، وبني أن يكون يف بالد حارة أو ال، وبني أن يكون يف شدة احلر أو ال. وهلذا 

* فتوى رقم: 174 سجل: 14 بتاريخ: 6/ 8/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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إنام  أنه  من  الوهاج  الرساج  يف  فام  مطلقا  بالظهر  اإلبراد  ونفضل  املجمع:  يف  قال 
قيل،  ما  عىل  الشافعي  مذهب  هو  بل  نظر  ففيه  رشوط،  بثالثة  اإلبراد  يستحب 

«. انتهى. بِيَجايِبُّ واجلمعة كالظهر أصال واستحبابا يف الزمانني كذا ذكره اإِلسرْ

ومن ذلك يعلم صحة ما قلناه يف جواب هذا السؤال. واهلل أعلم.

J
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�لواح�د �ل���مك��صر ا �ة ا
�ل��ج�م�ع��ة ��ج �ة ا � �ص�لا �ة�ع�د

املبـــــادئ
1- جي�وز تع�دد اجلمعة يف البلد مت�ى كانت مرصا، وُأِذَن بإقامتها يف املس�جد الذي 

تقام فيه من ِقَبِل ويل األمر، واستوفيت باقي الرشوط الالزمة رشعا لذلك.

الســـــؤال
سأل عيل عبد الرمحن من أهايل وسكان ناحية احلسينات مركز نجع محادي 
تقام فيه صالة اجلمعة،  املذكورة أعاله جامع  بالناحية -بلدنا-  أنه  قنا يف  بمديرية 
واجلامع املشار إليه ال يسع املكلفني هبذه الصالة مع العلم أن هذه البلد هبا سوق، 
وهبا صنائع ال حتتاج لغريها غالبا، وهبا مساجد أخرى. أجتوز إقامة مجعة يف أحد 

املساجد املذكورة؟ أفيدوا اجلواب ولكم من اهلل الثواب.

اجلواب
»وتؤدَّى  ورشحه:  التنوير  متن  يف  قال  أنه  ونفيد  السؤال  هذا  عىل  اطلعنا 
املجمع  -رشح  الفتوى  وعليه  املذهب  عىل  مطلًقا  كثرية  بمواضع  واحد  مرٍص  يف 
للعيني، وإمامة فتح القدير- دفعا للحرج«. اه�، قال يف حاشية رد املحتار عليه: 
»فقد ذكر اإلمام الرسخيس أن الصحيح من مذهب أيب حنيفة جواز إقامتها يف مرٍص 
واحٍد يف مسجدين وأكثر، وبه نأخذ؛ إلطالق: »ال مجعة إال يف مرص«. رشط املرص 
فقط، وبام ذكرنا اندفع ما يف البدائع من أن ظاهر الرواية أن جوازها يف موضعني 
ال يف أكثر وعليه االعتامد. اه�. فإن املذهب اجلواز مطلقا. بحر. اه�؛ وألن يف إلزام 
احتاد املوضع حرجا بيِّنًا؛ الستدعائه تطويل املسافة عىل أكثر احلارضين، ومل يوجد 

* فتوى رقم: 8 سجل: 15 بتاريخ: 6/ 11/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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دليل عدم جواز التعدد، بل قضية الرضورة عدم اشرتاطه، ال سيام إذا كان مرصا 
كبريا كمرصنا. كام قاله الكامل. اه�. طحطاوي« كذا يف رد املحتار أيضا.

مرصا،  كانت  متى  املذكورة  البلد  يف  اجلمعة  تعدد  جواز  يعلم  ذلك  ومن 
وُأِذَن بإقامتها يف املسجد الذي تقام فيه من ِقَبِل ويل األمر، واستوفيت باقي الرشوط 

الالزمة رشعا لذلك.

J
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�ل����ة��ة �ل���م�ا �م��ة ا �م�ا �ل�ع�ا �م�ا  اأ
�ل��ج�م�ع��ة �ة  ا

�ل�ح�مج��ج �ة ا �ص�لا
املبـــــادئ

1-  اجلمع�ة تؤدَّى يف مرص واحد بمواضع  كثرية ع�ىل املذهب، وعليه الفتوى دفعا 
 للحرج.

2- اقتداء املالكي باحلنفي والعكس جائز رشعا.

الســـــؤال
سأل ح. ز. يف صالة احلنفي  اجلمعة إماما لعامة املالكية يف بلدة يزيد  سكاهنا 
عن سبعة آالف نسمة، مع العلم بأن  أكرب مسجد فيها ال يسع أهلها املكلفني هبا، 
 فهل تنعقد اجلمعة أو ال تنعقد، أو ال بد من  إمام مالكي مثلهم؟ أفتوين ولكم األجر.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال ونفيد أن من رشوط  صحة اجلمعة املرص وهو ما ال 
يسع أكرب  مساجده أهله املكلفني هبا، وعليه فتوى )أكثر(  الفقهاء، أو فناؤه وهو ما 
حوله ألجل  مصاحله كدفن املوتى وركض اخليل،  ومنها إذن السلطان أو مأموره 
بإقامتها، فإذا  كانت البلدة املذكورة مرصا باملعنى  املذكور وصدر اإلذن بإقامة اجلمعة 
يف  املسجد املذكور من ويل األمر كانت  اجلمعة فيه صحيحة بعد توفر باقي رشائط 
 الصحة، من وقت الظهر، واخلطبة فيه،  وكوهنا قبل صالة اجلمعة، بحرضة مجاعة 
 تنعقد هبم اجلمعة؛ ملا نصوا عليه من أن  اجلمعة تؤدَّى يف مرص واحد بمواضع  كثرية 
والعكس  باحلنفي  املالكي  اقتداء  وأما  دفًعا  للحرج،  الفتوى  وعليه  املذهب،  عىل 

 فهو جائز رشعا.

* فتوى رقم: 7 سجل: 19 بتاريخ: 3/ 7/ 1920 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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�ل��ج�م�ع��ة �ة ا �ل��س�ع�ة ��ك��ص�لا ا
املبـــــادئ

1- الس�عي لصالة اجلمعة واجب باألذان األول ال�ذي عىل املنارة بعد الزوال عىل 
األصح.

2- فت�ح املح�الت التجارية وغريه�ا باٍق ع�ىل اإلباحة، وال جي�ب إغالقها ال قبل 
الصالة وال بعدها.

الســـــؤال
سأل الشيخ م. خ. هـ. املحامي الرشعي يف يوم اجلمعة هل جيب عىل التجار 
إقفال حماهلم التجارية يف ذلك اليوم مجيعه وقت الصالة وقبلها؟ أو ال جيب إال وقت 
الصالة حسب ما يرشد إليه قوله عز وجل: }َوَذُرواْ ٱۡلَۡيَع{ ]اجلمعة: 9[؟ أفيدونا 

اجلواب ال زلتم ملجأ للقاصدين.

اجلواب
قال يف متن التنوير ورشحه الدر من باب صالة اجلمعة ما نصه: »ووجب 
السعي ويف املسجد أعظم وزرا باألذان األول يف  البيع ولو مع  إليها وترك  سعي 
األصح وإن مل يكن يف زمن الرسول بل يف زمن عثامن، وأفاد يف البحر صحة إطالق 
احلرمة عىل املكروه حتريام«. اه�. وقال يف رد املحتار: »أراد به -أي البيع- كل عمل 
ينايف السعي، وخصه اتباعا لآلية«، ثم قال: واختلف يف املراد باألذان األول فقيل: 
األول باعتبار املرشوعية وهو الذي بني يدي املنري؛ ألنه الذي كان أوال يف زمنه عليه 
الصالة والسالم وزمن أيب بكر وعمر حتى أحدث عثامن األذان الثاين عىل الزوراء 

* فتوى رقم: 305 سجل: 21 بتاريخ: 11/ 6/ 1922 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.



- 18 -

حني كثر الناس، واألصح أنه األول باعتبار الوقت وهو الذي يكون عىل املنارة بعد 
الزوال«. اه�.

إىل  السعي  ينايف  عمل  وكل  البيع،  ترك  هو  الواجب  أن  يعلم  ذلك  ومن 
اجلمعة باألذان األول وهو الذي يكون عىل املنارة بعد الزوال عىل القول األصح 
لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُُمَعةِ  إَِذا نُودَِي لِلصَّ ِيَن َءاَمُنٓواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ عمال بقوله تعاىل: }َيٰٓ

الرشيفة  اآلية  ]اجلمعة: 9[، وليس يف هذه  ٱۡلَۡيَع{  َوَذُرواْ   ِ ٱللَّ ذِۡكرِ  إَِلٰ  فَٱۡسَعۡواْ 
الصالة وال  يوم اجلمعة ال يف وقت  التجارة يف  يدل عىل وجوب إغالق حمال  ما 
بعد الفراغ منها، فهي باقية عىل إباحة فتحها وإغالقها عىل أن قوله تعاىل: }فَإَِذا 
]اجلمعة: 10[   }ِ ٱللَّ فَۡضِل  ِمن  َوٱۡبَتُغواْ  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  واْ  فَٱنتَِشُ لَٰوةُ  ٱلصَّ قُِضَيِت 

مل  الرزق، وإن  للتجارة، والترصف يف احلوائج وابتغاء  باالنتشار  رصيح يف األمر 
يكن األمر هنا للوجوب بل هو لإلباحة فالقائل بوجوب إغالق أماكن التجارة يف 
يوم اجلمعة مثبت حكام مل يثبته الشارع؛ ألنه إنام أثبت وجوب السعي للصالة فقط. 

واهلل أعلم.

J
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�ل��ج�م�ع��ة �ل�ع�مة�د وا  ا
�ة �مة���م�اع �ص�لا ��ج ا

املبـــــادئ
1- مذهب احلنفية واملالكية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم اجلمعة فال جتزئ إحدى 
الصالتني عن األخرى وهو مذهب الش�افعي غري أن�ه يرخص ألهل القرى الذين 

بلغهم النداء وشهدوا صالة العيد أال يشهدوا صالة اجلمعة.
2- مذهب اإلمام أمحد أن من صىل العيد سقطت عنه اجلمعة إال اإلمام فال تسقط 
عن�ه إال إذا مل جيتم�ع معه من يصيل به اجلمعة، ويف رواي�ة عنه إذا صليت اجلمعة يف 
وق�ت العي�د أجزأت ص�الة اجلمعة عن ص�الة العيد، بناء عىل ج�واز تقديم صالة 

اجلمعة عنده قبل الزوال. 

الســـــؤال
سأل ع. أ. ج. قال: حصل خالف بيننا يف أن صالة العيد إذا كان العيد يوم 
مجعة تكون باقية عىل سنيتها أو وجوهبا عىل اخلالف بني املذاهب، أو تسقط ملوافقتها 

ليوم اجلمعة. فنرجو اإلجابة عن ذلك ولكم الفضل.

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أن مذهب احلنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد 
أو  ُيسّن للشخص  بل  فإن إحدى الصالتني ال جتزئ عن األخرى،  ويوم اجلمعة 
جيب عليه صالة العيد عىل حسب اخلالف يف ذلك عىل املذهب، وعليه أيضا صالة 
اجلمعة، ففي اجلامع الصغري ملحمد رمحه اهلل: »عيدان اجتمعا يف يوم واحد فاألول 
سنة والثاين فريضة، وال يرتك واحد منهام«. وقد ذكر صاحب الدر عن القهستاين 
نقال عن التمرتايش: »أهنام لو اجتمعا -أي يوم العيد ويوم اجلمعة- مل يلزم إال صالة 

* فتوى رقم: 598 سجل: 47 بتاريخ: 15/ 1/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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أحدمها، وقيل األوىل صالة اجلمعة، وقيل صالة العيد«. قال صاحب الدر: »قد 
راجعت التمرتايش فرأيته حكاه عن مذهب الغري، وبصورة التمريض فتنبه«. قال 
ابن عابدين: »أي أن هذا مذهب غرينا، أما مذهبنا فلزوم كل منهام«. هذا واملذكور 
يف رشح املهذب لإلمام النووي أن مذهب اإلمام الشافعي أنه إذا اجتمع يوم العيد 
ويوم اجلمعة فال كالم يف أنه ال تسقط إحدى الصالتني باألخرى عن البلد الذي 
أقيمت فيه الصالة، ولكن يرخص ألهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صالة 
العيد أال يشهدوا صالة اجلمعة؛ أخذا بام صح عن عثامن É ورواه البخاري يف 
صحيحه من أنه قال يف خطبته: »أهيا الناس إنه قد اجتمع عيدان يف يومكم، فمن 
أراد من أهل العالية -قال النووي: وهي قرية باملدينة من جهة الرشق- أن يصيل 
معنا اجلمعة فليصل، ومن أراد أن ينرصف فلينرصف«، وجاء يف املغني البن قدامة 
احلنبيل أن مذهب اإلمام أمحد أن من شهد العيد سقطت عنه اجلمعة إال اإلمام ال 
اإلمام  وقيل يف وجوهبا عىل  اجلمعة،  به  يصيل  من  معه  أن جيتمع  إال  عنه،  تسقط 
صالة  أجزأت  العيد  وقت  يف  اجلمعة  صليت  إذا  أنه  أيضا  عنه  وروي  روايتان، 
اجلمعة عن صالة العيد، وذلك مبني عىل رأيه من جواز تقديم اجلمعة قبل الزوال، 
ويف اجلزء األول من فتاوى اإلمام ابن تيمية صفحة 145 يف جواب سؤال ما نصه: 

»إذا اجتمع يوم اجلمعة ويوم العيد ففيها ثالثة أقوال للفقهاء:

أحدها: أن اجلمعة عىل من صىل العيد ومن مل يصله كقول مالك وغريه.

والثاين: أن اجلمعة سقطت عن السواد اخلارج عن املرص؛ كام يروى ذلك 
عن عثامن بن عفان É أنه صىل العيد، ثم أذن ألهل القرى يف ترك اجلمعة، واتبع 

ذلك الشافعي.

أن  لإلمام  ينبغي  لكن  اجلمعة،  عنه  سقطت  العيد  صىل  من  أن  والثالث: 
اجتمع يف عهده  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  السنن عن  ليشهدها من أحب كام يف  اجلمعة  يقيم 
عيدان فصىل العيد ثم رخص يف اجلمعة. ويف لفظ أنه صىل العيد وخطب الناس 
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فقال: »أهيا الناس إنكم قد أصبتم خريا فمن شاء منكم أن يشهد اجلمعة فليشهد 
ثم خري  العيد  أنه صىل  السنن من وجهني  احلديث روي يف  فإنا جممعون«. وهذا 
الناس يف شهود اجلمعة. ويف السنن حديث ثالث يف ذلك أن ابن الزبري كان عىل 
عهده عيدان فجمعهام أول النهار ثم مل يصل إال العرص، وذكر أن عمر بن اخلطاب 
É فعل ذلك، وذكر ذلك البن عباس É فقال قد أصاب السنة. وهذا املنقول 
هو الثابت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وخلفائه وأصحابه وقول من بلغه من األئمة كأمحد 

وغريه، والذين خالفوه مل يبلغهم ما يف ذلك من السنن واآلثار. واهلل أعلم. اه�.

والذي يظهر لنا أن الصحيح يف هذا املوضوع هو ما ذهب إليه اإلمام أمحد 
من أنه ال جتب صالة اجلمعة عىل من شهد صالة العيد، وأنه إذا أديت صالة اجلمعة 
قبل الزوال أجزأت عن صالة العيد، فال تكون صالة العيد يف هذه احلالة واجبة 
وال سنة. وذلك لقوة ما استند إليه اإلمام أمحد من األحاديث واآلثار يف املسألتني 
ومن  بصددها  نحن  التي  واملسألة  الزوال،  عن  اجلمعة  صالة  تقديم  جواز  أعني 
شاء الوقوف عىل ما استند إليه يف املسألة األوىل فلريجع إىل كتاب منتقى األخبار 

ورشحه نيل األوطار.

وبام ذكرنا علم اجلواب عن السؤال عىل مذاهب األئمة األربعة. واهلل أعلم.

J
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�م  �ل���م���هة�ا �د ا �ل���م��س�����ج �ة ا
�ل��ج�م�ع��ة ��ج �ة ا ح��ل�م  �ص�لا
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ر��
أ
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��ج
املبـــــادئ

1- من رشوط صحة اجلمعة عند  احلنفية  أن يقيمها السلطان أو من يأمره  بإقامتها؛ 
 ألهنا ال تقام إال بجمع عظيم.

2- صالة اجلمعة تكون باإلذن العام من السلطان أو نائبه ولذا فتصح يف كل مكان 
ولو تعددت.

الســـــؤال
فتوى رشعية يف جواز صالة اجلمعة يف  املسجد املقام بأرض املعرض:  

الزراعي بمدينة  املعرض  املتضمن أن بداخل  أرض  اطلعنا عىل االستفتاء 
القاهرة  مسجدا تقام فيه صالة اجلمعة، إال أنه  يشرتط للدخول يف املعرض دفع رسم 
 مقرر بحيث ال يسمح بدخوله ملن مل  يدفعه. فهل ذلك خمل بصحة صالة  اجلمعة يف 

هذا املسجد؟

اجلواب
إن من رشوط صحة اجلمعة عند  احلنفية  أن يقيمها السلطان أو من يأمره 
 بإقامتها؛  ألهنا ال تقام إال بجمع عظيم،  وقد تقع  املنازعة بله املقاتلة بني الناس  من 
أجل  التقدم إلقامتها؛ ألنه يعد رشفا  ورفعة،  فيتسارع إليه كل من مالت مهته  إىل 
الفتنة  من  فيه  ما  وفيه  التقاتل،  إىل  وقد   يؤدي  والتنازع،  التجاذب  فيقع   الرياسة، 
  والفوىض واإلفضاء إىل تفويتها، وال   سبيل إىل حسم ذلك إال بأن يكون التقدم   إليها 
بأمر السلطان الذي تعتقد طاعته   وختشى عقوبته، فكان هذا رشطا ال بد   منه؛ تتميام 

* فتوى رقم: 310 سجل: 59 بتاريخ: 7/ 6/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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ألمر هذا الفرض، وإليه ذهب   احلسن البرصي واألوزاعي وحبيب بن   أيب ثابت، 
وجرى عليه العمل يف الديار   املرصية منذ قرون إىل اآلن، وذهب   األئمة الثالثة إىل 
عدم اشرتاطه كام نقله   ابن قدامة يف املغني، وملا كان اشرتاط   إقامتها بالسلطان أو 
للتحرز   عن تفويتها، وهذا ال حيصل إال باإلذن   العام، رشط احلنفية  إنام هو  نائبه 
املوضع  إذنا عاما   بدخول  للناس  يأذن  أن  العام   من مقيمها، وهو  لصحتها اإلذن 
الذي تصىلَّ فيه بحيث ال   يمنع أحد من دخوله ممن تصح منه   اجلمعة؛ ولذا قالوا: 
لو أغلق اإلمام باب   قرصه وصىل بأصحابه اجلمعة مل جيز؛   ألهنا من شعائر اإلسالم 
وال  هلا،  الناس  االشتهار؛   ليجتمع  سبيل  عىل  إقامتها  الدين   فتجب  وخصائص 
تفوت عىل أحد،   قال يف الكايف: »واإلذن العام وهو أن   تفتح أبواب اجلامع ويؤذن 
للناس حتى لو   اجتمعت مجاعة يف اجلامع وأغلقوا   األبواب ومجعوا مل جيز، وكذا 
عاما  إذنا  للناس  وأذن  باهبا  فإن   فتح  داره  يف  بحشمه  يصيل  أن  أراد  السلطان   إذا 
وأجلس  وأغلقها  داره  يفتح   أبواب  مل  وإن  ال،  أو  العامة  شهدهتا  جازت   صالته 
عن  للتحرز  السلطان  ألن   اشرتاط  جيز؛  مل  الدخول  من  الناس  البوابني   ليمنعوا 
تفويتها،   وهذا ال حيصل إال باإلذن العام«. اه�.   قال العالمة ابن عابدين: »وينبغي 
أن  يكون  حمل النزاع ما إذا كانت ال تقام إال  يف  حمل واحد، أما لو تعددت فال؛ ألنه 
 ال  يتحقق التفويت كام أفاده التعليل«.  اه�.  وهو قوله: »ألن اشرتاط  السلطان... 
إلخ«. وهذا  الرشط مل يشرتطه  األئمة الثالثة، ومل  يذكر يف كتب ظاهر  الرواية عند 
احلنفية،  وإنام ذكر يف كثري  من معتربات كتبهم  كالكنز والوقاية  وامللتقى، وعلله يف 
ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  البدائع بأن اهلل تعاىل  رشع النداء لصالة  اجلمعة بقوله:}َيٰٓ

ِ َوَذُرواْ ٱۡلَۡيَع{]اجلمعة: 9[،  لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ إَِلٰ ذِۡكرِ ٱللَّ نُودَِي لِلصَّ
أن  تكون  فاقتىض  اجلامعات  فيها،  مجعة؛  الجتامع  تسمى  لالشتهار  وكذا  والنداء 

اجلامعات كلها  مأذونني باحلضور؛  حتقيقا ملعنى االسم«. اه�.  
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ومن هذا يعلم أن أداء صالة اجلمعة يف   هذا املسجد جائز عىل مجيع املذاهب 
وأما  عىل  العام،  اإلذن  اشرتاط  الثالثة  فظاهر؛  لعدم  املذاهب  عىل  أما    األربعة، 
مذهب  احلنفية؛ فألن اإلذن العام  متحقق فيه؛ لعدم  منع أحد ممن بداخل  املعرض 
من  الدخول فيه ألداء اجلمعة،  وكذا ممن هو  خارج املعرض؛ إلمكانه  الدخول بدفع 
 الرسم املقرر الذي مل  يرشط للدخول  للصالة بل للدخول يف  املعرض، وهو  بمثابة 
غلق باب القلعة  التي بداخلها  املسجد لعادة قديمة كام ذكر  يف رشح  الدر عىل أنه 
يمكنه أداء اجلمعة  يف  مسجد آخر من املساجد التي تقام فيها   اجلمعة بالقاهرة، فال 
تفوته بعدم الدخول   إىل املعرض، وقد علمت مما حرره ابن   عابدين أن اجلمعة إذا 

كانت تقام يف   مساجد متعددة بمرص ال ينبغي أن تكون   حمل نزاع. واهلل أعلم. 
J
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�ة �ة�د �د �ل�حج �د ا حج �ل���م��س�ا �ة ا
�ة ��ج ��ك��ص�لا روط �ص�ح��ة ا ��صش

املبـــــادئ
1- صحة أداء الصلوات يف املساجد اجلديدة ال تتوقف عىل إذن اإلمام إال يف صالة 

اجلمعة والعيدين عند احلنفية، وهذا هو احلكم اجلاري عليه العمل.

الســـــؤال
بني مزار سبعة مساجد وتعدادها ثالثون  بندر  قال: يف  أ. س. ص.  سأل 
ألف نسمة بام فيه أصحاب األديان األخرى الُعرش تقريبا، وقد منَّ اهلل علينا بحسن 
توفيقه وعونه وبنيت مسجدا ثامنا، وقد تم من كل يشء، ومن منذ شهرين قدمنا 
الشعائر، وقد  طلبا لوزارة األوقاف؛ الستصدار إذن ملكي بصالة اجلمعة وإقامة 
أرسلت الوزارة األوراق للجهات املختصة هنا لالستيفاء وقد متت وأرسلت إليها 
ثانيا، ولآلن مل يصل اإلذن وحيث إن املسجد تم من نور ومياه وفرش وخالفه، فهل 

جيوز صالة اجلمعة وإقامة الشعائر حتى حيرض اإلذن، أم ننتظر وصول اإلذن؟

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، واجلواب أن صحة أداء الصلوات يف املساجد اجلديدة 
هو  وهذا  احلنفية،  عند  والعيدين  اجلمعة  صالة  يف  إال  اإلمام  إذن  عىل  تتوقف  ال 
األئمة فيجوز  باململكة املرصية، وأما عند غريهم من  العمل  احلكم اجلاري عليه 
اإلذن  توقف عىل  بدون  املساجد  الصلوات يف هذه  والعيدين كسائر  اجلمعة  أداء 
املذكور، واشرتط املالكية يف املسجد أن يكون مباحا للعامة. ومن هذا يعلم اجلواب 

عن السؤال حيث كان احلال كام ذكر به. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 327 سجل: 61 بتاريخ: 8/ 10/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�ة �أرج �ا ��ةر حج
�ة�اع �ج

�ل���م�دج �ل��ج�م�ع��ة حج���ل�ج ا �ة ا �ص�لا
املبـــــادئ

1- ال تصح صالة اجلمعة بدون إمام وال خطبة، وال يكفي سامع اخلطبة وحركات 
اإلمام من املذياع واالقتداء به.

الســـــؤال
سأل س. ش. س. عن طريق اإلذاعة احلكومية قال:

يوجد بالناحية -بلدنا- جامع بدون إمام وال مقرئ، فهل جيوز سامع القرآن 
واخلطبة من جهاز الراديو، وتكون الصالة بعد اخلطبة؟

اجلواب
ورد يف احلديث كام رواه البخاري أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »صلوا كام رأيتموين 
جيلس  خطبتني  خيطب  وكان  مجاعة،  يف  إال  اجلمعة  السالم  عليه  يصل  ومل  أصيل« 
بينهام كام رواه البخاري ومسلم؛ ولذا انعقد اإلمجاع عىل أهنا ال تصح إال بجامعة 
يؤمهم أحدهم كام ذكره اإلمام النووي يف املجموع، وقال ابن قدامة يف املغني: إن 

اخلطبة رشط يف اجلمعة ال تصح بدوهنا، وانعقد إمجاع األئمة األربعة عىل ذلك.

وعىل هذا ال تصح صالة اجلمعة يف هذه القرية املسؤول عنها بدون إمام 
وال خطبة، وال يكفي يف ذلك سامع اخلطبة وحركات اإلمام من املذياع. واهلل تعاىل 

أعلم.

* فتوى رقم: 664 سجل: 61 بتاريخ: 1/ 2/ 1950 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�د �ل���م��س�����ج ��ةر ا
�ة �ج

�ل�ع�مة�د ��ج  ا
�ة �ص�لا

املبـــــادئ
1- اخلروج إىل الصحراء لصالة العيد س�نة يف مذهب احلنفية وإن وسعهم املسجد 

اجلامع هو الصحيح.
2- قال املالكية بندب فعل صالة العيد بالصحراء ويكره فعلها يف املس�جد من غري 
عذر إال بمكة فاألفضل فعلها باملسجد احلرام، واشرتط احلنابلة أن تكون قريبة من 
البني�ان عرفا، فإن بعدت عن البنيان عرفا فال تصح صالة العيد فيها رأس�ا، ويكره 

صالهتا يف املسجد بدون عذر إال ملن بمكة.
3- مذهب الشافعية أن صالهتا يف املسجد أفضل لرشفه إال لعذر كضيقه فيكره فيه 

للزحام، وحينئذ يسن اخلروج للصحراء.

الســـــؤال
سئل: هل تأدية صالة العيد يف املسجد أفضل أم يف اخلالء؟

اجلواب
إن اخلروج إىل الصحراء لصالة العيد سنة يف مذهب احلنفية وإن وسعهم 
املسجد اجلامع هو الصحيح، فقد نقل ابن عابدين عن اخلانية: »واخلالصة السنة أن 
خيرج اإلمام إىل اجلبانة ويستخلف غريه ليصيل يف املرص بالضعفاء بناء عىل أن صالة 

العيدين يف موضعني جائزة باالتفاق وإن مل يستخلف فله ذلك«.

يف  فعلها  ويكره  يسن  وال  بالصحراء  فعلها  بندب  فيقولون  املالكية  أما 
البقعة  لرشف  احلرام  باملسجد  فعلها  فاألفضل  بمكة  إال  عذر  غري  من  املسجد 

ومشاهدة البيت.

* فتوى رقم: 12 سجل: 74 بتاريخ: 23/ 6/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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أما احلنابلة فيقولون يسن صالة العيد بالصحراء برشط أن تكون قريبة من 
البنيان عرفا، فإن بعدت عن البنيان عرفا فال تصح صالة العيد فيها رأسا، ويكره 

صالهتا يف املسجد بدون عذر إال ملن بمكة فإهنم يصلوهنا يف املسجد احلرام.

كضيقه  لعذر  إال  لرشفه  أفضل  املسجد  يف  صالهتا  أن  الشافعية  ومذهب 
فيكره فيه للزحام، وحينئذ يسن اخلروج للصحراء.

عند  أفضل  املسجد  يف  العيد  صالة  وأن  السؤال  عن  اجلواب  يعلم  وهبذا 
الشافعية ويف اخلالء أفضل يف املذاهب الثالثة عىل التفصيل السابق. واهلل أعلم.

J
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�ةو � �كرا �ل��ج�م�ع��ة �م��ج ا ك�ط�مج��ة ا
��س���م�اع ��ج

املبـــــادئ
1- اش�رتط الفقهاء لصحة صالة اجلمعة أن يس�بقها خطبتان أو خطبة واحدة عىل 

األقل.
2- خطبة اجلمعة أقيمت مقام ركعتني فهي جزء من صالة اجلمعة أو كاجلزء.

3- إلغاء اخلطبة يف املساجد اكتفاء باالستامع إىل اخلطبة املذاعة غري جائز رشعا.

الســـــؤال
سئل هل صالة اجلمعة باالستامع إىل اخلطبة املذاعة بالراديو وبالصالة خلف 

إمام مسجد القرية صحيحة؟

اجلواب
نفيد بأن الظاهر من السؤال أن املراد إلغاء خطبتي اجلمعة من مسجد القرية 
اكتفاء باخلطبتني املذاعتني من القاهرة، وذلك بوضع راديو يف املسجد عقب األذان 
يستمع له احلارضون، وبعد انتهائهم من سامعها يؤمهم اإلمام وال خيطبهم والنتيجة 
إلغاء اخلطب يف املساجد اكتفاء بخطبة واحدة يلقيها أحد األئمة يف املسجد الذي 

تذيع منه اإلذاعة الالسلكية.

وقد  ذلك  يف  الفقهاء  آراء  إىل  الرجوع  يتعني  السؤال  هذا  عىل  ولإلجابة 
األقل،  عىل  واحدة  خطبة  أو  خطبتان  يسبقها  أن  اجلمعة  صالة  لصحة  اشرتطوا 
وال نعلم خمالفا يف ذلك سوى احلسن الذي قال: جتزئ صالة اإلمام خطب أو مل 
خيطب؛ ألهنا عنده صالة عيد فال تشرتط لصحتها اخلطبة كصالة عيد األضحى. 
كان  فقد  بعده؛  املسلمني  وعمل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عمل  من  له  سند  ال  القول  وهذا 

* فتوى رقم: 386 سجل: 74 بتاريخ: 8/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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رأيتموين  كام  »صلوا  ويقول:  بالناس  يصيل  ثم  اجلمعة  خطبتي  خيطب  الرسول 
أصيل«. ولذلك اشرتط الفقهاء أن يتوالمها من يتوىل الصالة اقتداء بفعل الرسول 
ومن  كاجلزء.  أو  اجلمعة  صالة  من  جزء  فهي  ركعتني  مقام  أقيمت  اخلطبة  وألن 
أجاز من الفقهاء أن يتوىل اإلمامة غري من خيطب اعترب ذلك من باب االستخالف 
وهو جائز بعذر وبغري عذر حسب اختالف املذاهب، وما دام الفقهاء قد اشرتطوا 
لصحة صالة اجلمعة أن يسبقها خطبتان يتوالمها اإلمام أو غريه عنه بإذنه بطريق 

االستخالف فإن اخلطبة املذاعة من الراديو ال حتقق هذا املعنى.

ولذلك يكون إلغاء اخلطبة يف املساجد اكتفاء باالستامع إىل اخلطبة املذاعة 
غري جائز رشعا، وفضال عن ذلك فإن األصل أن ختتلف اخلطب باختالف األقاليم 
إليه من حوادث وأخالق  تتناول ما متس احلاجة  املصلني وأن  وباختالف مجهور 
وهتذيب، وما حيتاج إليه مجهور الزراع يغاير ما حيتاج إليه مجهور الصناع وهكذا، 
وال حيقق الغرض من اخلطب عىل الوجه األكمل إال أن يقوم كل إمام يف مسجده 

هبذا الواجب.

وإذا كان بعض األئمة ال حيسنون القيام بواجباهتم أو ال يقدرون عليه فإن 
بيد وزارة األوقاف القائمة عىل شؤون املساجد عالج هذه احلالة.

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ل��ج�م�ع��ة �ج ا ا �ج
أ
�ج وا

آ
را

�ل����ة �ة ا ء را
��س����مأ��ل��ة �ع��ج ��ة

أ
ا

 

�ة ��ك��ص�لا �م ا �مة�ا و��ج
املبـــــادئ

1- يس�تحب أن يق�رأ يف ي�وم اجلمعة س�ورة الكهف، وجيوز س�امعها وال فرق بني 
املذياع والقارئ.

2- األذان الث�اين يوم اجلمعة صار إمجاًعا س�كوتيًّا من الصحابة وهو حجة، وثبت 
األمر عىل هذا وأخذ الناس به يف مجيع البالد.

3- ال جيوز ختام الصالة بصوت عال يف املسجد إذا أحدث تشويًشا عىل املصلني.

الســـــؤال
ما احلكم الرشعي فيام يأيت:

1- قراءة القرآن يوم اجلمعة بواسطة الراديو؟

2- األذان يوم اجلمعة أذان واحد أو أذانان؟

ا؟ 3- ختام الصالة يوم اجلمعة يكون جهًرا أو رسًّ

اجلواب
آيات  من  وغريها  الكهف  سورة  أن  وأصحابه  الرسول  عن  يؤثر  مل  إنه 
أنه  واملأثور  اجلمعة،  قبل صالة  باملسجد  يقرأ  قارئ  تتىل عليهم من  كانت  القرآن 
يستحب ملن حرض املسجد قبل خطبة اجلمعة أن يشتغل بالصالة وذكر اهلل؛ لقوله 
عليه الصالة والسالم: »إن من خري أعاملكم الصالة«. كام أنه يستحب أن يقرأ يف 
يوم اجلمعة سورة الكهف؛ لورود آثار عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بذلك، والظاهر أن هذه 

* فتوى رقم: 566 سجل: 74 بتاريخ: 5/ 2/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اآلثار كانت السبب يف أن املسلمني فيام بعد استحدثوا ما نشاهده اليوم، وهو أن 
يكون يف املسجد قارئ يتلو سورة الكهف بصوت يسمعه من يف املسجد، وإذا قلنا 
بجواز ذلك مع أنه مل يؤثر عن الرسول وأصحابه، فإن سامع قراءة سورة الكهف 
من املذياع تأخذ حكم سامعها من القارئ، إذ ال فرق بينهام إال بعد املسافة وقرهبا 
مما ال يتأثر به وصول السورة إىل السامعني، وربام كان السامع من املذياع أوىف إذا 
كان املذيع أجود قراءة وأحسن أداء وأعلم بفن التجويد وأحكام القراءة، ولكننا 
بأس  وال  وحفظته،  القرآن  قراء  فينا  يكثر  أن  عىل  حرصا  الطريقة  هذه  نفضل  ال 
من استعامل املذياع إذا مل حيسن قارئ القرية يف املسجد القراءة وتكون هذه احلالة 

استثناء يلجأ إليه كرضورة من الرضورات هذا هو جواب السؤال األول.

وأما جواب السؤال الثاين: فإن املتوارث كام جاء بالفتح والعناية أن للجمعة 
أذانني األول هو الذي حدث يف زمن سيدنا عثامن É عىل الزوراء؛ ليرتك الناس 
لَٰوةِ ِمن  البيع والرشاء ويتوجهوا إىل اجلمعة عمال بقوله تعاىل: }إَِذا نُودَِي لِلصَّ
ٱۡلَۡيَع{ ]اجلمعة: 9[ وقد أمر به سيدنا  َوَذُرواْ   ِ إَِلٰ ذِۡكرِ ٱللَّ يَۡوِم ٱۡلُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ 
عثامن ملا كثر الناس باملدينة وتباعدت منازهلم؛ ليعلمهم بدخول الوقت قياسا عىل 
اخلطيب  يدي  بني  باألذان  خصوصيتها  وأبقى  هبا  اجلمعة  فأحلق  الصلوات  بقية 
فصار  اإلنكار  وعدم  بالسكوت  الصحابة  سائر  ذلك  عىل  ووافقه  منه،  اجتهاًدا 
البالد،  به يف مجيع  الناس  إمجاًعا سكوتيًّا وهو حجة، وثبت األمر عىل هذا وأخذ 
فكان يف يوم اجلمعة من ذلك احلني أذانان: هذا األذان األول الذي أمر به سيدنا 
املنرب،  يدي اخلطيب حني جيلس عىل  يكون بني  الذي  الثاين وهو  عثامن، واألذان 
 Ñ وهو الذي كان عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعهد سيدنا أيب بكر وسيدنا عمر 
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 
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البيع هو  اهلداية: واألصح أن املعترب يف وجوب السعي إىل صالة اجلمعة وحرمة 
األذان األول إذا كان بعد الزوال حلصول اإلعالم به.

به رشعا  املأمور  الذكر  فإنه ال خيرج عن كونه من  الصالة  3- وأما ختام 
ولكون املساجد أعدت لعبادة اهلل سبحانه وتعاىل بالصالة وغريها من أنواع الذكر 
فال ضري يف إتيانه بعد الصالة باملسجد ولكن بصوت خفيف ال يشوش عىل املصلني. 

وهبذا علم اجلواب عام سئل عنه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�د �ل���م��س�����ج �ة ا
�ة�اع ��ج

�ل���م�دج �ة �م��ج ا ء را
��ة

املبـــــادئ
1- ال ف�رق بني الس�امع من املذياع والس�امع م�ن القارئ من وراء ج�دار أو حاجز 

خشبي أو زجاجي أو عىل بعد مع تكبري الصوت بامليكروفون.
2- إحضار الراديو إىل املسجد لسامع القرآن منه جائز رشعا.

الســـــؤال
إىل  الراديو  املصلني حول إحضار  بني  نزاع  قال: حدث  سأل س. ح. ع. 
وعدم  باجلواز  البعض  وقال  باحلرمة،  البعض  فقال  منه،  القرآن  لسامع  املسجد 

احلرمة. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
إىل  القارئ  أو  املذيع  صوت  بواسطته  ينتقل  جهاز  -الراديو-  املذياع  إن 
السامعني من مكان بعيد، فالذي يسمع منه هو صوت املذيع منقوال بواسطة جهاز 
الراديو، وال فرق بني السامع منه والسامع للقارئ من وراء جدار أو حاجز خشبي 
أو زجاجي أو عىل بعد مع تكبري الصوت بامليكروفون، وإًذا يكون إحضار الراديو 
إىل املسجد لسامع القرآن منه جائزا رشعا. عىل أن السامع من القارئ يف املذياع قد 
يكون أوىف فائدة وأكمل تأثريا يف النفوس إذا كان املذيع أجود قراءة وأحسن أداء 

وأعلم بفن التجويد.

وهبذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 76 سجل: 78 بتاريخ: 16/ 6/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ة ح�د �لوا �ة ا ��ل�د �ل��ج �ة ا
�ل��ج�م�ع��ة ��ج � ا �ة�ع�د

املبـــــادئ
1- الصحيح عند األحناف أن تعدد األماكن واملس�اجد التي تصح فيها اجلمعة ال 
يؤثر يف صحة اجلمعة، برشط أن ال حيصل عند املصيل يقني بأن املصلني يف املساجد 
أو األماك�ن األخرى قد س�بقوه يف صالة اجلمع�ة، وإذا حصل له هذا اليقني وجب 

عليه أن يصيل أربع ركعات بنية آخر ظهر بتسليمة واحدة.
2- الراجح عند الش�افعية أنه إذا كان التعدد حلاجة ما ورضورة، فإن اجلمعة تصىل 
يف مجيعها، ويندب أن يصيل الناس الظهر بعد اجلمعة، أما إن كان التعدد لغري حاجة 
أو رضورة فتك�ون اجلمع�ة ملن س�بق بالصالة برشط أن يثبت يقين�ا أن اجلامعة التي 
صلت يف هذا املكان س�بقت غريها بتكبرية اإلحرام، وإن مل يثبت ذلك فإن الصالة 
تبطل يف مجيع املساجد، وعليهم أن جيتمعوا مجيعا يف مكان واحد ويعيدوها مجعة إن 

أمكن ذلك، وإال صلوها ظهرا.

3- الظاه�ر م�ن مذهب املالكية أن التعدد للرضورة جائ�ز، وال جيب عليهم صالة 
الظهر بعدها.

4- ق�ال احلنابل�ة إن تع�دد األماك�ن إن كان حلاج�ة ج�از وتصح اجلمع�ة يف مجيع 
املس�اجد، أم�ا إذا كان التع�دد لغري حاجة ف�إن اجلمعة ال تص�ح إال يف املكان الذي 
أذن ويل األم�ر بإقام�ة اجلمع�ة في�ه، وإذا أذن ويل األمر بإقامتها يف مس�اجد متعددة 
لغ�ري حاج�ة أو مل ي�أذن أصال فالصحيحة منها ما س�بقت غريها بتكب�رية اإلحرام، 
ف�إن وقعت الصالة يف وق�ت واحد بطلت صالة اجلميع إن تيقنوا ذلك، فإذا أمكن 
إعادهت�ا مجع�ة أعادوها، وإن مل يمكن صلوها ظهرا، أما إذا مل تعلم اجلمعة الس�ابقة 
ف�إن اجلمعة تصح يف مس�جد غري معني فال تعاد مجعة ولك�ن عىل اجلميع أن يصلوا 

ظهرا.

* فتوى رقم: 84 سجل: 78 بتاريخ: 24/ 6/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الســـــؤال
سأل السيد األستاذ م.ص.د. قال: إنه يطلب معرفة احلكم الرشعي يف تعدد 
صالة اجلمعة يف البلدة الواحدة، وحكم صالة الظهر بعدها يف املذاهب اإلسالمية 

املعروفة، وما هو املذهب الذي يفرض ذلك؟ ويف أي حالة يفرضه؟

اجلواب
إن املقصود من صالة اجلمعة هو اجتامع املسلمني يف مكان واحد خاشعني 
متذللني لرب العاملني، شاعرين بالعبودية هلل وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة اخلالق 
الكريم، فال سلطان  الذي جيتمعون لعبادته، متجهني مجيعا يف خضوع إىل وجهه 
وال عظمة وال كربياء وال جاه إال هلل وحده؛ وهبذا تصفو النفوس وتزول الفوارق 
أخيه  أحوال  عىل  املجتمعني  من  واحد  كل  ويتعرف  اهلل،  أمام  املساواة  وحتصل 
والتعاون  واإلخاء  والرمحة  واملودة  األلفة  روابط  بينهم  فتتوثق  إحساسه؛  وحيس 
عوامل  نفوسهم  يف  وتندثر  الصلة،  أوارص  وتقوى  والتضحية،  واملحبة  والرفق 
هي  هذه  الذات،  وحب  واألنانية  والكراهية  والضغينة  واحلسد  واحلقد  البغض 
بعض أغراض الرشيعة اإلسالمية من اجتامع املسلمني يف صعيد واحد يف صالة 
اجلمعة يف سائر العبادات التي أوجبت فيها مثل هذا االجتامع، وكلام كان االجتامع 
االجتامعات  تعددت  فإذا  وأعظم،  أجل  السامية  املقاصد  هذه  يف  أثره  كان  أكثر 
االجتامع كشعورهم يف  بفائدة  املجتمعون  يشعر  الرضورة ال  لغري  املساجد  بتعدد 
األول، وال تتأثر نفوسهم هبذه املعاين كتأثرها عند كثرة املجتمعني؛ فلهذه احِلَكم 
واألغراض اختلفت آراء املذاهب األربعة يف صحة اجلمعة وعدم صحتها عند تعدد 
األماكن أو املساجد التي تصح فيها اجلمعة يف البلدة الواحدة، وفيام هو واجب عىل 

املسلمني إذا مل تصح اجلمعة.

وها هو ذا بيان آراء املذاهب يف هذا املوضوع:
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1- مذهب احلنفية:

التي تصح  الرأي الصحيح والراجح عندهم أن تعدد األماكن واملساجد 
فيها اجلمعة ال يؤثر يف صحة اجلمعة ولو سبق بعضها اآلخر، وذلك برشط أن ال 
حيصل عند املصيل يقني بأن غريه من املصلني يف املساجد أو األماكن األخرى قد 
سبقه يف صالة اجلمعة، فإذا حصل له هذا اليقني وجب عليه أن يصيل أربع ركعات 
بنية آخر ظهر بتسليمة واحدة، ويالحظ أن الواجب عند احلنفية أقل من الفرض، 
أو ثالث  الفاحتة سورة  مع  ويقرأ يف كل ركعة  اعتباره سنة مؤكدة،  مانع من  وال 
آيات قصار الحتامل كون هذه الصالة نفال، إذ هذه القراءة واجبة يف مجيع ركعات 
اجلمعة،  أربع ركعات سنة  أن يصيل  بعد  الركعات  أن يصيل هذه  النفل، واألوىل 
واألفضل كذلك أن يصليها يف بيته حتى ال يعتقد العامة أهنا فرض، وهذا كله حكم 
ما إذا تيقن أن غريه من املصلني يف املساجد األخرى سبقه يف صالة اجلمعة، أما إذا 
حصل له شك يف ذلك ومل يتيقن فإنه يندب له أن يصيل أربع ركعات بنية آخر ظهر 

عىل الوجه املتقدم.

وعىل هذا تكون صالته يف كلتا احلالتني املذكورتني عىل الوجه اآليت: فبعد 
أن يصيل اجلمعة يصيل بعدها أربع ركعات سنة اجلمعة بغري فاصل، ثم يصيل أربع 
ركعات بنية آخر ظهر يقرأ سورة أو ثالث آيات قصار يف مجيع ركعاهتا، واألفضل 

أن تكون يف بيته، ثم يصيل ركعتني سنة الظهر.

2- مذهب الشافعية:

تعدد  يكون  أن  فإما  اجلمعة،  فيها  تصلح  التي  األمكنة  تعددت  إذا  قالوا: 
هذه األماكن حلاجة ما ورضورة كأن يضيق املسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما 
أن يكون تعدد هذه األماكن لغري حاجة أو رضورة، ففي احلالة األوىل وهي ما إذا 
كان تعدد األماكن للحاجة أو الرضورة فإن اجلمعة تصىل يف مجيعها، ويندب أن 
التعدد لغري  إذا كان  الثانية وهي ما  الظهر بعد اجلمعة، أما يف احلالة  الناس  يصيل 
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حاجة أو رضورة كانت اجلمعة ملن سبق بالصالة برشط أن يثبت يقينا أن اجلامعة 
التي صلت يف هذا املكان سبقت غريها بتكبرية اإلحرام، أما إذا مل يثبت ذلك بل 
ثبت أهنم صلوا يف مجيع املساجد يف وقت واحد بأن كربوا تكبرية اإلحرام معا يف 
حلظة واحدة أو وقع شك يف أهنم كربوا مًعا أو يف سبق أحدهم بالتكبري فإن الصالة 
تبطل يف مجيع املساجد، ويف هذه احلالة جيب عليهم أن جيتمعوا مجيعا يف مكان واحد 

ويعيدوها مجعة إن أمكن ذلك، وإن مل يمكن صلوها ظهرا.

3- مذهب املالكية:

نصوا أنه إذا تعددت املساجد يف بلد واحد فإن اجلمعة ال تصح إال يف أول 
مسجد أقيمت فيه اجلمعة يف تلك البلدة، ولو كان بناؤه متأخرا، فاجلمعة ال تصح 
إال يف املسجد الذي أقيمت فيه اجلمعة قبل غريه من مساجد البلدة، وذلك مرشوط 

برشوط أربعة:

أوال: أن ال هُيجر القديم بالصالة يف اجلديد رغبة يف اجلديد بدون عذر.

ثانيا: أن يكون القديم ضيًقا بحيث ال يسع من يغلب حضورهم اجلمعة، 
ولو كانت غري واجبة عليهم، وال يمكن توسعته فيحتاج الناس إىل اجلديد.

ثالثا: أن ال خُيشى من اجتامع أهل البلدة يف مسجد واحد حدوث فتنة أو 
لكل  احلالة جيوز  فإنه يف هذه  أو األرس،  الطوائف  بني  مثال  التنافس  بسبب  فساد 

ا. طائفة أن تتخذ هلا مسجًدا خاصًّ

املسجد اجلديد، والظاهر من  أن ال حيكم حاكم بصحة اجلمعة يف  رابعا: 
هذا املذهب أن التعدد للرضورة جائز، وال جيب عليهم صالة الظهر بعدها.

4- مذهب احلنابلة:

قالوا إن تعدد األماكن التي تقام فيها اجلمعة يف البلدة الواحدة إما أن يكون 
حلاجة أو لغري حاجة: فإن كان حلاجة كضيق مساجد البلدة عمن يصح منهم اجلمعة 
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وإن مل جتب عليهم وإن مل يصلوا فعال فإنه جيوز، وتصح اجلمعة يف مجيع املساجد 
سواء كانت صالة اجلمعة يف هذه املساجد بإذن ويل األمر أو بدون إذنه، ويف هذه 
احلالة -وهي حالة ما إذا كان تعدد املساجد حلاجة- فاألوىل أن يصىل الظهر بعدها، 
أما إذا كان التعدد للمساجد لغري حاجة، فإن اجلمعة ال تصح إال يف املكان الذي 
أذن ويل األمر بإقامة اجلمعة فيه، وال تصح يف غريه حتى ولو سبقت، وإذا أذن ويل 
األمر بإقامتها يف مساجد متعددة لغري حاجة أو مل يأذن أصال فالصحيحة منها ما 
سبقت غريها بتكبرية اإلحرام، فإن وقعت الصالة يف وقت واحد بأن كربوا تكبرية 
اإلحرام معا بطلت صالة اجلميع إن تيقنوا ذلك، فإذا أمكن إعادهتا مجعة أعادوها، 
اجلمعة تصح يف  فإن  السابقة  اجلمعة  تعلم  مل  إذا  أما  صلوها ظهرا،  يمكن  مل  وإن 

مسجد غري معني فال تعاد مجعة ولكن عىل اجلميع أن يصلوا ظهرا.

التي تقام  بتعدد األماكن أو املساجد  هذه هي أحكام تعدد صالة اجلمعة 
رشوط  باقي  مراعاة  وجتب  األربعة،  املذاهب  يف  الواحدة  البلدة  يف  اجلمعة  فيها 
وجوب صالة اجلمعة ورشوط صحتها يف كل مذهب من املذاهب املذكورة الذي 
يراد تقليده وخاصة رشوط البلدة التي تقام يف مساجدها اجلمعة. ومن هذا يعلم 

اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل��ج�م�ع��ة �د �ةو�م ا �ل���م��س�����ج �ح�مة��ة ا
�ة

املبـــــادئ
1 - قول الصحايب حجة.

2 - يقلد قول الصحايب إذا مل ينفه يشء آخر من السنة.
3 - يك�ره حتري�ام باإلمجاع تنف�ل أحد من احلارضين بعد صع�ود اخلطيب عىل املنرب 

وجلوسه عليه.
4 - يس�تثنى التحية لداخل املس�جد واخلطيب عىل املنرب، فيس�ن له فعلها وخيففها 

وجوبا.

الســـــؤال
سأل السيد/ م.م.ح.قال:

إن مصلحة السكة احلديد أنشأت بقليوب زاوية للصالة، وإن خطيب هذا 
بأحاديث  مستدال  القبلية  اجلمعة  سنة  صالة  من  اجلمعة  يوم  املصلني  منع  املسجد 
ا بأن اإلمام إذا صعد عىل املنرب حيرم عىل املصلني القيام للصالة  رواها السائل حمتجًّ
إن  قال  املذكورة  بالبلدة  آخر  مسجد  إمام  وإن  األذان،  قبل  املنرب  عىل  يصعد  وهو 
سنة اجلمعة سنة مؤكدة، وال يصح ألحد أن يرتكها واحتج بأحاديث رواها السائل 

أيضا عنه.

وطلب بيان احلكم الرشعي يف هذه املسألة عند احلنفية والشافعية واملالكية 
)حتى( يكون الناس عىل بينة من أمور دينهم.

* فتوى رقم: 354 سجل: 78 بتاريخ: 17/ 3/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
إن مذهب احلنفية كام جاء يف الفتح والبحر وغريمها من كتب املذهب أن 
اإلمام إذا خرج يوم اجلمعة ترك الناس الصالة والكالم حتى يفرغ من خطبته عند 
أيب حنيفة رمحه اهلل، وقال صاحباه: ال بأس بالكالم إذا خرج اإلمام قبل أن خيطب 
هنا  استامع  وال  االستامع،  بفرض  لإلخالل  الكراهة  ألن  يكرب؛  أن  قبل  نزل  وإذا 
بخالف الصالة؛ ألهنا قد متتد، واستدل اإلمام أبو حنيفة -رمحه اهلل- بقوله عليه 
السالم: »إذا خرج اإلمام فال صالة وال كالم«. من غري فصل، وألن الكالم قد يمتد 
طبعا فأشبه الصالة، وقال صاحب الفتح تعليقا عىل ذلك: »وأخرج ابن أيب شيبة 
والكالم  الصالة  يكرهون  كانوا   Ü عمر  وابن  عباس  وابن  عيل  عن  مصنفه  يف 
بعد خروج اإلمام، واحلاصل أن قول الصحايب حجة، فيجب تقليده عندنا إذا مل 
يمتد طبعا  الكالم  أن  املذكور عنه وهو  املعنى  السنة ولو جترد  آخر من  ينفه يشء 
فيلزم  املد  إىل  باملتكلم  يفيض  الطبع  أن  أو  باالستامع،  فيخل  النفس  يف  يمتد  أي 
ذلك، والصالة أيضا قد تستلزم املعنى األول فتخل به. ثم قال بعد ذلك: وأخرج 
الستة عن أيب هريرة É - عنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة واإلمام 
خيطب: أنصت. فقد لغوت«. وهذا يفيد بطريق الداللة منع الصالة وحتية املسجد؛ 
ألن املنع من األمر باملعروف وهو أعىل من السنة وحتية املسجد، فمنعه منهام أوىل 
... إلخ. اه�. وجاء يف البحر شارح الكنز بعد أن روى أثر ابن أيب شيبة السابق: 
»فاحلاصل أن اإلمام إذا كان يف خلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس، وإال 
فقيامه للصعود، وأطلق يف الصالة فشمل السنة وحتية املسجد ويدل عليه حديث: 
يفيد  فإنه  لغوت«.  فقد  أنصت.  اجلمعة:  يوم  واإلمام خيطب  قلت لصاحبك  »إذا 
السنة  باملعروف وهو أعىل من  املنع من األمر  باألوىل؛ ألن  الداللة منعهام  بطريق 
»إذا جاء أحدكم  وحتية املسجد، وما يف صحيح مسلم من أن قوله عليه السالم: 
واإلمام خيطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهام« فمعمول عىل ما قبل حتريم الكالم 
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يفرغ  حتى  اخلطبة  عن  أمسك  إذا  ما  عىل  بحمله  وجواهبم  للمعارضة،  دفعا  فيها 
من صالته، كام أجابوا به يف واقعة سليك الغطفاين فغري مناسب ملذهب اإلمام؛ ملا 
علمت أنه يمنع الصالة بمجرد خروجه قبل اخلطبة إىل أن يفرغ من الصالة«. هذا 

هو مذهب احلنفية.

وأما مذهب الشافعية كام جاء يف حوايش حتفة املحتاج برشح املنهاج تعليقا 
عىل قول املنهاج يف باب اجلمعة: »ويسن صالة ركعتني ... إلخ وكره حتريام باإلمجاع 
تنفل أحد من احلارضين بعد صعود اخلطيب عىل املنرب وجلوسه عليه وإن مل يسمع 
املسجد واخلطيب  لداخل  التحية  ويستثنى  بالكلية،  عنه  بالكلية إلعراضه  اخلطبة 
عىل املنرب، فيسن له فعلها وخيففها وجوبا. هذا إن صىل سنة اجلمعة، وإال صالها 
خمففة وحصلت التحية وال يزيد عىل ركعتني بكل حال، فإن مل حتصل حتية كأن كان 
يف غري مسجد مل يصل شيئا، أما الداخل يف آخر اخلطبة فإن غلب عىل ظنه أنه إن 
صالها فاتته تكبرية اإلحرام مع اإلمام مل يصل التحية أي ندبا، بل يقف حتى تقام 
احلالة  هذه  يف  صالها  ولو  التحية،  قبل  املسجد  يف  جيلس  لئال  يقعد؛  وال  الصالة 
استحب لإلمام أن يزيد يف كالم اخلطبة بقدر ما يكملها«. اه�. سواء يف ذلك سنة 
املالكية كام جاء يف  تزد عىل ركعتني. وأما مذهب  مل  اجلمعة وغريها كفائتة حيث 
مواهب اجلليل برشح خمترص سيدي خليل اجلزء الثاين يف باب صالة اجلمعة: »إن 
اخلطيب إذا خرج عىل الناس من دار اخلطابة أو من باب املسجد فإنه حيرم ابتداء 
الصالة حينئذ ولو ملن دخل املسجد حينئذ. واحرتز بقوله »ابتداء« ممن خرج عليه 
اخلطيب وهو يف الصالة فإنه يتمها«. ثم نقل االتفاق عىل أنه إذا جلس اإلمام عىل 
املنرب فإن النفل حينئذ حيرم عىل اجلالس، وأما فيام بني جلوسه عىل املنرب وخروجه 
املدونة  مذهب  وهو  املنع  األول:  املالكية:  عند  مذهبني  فيه  َذَكَر  فقد  الناس  عىل 
الكربى. والثاين: اجلواز. ثم قال بعد ذلك: »والقياس ما يف الكتاب؛ ملا جاء من أن 

خروجه يقطع الصالة وكالمه يقطع الكالم«. اه�.
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احلنفية  أن  الثالثة  املذكورة  املذاهب  النصوص يف  تقدم من  واخلالصة مما 
والشافعية واملالكية أمجعوا عىل أنه بجلوس اإلمام عىل املنرب حيرم ابتداء التنفل عىل 
فإنه  املنرب  عىل  اإلمام  جلوس  بعد  املسجد  إىل  القادمون  أما  باملسجد،  احلارضين 
عند احلنفية واملالكية حيرم عليهم أيضا ابتداء صالة التطوع ولو كانت حتية املسجد 
كاجلالسني باملسجد، أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصيل ركعتني خفيفتني حتية 
املسجد إن كان صىل سنة اجلمعة خارجه، وإن مل يكن صالها صىل ركعتني، وهذا 
لو  أنه  الداخل حينئذ  آخرها وظن  كان يف  إذا  أما  اخلطبة،  أول  اإلمام يف  كان  إذا 
أداها فاتته تكبرية اإلحرام مع اإلمام فإنه ال يصيل التحية ندبا بل يقف حتى تقام 
الصالة وال يقعد؛ لئال جيلس يف املسجد قبل التحية ولو صالها يف هذه احلالة مع 
الداخل صالة حتية  ما يكمل  بقدر  يزيد يف كالم اخلطبة  أن  استحب لإلمام  ذلك 
املسجد، وأما من رشع يف صالة النافلة قبل خروج اإلمام وقبل صعوده عىل املنرب 
فإن الصحيح يف مذهب احلنفية أنه ال يقطع صالته بل يتمها. ويظهر مما تقدم أن 
ابتداء  باملسجدين حمل خالف، فمن منع  آراء اإلمامني  فيها  التي اختلفت  املسألة 
النفل عىل اجلالسني باملسجد والداخلني إليه بعد صعود اإلمام كان مقتديا بمذهب 
اإلمامني أيب حنيفة ومالك، ومن قرص املنع عىل احلارضين واإلمام عىل املنرب كان 

مقتديا بالشافعي.

J
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�ل��ج�م�ع��ة ��ر �ج�ع�د ا ��ك��كج �ة ا �ص�لا
املبـــــادئ

1 - تعدد األماكن واملساجد التى تصح فيها اجلمعة ال يؤثر يف صحتها.
2 – يرى الش�افعية أنه يندب للمصيل أن يصيل الظهر بعد اجلمعة وإال فإن اجلمعة 
تكون عندهم ملن سبق بالصالة برشط أن يثبت يقينا سبق السابق بتكبرية اإلحرام.
3- يرى املالكية أنه تصح اجلمعة يف املس�جد العتيق فقط، أما اجلديد فتصح فيه إذا 

هجر العتيق كلية وانتقل الناس إىل اجلديد.
4- ع�دم العلم بالس�ابق م�ن املصل�ني بتكبرية اإلح�رام يقتيض أن تك�ون الصالة 

صحيحة يف مسجد غري معني.

الســـــؤال
 1957 سنة   2594 برقم  املقيد  بسوريا  الزور  بدير  املقيم  م.ص.م.  سأل 
املساجد  فيه  تعددت  اجلمعة يف مرٍص  بعد  الظهر  بيان حكم صالة  املتضمن طلب 
فوق احلاجة، وتقام صالة اجلمعة يف مجيع املساجد املتعددة، ومل تعلم تكبرية اإلحرام 

السابقة من تلك اجلمع، وهل تغني صالة اجلمعة عن صالة الظهر؟

اجلواب
إن املقصود من صالة اجلمعة هو اجتامع املسلمني يف مكان واحد خاشعني 
متذللني لرب العاملني، شاعرين بالعبودية له وحده، متأثرة نفوسهم بعظمة اخلالق 
الذي اجتمعوا لعبادته، متجهني مجيعا يف خضوع إىل وجهه الكريم، فال سلطان وال 
عظمة وال كربياء وال جاه إال هلل وحده، وهبذا تصفو النفوس، وتزول الفوارق، 
أخيه،  أحوال  عىل  املجتمعني  من  واحد  كل  ويتعرف  اهلل،  أمام  املساواة  وحتصل 

* فتوى رقم: 188 سجل: 83 بتاريخ: 26/ 11/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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والتعاون  واإلخاء  والرمحة  واملودة  األلفة  روابط  بينهم  فتتوثق  بإحساسه،  وحيس 
عوامل  نفوسهم  يف  وتندثر  الصلة،  أوارص  وتقوى  والتضحية،  واملحبة  والرفق 
هي  هذه  الذات،  وحب  واألنانية  والكراهية  والضغينة  واحلسد  واحلقد  البغض 
بعض أغراض الرشيعة اإلسالمية من اجتامع املسلمني يف صعيد واحد يف صالة 
كان  وكلام  االجتامع،  هذا  مثل  فيها  أوجبت  التي  العبادات  سائر  ويف  اجلمعة، 
االجتامعات  تعددت  فإذا  وأعظم،  أجل  املقاصد  هذه  يف  أثره  كان  أكثر  االجتامع 
يف  كشعورهم  االجتامع  بفائدة  املجتمعون  يشعر  ال  رضورة،  لغري  املساجد  بتعدد 
األول، وال تتأثر نفوسهم هبذه املعاين كتأثرها عند كثرة املجتمعني، فلهذه احلكم 
عند  صحتها  وعدم  اجلمعة  صحة  يف  األربعة  املذاهب  آراء  اختلفت  واألغراض 
تعدد األماكن أو املساجد التي تصح هبا اجلمعة يف البلدة الواحدة، وفيام هو واجب 

عىل املسلمني إذا مل تصح اجلمعة وها هو ذا بيان آراء املذاهب يف هذا املوضوع:

املساجد  تعدد  أن  عندهم  والراجح  الصحيح  الرأي  احلنفية:  مذهب 
واألماكن التي تصح فيها اجلمعة ال يؤثر يف صحة اجلمعة ولو سبق بعضها اآلخر، 
وذلك برشط أن ال حيصل عند املصيل اليقني بأن غريه من املصلني يف املساجد أو 
األماكن األخرى قد سبقه يف صالة اجلمعة، فإذا حصل له هذا اليقني وجب عليه 
الواجب عند  أن  بتسليمة واحدة، ويالحظ  بنية آخر ظهر  أربع ركعات  أن يصيل 
احلنفية أقل من الفرض، وال مانع من اعتباره سنة مؤكدة، ويقرأ يف كل ركعة مع 
الفاحتة سورة أو ثالث آيات قصار الحتامل كون هذه الصالة نفال، إذ هذه القراءة 
واجبة يف مجيع ركعات النفل، واألوىل أن يصيل هذه الركعات بعد أن يصيل أربع 
ركعات سنة اجلمعة، واألفضل كذلك أن يصليها يف بيته حتى ال يعتقد العامة أهنا 
فرض، وهذا كله حكم ما إذا تيقن أن غريه من املصلني يف املساجد األخرى سبقه يف 
صالة اجلمعة، أما إذا حصل له شك يف ذلك ومل يتيقن فإنه يندب له أن يصيل أربع 
ركعات بنية آخر ظهر عىل الوجه املتقدم، وعىل ذلك تكون صالته يف كلتا احلالتني 
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املذكورتني عىل الوجه اآليت: فبعد أن يصيل اجلمعة يصيل بعدها أربع ركعات سنة 
اجلمعة بغري فاصل، ثم يصيل أربع ركعات بنية آخر ظهر يقرأ سورة أو ثالث آيات 
قصار يف مجيع ركعاهتا، واألفضل أن تكون يف بيته، ثم يصيل ركعتني سنة الظهر. 

يراجع الدر املختار وحاشيته رد املحتار للعالمة ابن عابدين باب اجلمعة.

مذهب الشافعية:

قالت الشافعية إذا تعددت األمكنة التي تصلح فيها اجلمعة ال خيلو إما أن 
الواحد عىل أهل  يكون تعدد هذه األماكن حلاجة أو رضورة كأن يضيق املسجد 
البلدة، وإما أن يكون تعدد هذه األماكن لغري حاجة أو رضورة، ففي احلالة األوىل 
وهي ما إذا كان التعدد للحاجة أو الرضورة، فإن اجلمعة تصىل يف مجيعها ويندب 
أن يصيل الناس الظهر بعد اجلمعة، أما يف احلالة الثانية وهي ما إذا كان التعدد لغري 
حاجة أو رضورة فإن اجلمعة ملن سبق بالصالة برشط أن يثبت يقينا أن اجلامعة التي 
صلت يف هذا املكان سبقت غريها بتكبرية اإلحرام، أما إذا مل يثبت ذلك بأن ثبت 
بأهنم صلوا يف مجيع املساجد يف وقت واحد بأن كربوا تكبرية اإلحرام معا يف حلظة 
واحدة، أو وقع الشك يف أهنم كربوا معا، أو يف سبق أحدهم بالتكبري فإن الصالة 
تبطل يف مجيع املساجد، وجيب عليهم أن جيتمعوا مجيعا يف مكان واحد ليعيدوها 
مجعة إن أمكن ذلك، وإن مل يكن صلوها ظهرا، تراجع حاشية العالمة البيجرمي 

عىل رشح املنهج.

مذهب املالكية:

ذهب املالكية إىل أن اجلمعة إنام تصح يف املسجد العتيق وهو ما أقيمت فيه 
اجلمعة أوال، ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها يف غريه ولو كان بناؤه متأخرا، وتصح 

يف اجلديد يف األحوال اآلتية:

1- أن هيجر العتيق كلية وينقلها الناس إىل اجلديد.
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2- أن حيكم حاكم بصحتها يف اجلديد.

3- أن يكون القديم ضيقا وال يمكن توسعته، فيحتاج الناس إىل اجلديد.

4- أن تكون هناك عداوة بني طائفتني بالبلد الواحد، وخيشى من اجتامعهام 
يف مسجد واحد حدوث رضر إلحدامها من األخرى، فإنه جيوز ألهيام اختاذ مسجد 
إىل  عمر  بن  حييى  وذهب  قائمة،  العداوة  دامت  ما  اجلمعة  فيه  يصلون  ناحيته  يف 
عىل  حاشيته  يف  الدسوقي  العالمة  قال  كبريا،  البلد  كان  إذا  اجلمعة  تعدد  جواز 

الرشح الكبري جزء أول بعد أن ذكر ما سبق »وقد جرى العمل به«.

مذهب احلنابلة:

ذهب احلنابلة إىل أن تعدد األماكن التي تقام فيها اجلمعة يف البلدة الواحدة 
عمن  البلدة  مساجد  كضيق  حلاجة  كان  فإن  حاجة،  لغري  أو  حلاجة  يكون  أن  إما 
تصح منهم اجلمعة وإن مل جتب عليهم،وإن مل يصلوا فعال فإنه جيوز وتصح اجلمعة 
أم  األمر،  بإذن ويل  املساجد  املساجد، سواء كانت صالة اجلمعة يف هذه  يف مجيع 
بدون إذنه، ويف هذه احلالة األوىل أن يصىل الظهر بعدها، أما إذا كان تعدد املساجد 
بإقامة اجلمعة  الذي أذن ويل األمر  املكان  لغري حاجة فإن اجلمعة ال تصح إال يف 
بإقامتها يف  األمر  أذن ويل  وإذا  فيه، وال تصح اجلمعة يف غريه حتى ولو سبقت، 
غريها  سبقت  ما  منها  فالصحيحة  أصال  يأذن  مل  أو  حاجة،  لغري  متعددة  مساجد 
بتكبرية اإلحرام، فإن وقعت الصالة يف وقت واحد بأن كربوا تكبرية اإلحرام معا 
بطلت صالة اجلميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادهتا مجعة أعادوها، وإن مل يمكن 
صلوها ظهرا، أما إذا مل تعلم اجلمعة السابقة فإن اجلمعة تصح يف مسجد غري معني، 
فال تعاد مجعة، ولكن عىل اجلميع أن يصلوا ظهرا، يراجع تصحيح الفروع للعالمة 
املقديس احلنبيل اجلزء األول، وقال يف اإلقناع: »إن اجلمعة تصح يف مواضع من غري 
تكبري فكان إمجاعا«، قال الطحاوي: »وهو الصحيح من مذهبنا، وأما كونه ملسو هيلع هللا ىلص مل 
يقمها وال أحد من الصحابة يف أكثر من موضع فلعدم احلاجة إليه« ومما تقدم يظهر 
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برأي  األخذ  ونرجح  خالفية،  مسألة  اجلمعة  فرض  مع  الظهر  وجوب  مسألة  أن 
اجلمعة،  فريضة  ألداء  اجلمع؛  أيام  يف  املساجد  إىل  الناس  ليهرع  ذلك؛  يف  احلنفية 
فتغص هبم املساجد، ويفيدون من هذه االجتامعات، ويستمعون إىل خطب اخلطباء 
التي هي يف األصل هلداية الضال وإرشاد القلق احلريان إىل كل ما يصلح أحواله يف 
دينه ودنياه، والتي ينبغي أن تتناول شؤون احلياة، وتعالج مشكالت الناس بروح 
بعد سامعه اخلطبة  املسجد  املصيل من  إذا خرج  فيها سامحة وفيها قوة حتى  دينية 
ومتجره  بيته  يف  ينفعه  واملواعظ  احلكم  من  بزاد  متزودا  كان  إخوانه  مع  والصالة 
عىل  املسلمني  حرص  نضمن  وبذلك  حياته،  شؤون  من  شأن  كل  ويف  ومصنعه 
ال  اجلمعة  فريضة  أن  علموا  إذا  أما  حقوقهم،  يف  نقرص  وال  اجلمعة،  فريضة  أداء 
تسقط فريضة الظهر، فإنه خيشى أن يتكاسل الكثريون منهم عن تلبية نداء اهلل يف 
لَٰوةِ ِمن يَۡوِم ٱۡلُُمَعةِ فَٱۡسَعۡواْ  إَِذا نُودَِي لِلصَّ ِيَن َءاَمُنٓواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قوله تعاىل }َيٰٓ

فَإَِذا   ٩ َتۡعلَُموَن  ُكنُتۡم  إِن  لَُّكۡم  َخۡيٞ  َذٰلُِكۡم  ٱۡلَۡيَعۚ  َوَذُرواْ   ِ ٱللَّ ذِۡكرِ  إَِلٰ 
 َ ٱللَّ َوٱۡذُكُرواْ   ِ ٱللَّ فَۡضِل  ِمن  َوٱۡبَتُغواْ  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  واْ  فَٱنتَِشُ لَٰوةُ  ٱلصَّ قُِضَيِت 

َكثِٗيا لََّعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن{ ]اجلمعة: 9، 10[ فال يغشى املساجد يف أيام اجلمع إال 
العدد القليل من املسلمني، وتضيع عىل الكثريين فوائد اجلمعة، ولعل العالمة ابن 
عابدين يف حاشيته رد املحتار قد أحس بأن العوام ربام هجروا اجلمعة إطالقا إذا 
أمروا بصالة األربع بعدها بناء عىل القول بعدم جواز تعدد اجلمعة، فقال نعم لو 
أدى -أي صالة األربع بعدها- إىل مفسدة ال تفعل جهارا، والكالم عند عدمها؛ 
ولذا قال املقديس: نحن ال نأمر بذلك أمثال هذه العوام، بل ندل عليه اخلواص ولو 

بالنسبة إليهم«. اه�. واهلل أعلم
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�ل��ج�م�ع��ة �ه�ا ا �مكة
�ة �ةك��ص���ح ��ج

�ل��ة �م����ج��ة ا
أ
� ال� ح��ل�م �ة�ع�د

املبـــــادئ
1- إذا تعددت األمكنة التي تصح فيها اجلمعة فإن كان التعدد للحاجة أو للرضورة 
ف�إن اجلمعة تص�ىل يف مجيع األماكن التي تصح فيها، ويندب أن يصيل الناس الظهر 

بعد اجلمعة.
2-إذا كان التع�دد لغ�ري حاجة أو رضورة فإن اجلمعة ملن س�بق بالصالة برشط أن 
يثبت يقينا أن اجلامعة التي صلت يف هذا املكان سبقت غريها بتكبرية اإلحرام، فإن 

مل يثبت أو حدث شك بطلت الصالة يف مجيع املساجد.
3- ص�الة الظهر بع�د اجلمعة إما واجبة أو مس�تحبة أو ممنوع�ة: فالواجب يف مثل 
م�رص، واملس�تحبة في�ام إذا تعددت بق�در احلاجة من غري زي�ادة، واملمتنع�ة فيام إذا 

أقيمت مجعة واحدة بالبلد فيمتنع فعل الظهر حينئذ.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد 296 سنة 1959 أن السائل يقطن الفلبني وهي بالد 
يوم اجلمعة  الغربية، ويف  باللغة  القرآن  العربية، ويقرؤون  أهلها  أعجمية ال حيسن 
صالة  يصيل  ال  وبعضهم  اجلمعة،  بعد  الظهر  بعضهم  يصيل  اجلمعة  صالة  وبعد 

الظهر بعدها، وهم مجيعا شافعية، وال يسعهم مسجد واحد.

وسأل عن حكم صالة الظهر بعد صالة اجلمعة يف مذهب الشافعية.

اجلواب
تصح  التي  األمكنة  تعددت  إذا  أنه  الشافعية  مذهب  يف  عليه  املنصوص 
فيها اجلمعة فال خيلو إما أن يكون تعدد هذه األمكنة حلاجة أو رضورة كأن يضيق 

* فتوى رقم: 181 سجل: 88 بتاريخ: 15/ 2/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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البلدة، وإما أن يكون تعدد هذه األمكنة لغري حاجة أو  الواحد عن أهل  املسجد 
رضورة، ففي احلالة األوىل وهي ما إذا كان التعدد للحاجة أو الرضورة فإن اجلمعة 
تصىل يف مجيع األماكن التي تصح فيها، ويندب أن يصيل الناس الظهر بعد اجلمعة.

فإن  رضورة  أو  حاجة  لغري  التعدد  كان  إذا  ما  وهي  الثانية  احلالة  يف  أما 
هذا  يف  صلت  التي  اجلامعة  أن  يقينا  يثبت  أن  برشط  بالصالة  سبق  ملن  اجلمعة 
ثبت أهنم صلوا  بأن  يثبت ذلك  مل  إذا  أما  بتكبرية اإلحرام،  املكان سبقت غريها 
يف مجيع املساجد يف وقت واحد بأن كربوا تكبرية اإلحرام معا يف حلظة واحدة أو 
تبطل يف  الصالة  فإن  بالتكبري  أحدهم  أو يف سبق  معا  أهنم كربوا  الشك يف  وقع 
مجيع املساجد، وجيب عليهم أن جيتمعوا مجيعا يف مكان واحد ويعيدوها مجعة إن 
عىل  البجريمي  العالمة  حاشية  تراجع  ظهرا.  صلوها  يمكن  مل  وإن  ذلك،  أمكن 
رشح املنهج الذي قال يف هناية كالمه: »واحلاصل أن صالة الظهر بعد اجلمعة إما 
واجبة أو مستحبة أو ممنوعة: فالواجب يف مثل مرص، واملستحبة فيام إذا تعددت 
فيمتنع  بالبلد  أقيمت مجعة واحدة  إذا  فيام  واملمتنعة  زيادة،  احلاجة من غري  بقدر 

فعل الظهر حينئذ«.واهلل أعلم.

J
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�ل��ج�م�ع��ة �ة ا ��ة �ةك��ص���ح �ج�� �ص�لا �ل�دج � ا �ل�ع�د ا
املبـــــادئ

1 - اجلامعة رشط من رشوط صالة اجلمعة باتفاق بني األئمة.
2 - تنعقد اجلمعة عند الش�افعية واحلنابلة بأربعني رجال، وعند املالكية باثني عرش 
رج�ال، وعن�د أيب حنيفة وحمم�د تنعقد بثالثة رج�ال غري اإلمام وعند أيب يوس�ف 

باثنني غري اإلمام.

الســـــؤال
السائل من  املتضمن أن  املقيد برقم 339 سنة 1963  السؤال  اطلعنا عىل 
قرية صغرية وهبا مسجد كبري، وأن أهل قريتهم يؤدون صالهتم باملسجد املذكور 
وهو  اجلمعة  لصحة  الكايف  العدد  به  جيتمع  ال  ولكن  مالك،  اإلمام  مذهب  عىل 
املالكية،  مذهب  عىل  اجلمعة  صحة  رشوط  من  يعترب  الذي  القدر  رجال  عرش  اثنا 
وقد اختلف الناس يف أداء هذا الفرض فمنهم من يرى صالته الظهر؛ لعدم حتقق 
بيان احلكم الرشعي فيام لو  الرشط، ومنهم من يرى صالته مجعة. وطلب السائل 

صلوه مجعة مع عدم كامل العدد الذي تصح به.

اجلواب
ولكنهم  اجلمعة،  صحة  رشائط  من  اجلامعة  أن  عىل  األربعة  األئمة  اتفق 
اختلفوا يف العدد الذي تنعقد به، فالراجح عند الشافعية واحلنابلة أن اجلمعة تنعقد 
بأربعة  »تنعقد  حنيفة:  أبو  وقال  رجال،  عرش  باثني  املالكية  وعند  رجال،  بأربعني 

رجال عدا اإلمام«. وقال صاحباه: »تنعقد بثالثة رجال عدا اإلمام«.

* فتوى رقم: 62 سجل: 100 بتاريخ: 26/ 10/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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وبناء عىل ذلك فإنه جيب عىل السائل واملصلني معه أن يؤدوا فريضة اجلمعة 
مراعني يف ذلك مذهب األحناف؛ ألنه ليس عىل اإلنسان املقلد التزام مذهب معني 

بل جيوز له العمل بام يسمعه من العلامء. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال)1(.

J

)1( وجد يف هامش الفتوى ما نصه: »مالحظة: الوارد يف كتب احلنفية أن من رشائط اجلمعة اجلامعة، وأقل 
مجاعة ثالثة سوى اإلمام عند أيب حنيفة وحممد، وعند أيب يوسف اثنان سوى اإلمام، وقيل إن حممدا مع أيب 
هذا  فيالحظ  اجلمعة.  صالة  باب   - األهنر  وجممع  اهلداية  رشح  يراجع  اإلمام.  مع  أنه  والصحيح  يوسف، 
املفتي حممد خاطر 6 صفر سنة 1395 - 17 فرباير سنة 1975«. تراث  التصحيح عند إعطاء أي صورة. 

الفتاوى.
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��أ�ة��ة  �ج�ا
�ة �م�مجك�ط���هة��ة

�ل��ج�م�ع��ة ��ج �ة ا ح��ل�م  �ص�لا
املبـــــادئ

1- ي�رى احلنفي�ة عدم صح�ة اجلمعة إال يف م�رص جامع أو يف مص�ىل املرص ويرى 
املالكي�ة صحة اجلمع�ة إذا وقعت مع اخلطبة يف وقتها برشط االس�تيطان وال تصح 

عندهم يف خيم من قامش أو شعر.
2- يرى الشافعية أن من رشوط وجوب اجلمعة اإلقامة بمحلها.

الســـــؤال
طلبت وزارة األوقاف بكتاهبا رقم 620 املؤرخ 2/ 4/ 1968 املتضمن 
أنه ورد تقرير من فضيلة مفتش مساجد البحر األمحر أثار فيه ما حدث أثناء موسم 
زيارة رضيح سيدي أيب احلسن الشاذيل من أنه قد حل يوم اجلمعة أثناء الزيارة ومل 
متكن إقامة صالة اجلمعة يف هذا املكان؛ ألنه ال توجد إقامة مستقرة مطلقا يف املنطقة 
املوجودين  وأن  املعروفة،  األربعة  املذاهب  من  أي  عىل  اجلمعة  صالة  معها  تصح 

هناك قد صلوها ظهرا.

وطلبت بيان حكم الرشع يف أداء فريضة صالة اجلمعة يف تلك املنطقة النائية 
التي ال توجد هبا إقامة مستقرة مطلقا، وهل تصح صالهتا هبا عىل أي من املذاهب 

األربعة املعروفة أم تصىل ظهرا؟

اجلواب
جاء يف اهلداية ورشحها جزء 1 يف املذهب احلنفي ما يأيت: »ال تصح اجلمعة 
القرى«. وجاء يف  فنائه- وال جتوز يف  إال يف مرص جامع أو يف مصىل املرص -أي 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1968  /5  /11 بتاريخ:   105 سجل:   21 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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احلرية  وهي:  املصيل  يف  رشائط  »ولوجوهبا  اهلامم:  بن  للكامل  القدير  فتح  حاشية 
وهي  غريه  يف  ورشائط   ، َعيرْننَيرْ والرْ َلنيرْ  جرْ الرِّ وسالمة  والصحة  واإلقامة  والذكورة 
رشائط صحة املرص واجلامعة واخلطبة والسلطان والوقت واإلذن العام«. واملرص 
اجلامع هو كل موضع له أمري وقاض ينفذ األحكام ويقيم احلدود، وهذا عند أيب 

يوسف عىل ما اختاره الكرخي وهو الظاهر من املذهب.

فيها ِسَكك وأسواق وهبا رساتيق وواٍل  بلدة  أبو حنيفة: املرص كل  وقال 
تفسريات أخرى  إليه يف احلوادث. وهناك  يرجع  الظامل وعامل  املظلوم من  ينصف 
للمرص ال داعي الستيعاهبا وهي يف مجلتها ال تصدق عىل القرية. وجاء يف الرشح 
اجلمعة  صحة  »رشط  املالكية:  مذهب  يف  الدردير  لإلمام  خليل  متن  عىل  الكبري 
بنية  فيه  اإلقامة  عىل  العزم  أي  بلد  استيطان  مع  الظهر  وقت  باخلطبة  كلها  وقوع 
التأبيد أو أخصاص مجع خص وهو البيت من القصب وغريه. وال تصح إقامتها 
يف خيم من قامش أو شعر؛ ألن الغالب عىل أهلها االرحتال فأشبهت السفن. نعم 
إذا كانوا مقيمني عىل مسافة نحو فرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعا، وال تنعقد 
املساجد فاخلطبة  البلد متحد، وإن تعددت  بناء معتادا ألهل  بني  هبم، ويف جامع 
للعتيق«. وجاء يف حاشية الدسوقي عىل هذا الرشح تعليقا عىل قوله: »مع استيطان 
استيطان  أما االستيطان -أي  بلد مستوطنة.  الصحة وقوع اجلمعة يف  بلد« رشط 
مستوطنة  البلد  كون  أن  شك  وال  وجوب.  رشط  فهو  وإقامته-  نفسه  الشخص 
رشط يف صحتها وينبني عىل هذا -كام قال ابن احلاجب- أنه لو مرت مجاعة بقرية 
خالية فنووا اإلقامة فيها شهرا وصلوا اجلمعة هبا مل تصح هلم كام ال جتب عليهم، 
وجاء يف حوايش حتفة املحتاج برشح املنهاج جزء 2 يف مذهب الشافعي: »أن رشط 
والذكورة  واحلرية  والعقل  والبلوغ  اإلسالم  للشخص  بالنسبة  اجلمعة  وجوب 
واإلقامة بمحلها أو بام يسمع منه نداؤها، ويشرتط لصحتها رشوط منها أن تقام يف 
ِخطَّة أبنية أوطان املجمعني بحيث يسمى بلدا أو قرية واحدة، واملراد باخلطة مكان 
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من البلد أو القرية يعترب منها عادة«. وجاء يف حاشية الرشواين عليها: »الرشط أن 
تقام يف مكان من بلد أو قرية به أبنية جمتمعة يتخذها العدد الذي تقوم به اجلمعة 
وطنا هلم بحيث ال يظعنون منها شتاء وال صيفا إال حلاجة«. وجاء يف رشح منهج 
تقع  أن  اجلمعة  صحة  رشوط  »ومن   :1 جزء  عليه  البجريمي  وحاشية  الطالب 
بأبنية جمتمعة ولو بفضاء سواء كانت من حجر أو طني أو خشب أو غريها. فال 
فِِزيَن -أي  َتورْ �ُمسرْ تصح من أهل خيام بمحلهم وإن الزموه أبدا؛ ألهنم عىل هيئة الرْ
مل  تبعا ألهله؛ ألهنا  فيه  لزمتهم  النداء من حملها  فإن سمعوا  للرحيل-  املستعدين 
تقم يف عرص النبي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشدين إال يف مواضع اإلقامة«. وجاء يف حاشية 
أقام اجلمعة أربعون يف خطة األبنية وخرجت الصفوف إىل  البجريمي عليه: »إذا 
خارج األبنية مما هو حريمها أو صىل مجاعة هناك تبعا لألربعني يف األبنية صحت 
مجعتهم تبعا بخالف ما لو صىل اجلميع يف ذلك الفضاء اخلارج أو كان من يف اخلطة 
بن حنبل  اإلمام أمحد  اإلقناع يف مذهب  فإنه ال يصح«. وجاء يف  األربعني،  دون 
جزء 1: »يشرتط لصحة اجلمعة رشوط منها أن تقوم بقرية جمتمعة بام جرت العادة 
بالبناء به من حجر أو لبن أو طني أو قصب أو شجر يستوطنها أربعون باإلمام من 
أهل وجوهبا استيطان إقامة ال يظعنون عنها صيفا وال شتاء، فال جتب وال تصح 
بناء كبيوت الشعر واخليام ونحوها، وال يف بلد يسكنها أهلها  من مستوطن بغري 
نَة دون بعض، أو بلد فيها دون العدد املعترب أو متفرقة بام مل جتر العادة به  بعض السَّ
ولو شملها اسم واحد وإن خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون هبا عازمون 
عىل إصالحها فحكمها باٍق يف إقامة اجلمعة هبا وإن عزموا عىل النقلة عنها مل جتب 
البنيان من الصحراء ولو بال  عليهم اجلمعة؛ لعدم االستيطان، وتصح فيام قارب 

عذر ال فيام َبُعد«.

تلك هي النصوص الفقهية اخلاصة برشوط صحة صالة اجلمعة ووجوهبا 
بالنسبة ملكان إقامتها، ويتضح منها أنه ال تصح إقامة صالة اجلمعة يف املنطقة التي 
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املشرتط لصحة  املكان  لعدم وجود  الشاذيل؛  احلسن  أيب  يوجد هبا رضيح سيدي 
إقامتها طبقا ملا جاء يف تلك النصوص، وأن الواجب يف مثل هذه احلالة هو إقامة 

صالة الظهر أربع ركعات طبقا ملا هو مقرر ومعروف.

J
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�ة�اع
�ل���م�دج ء ا �ة ورا ��ك��ص�لا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - اش�رتط الفقهاء لصحة صالة اجلمعة أن يس�بقها خطبتان أو خطبة واحدة عىل 

األقل وأن يكون اإلمام مع املصلني.
2 - ال تصح صالة اجلمعة وراء املذياع اكتفاء باخلطبة املذاعة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 198 سنة 1975 املتضمن أنه يوجد يف احلي 
الذي يسكنه السائل ببورسعيد مسجد صغري غري تابع لوزارة األوقاف، ويف كل يوم 
مجعة يتطوع أحد املصلني ممن هلم دراية بالعلم بإلقاء خطبة اجلمعة ويؤم املصلني، 
ويف يوم 25/ 4/ 1975 مل حيرض اإلمام الذي كان خيطب يف كل يوم مجعة ويؤم 
احلارضون  فصىل  حيرض،  فلم  األذان  وقت  إىل  حضوره  املصلون  وانتظر  املصلني 

مقتدين باإلمام الذي تذاع خطبته وصالته بالراديو.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا املوضوع، وهل تصح صالهتم 
هذه مقتدين باإلمام املذاعة صالته بالراديو، أم أن صالهتم هذه تكون غري جائزة 

رشعا؟

اجلواب
اشرتط الفقهاء لصحة صالة اجلمعة أن يسبقها خطبتان أو خطبة واحدة 
عىل األقل كام اشرتطوا أيضا أن يكون اإلمام من بني املصلني؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان 
خيطب خطبة اجلمعة ثم يصيل بالناس، ويقول: »صلوا كام رأيتموين أصيل«؛ وألن 
اخلطبة أقيمت مقام ركعتني فهي جزء من صالة اجلمعة أو كاجلزء، وعىل هذا ففي 

* فتوى رقم: 457 سجل: 108 بتاريخ: 20/ 6/ 1976 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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إمام  السؤال تكون صالة من صلوا اجلمعة بدون خطبة وبدون  احلادثة موضوع 
اكتفاء باإلمام املذاعة إمامته للمصلني تكون صالهتم هذه غري جائزة رشعا، وإذا مل 
تصح صالة اجلمعة بالنسبة هلؤالء القوم املسؤول عنهم فيجب رشعا عىل كل منهم 

أن يصيل الظهر بدال عنها.

ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 
أعلم.

J
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�د �ل���م��س�����ج �م ا �م�ا
أ
رع ا �ا �ل��سش �ة ا

�ل�ع�مة�د ��ج  ا
�ة �ص�لا

املبـــــادئ
1- صالة العيد يف الصحراء سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ومل يصلها يف املسجد إال لعذر املطر.
2- ج�رى ع�ىل ه�ذه الس�نة اخللفاء الراش�دون وصحت ل�دى األئمة ع�دا اإلمام 
الشافعي الذي رأى أن األفضل صالة العيد يف املسجد إال لعذر الزحام يف الصالة.
3- صالة العيد يف الش�ارع أمام املس�جد ال تعترب إحياء للس�نة بل الس�نة أن تكون 

الصالة يف الصحراء.

الســـــؤال
بحي  يوجد  أنه  املتضمن   1978  /381 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
املصلني من أهل  يتسع جلميع  بالقاهرة مسجد كبري  القديمة  مبارك بمرص  الشيخ 
احلي، كام يوجد مسجدان آخران، وأن مجعية اإلصالح تتوىل شؤون املسجد الكبري 
صالة  تقام  أن  اجلمعية  من  املصلني  بعض  طلب  وقد  العيدين،  صالة  فيه  وتؤدي 

العيد يف الشارع أمام املسجد إحياء للسنة النبوية الرشيفة.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف هذا املوضوع.

اجلواب
يف  العيدين  صالة  عىل  عليه  وسالمه  اهلل  صلوات  اهلل  رسول  سنة  جرت 
املصىل، وقد كان يرتك املسجد يف هاتني الصالتني، كام روي أنه ملسو هيلع هللا ىلص صىل العيد يف 
املسجد يف يوم مطري، وقد جرى اخللفاء الراشدون عىل هذه السنة، وقد صح هذا 
يف مذهب اإلمام أيب حنيفة ومذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ويرى اإلمام مالك أن 

* فتوى رقم: 175 سجل: 113 بتاريخ: 1/ 1/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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صالة العيد مندوبة خارج املسجد ويكره أداؤها يف املسجد بغري عذر، أما اإلمام 
الشافعي فريى أن صالة العيد يف املسجد أفضل إال لعذر كام إذا ضاق عن املصلني، 

وعندئذ يسن اخلروج للفضاء لصالة العيد.

ومن هذا يعلم أن صالة العيد يف الصحراء سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأنه مل يصلها يف 
املسجد إال لعذر املطر، وقد جرى عىل هذه السنة اخللفاء الراشدون وصحت هذه 
السنة لدى األئمة أيب حنيفة ومالك وأمحد بن حنبل ومل تصح عند اإلمام الشافعي، 
ورأى أن األفضل صالة العيد يف املسجد إال لعذر الزحام يف الصالة هذا وقد كانت 
صالة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص العيدين يف اجلبانة واملراد هبا املصىل العام يف الصحراء، وكان 
من سنته ملسو هيلع هللا ىلص أن خيرج إىل املصىل الذي عىل باب املدينة الرشقي، وكانت إذ ذاك ال 
حائط فيها وال بناء، وكانت احلربة سرتته يضعها أمامه ومن هنا فإن صالة العيد 
يف الشارع أمام املسجد كام جاء بالسؤال ال تعترب إحياء للسنة بل السنة أن تكون 
الصالة يف الصحراء، هذا وينبغي للمسلمني أال خيتلفوا يف أمر هلم فيه سعة سيام 
وهو متعلق باألفضلية ال بصحة الصالة أو عدم صحتها وعليهم مجيعا أن يتباعدوا 
ِ َجِيٗعا َوَل  عن أسباب اخلالف والنزاع ليتقبل اهلل العمل }َوٱۡعَتِصُمواْ ِبَۡبِل ٱللَّ

قُواْ{ ]آل عمران: 103[ ومن هذا يعلم اجلواب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. َتَفرَّ

J



- 61 -

�ج�ة ملسو هيلع هللا ىلص 
�ل�مج �ة ���ل� ا ��ك��ص�لا �ل��ج�م�ع��ة وا  �ةو�م ا

�ج
آ
را

�ل����ة �ة ا ء را
��ة

�ج ا �ج
أ
�ع���هة��ج ال�

املبـــــادئ
1- قراءة القرآن يوم اجلمعة يف املسجد ال بأس هبا.

2- الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عقب األذان سنة عند الشافعية واحلنابلة بدعة حسنة عند 
احلنفية واملالكية.

الســـــؤال
يؤذنون  أهنم  املتضمن   1979 لسنة   105 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
والتسليم عىل رسول  بالصالة  يقومون  األذان  الرشعي، وعقب  األذان  املسجد  يف 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ]فاعرتضهم البعض مدعني أن ذلك[ حرام، كام حرم تالوة القرآن الكريم 

قبل صالة اجلمعة. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
سمع  أنه  عمر  بن  اهلل  عبد  عن  والرتمذي  داود  وأبو  وأمحد  مسلم  روى 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عيلَّ فإنه من صىل 
عيلَّ صالة صىل اهلل هبا عليه عرشا، ثم سلوا يل الوسيلة فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي 
إال لعبد من عباد اهلل، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل اهلل يل الوسيلة حلت عليه 
شفاعتي«. ويف رواية أخرى: »إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عيّل 
فإنه من صىل عيّل صالة صىل اهلل عليه هبا عرشا«، وقد اختلف الفقهاء يف الصالة 
عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد األذان هل يشمل املؤذن فيكون مأمورا بالصالة عىل النبي بعد 

* فتوى رقم: 292 سجل: 113 بتاريخ: 2/ 1/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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األذان، باألول قال فقهاء الشافعية واحلنابلة، وذهبوا إىل أنه يسن للمؤذن والسامع 
أن يصيل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد األذان، وهو بعمومه يشمل كل أذان، ويف حاشية رد 
بعد  التسليم  أن  املالكية  فقه  يف  والدردير  احلنفية،  كتب  من  عابدين  البن  املحتار 
األذان حدث يف سنة 781 هجرية يف العشاء ثم يف اجلمعة ثم يف باقي األوقات إال 
املغرب وأنه بدعة حسنة يف فقه املذهبني، ونقل السيوطي يف حسن املحارضة عن 
السخاوي أنه حدث يف سنة 791 يف عهد السلطان النارص صالح الدين بأمر منه، 
والذين ال يرون الصالة والتسليم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من املؤذن بعد األذان يلتزمون بام 
وردت به السنة من ألفاظ األذان دون زيادة عليها حتى ال تفرس بميض األيام بأهنا 
الظاهرية والزيدية والزيلعي، والذي أميل إىل األخذ  من األذان، وإىل هذا ذهب 
الرسول  الصالة والتسليم عىل  املذاهب األربعة من جواز  فقهاء  به  قال  ما  به هو 
ملسو هيلع هللا ىلص بعد األذان، بل إن فقهاء الشافعية واحلنابلة قد ذهبوا إىل أنه من السنة؛ وذلك 
حرصا عىل أن يشهد اجلامعة األوىل أكرب عدد من املسلمني الذين قد تشدهم أعامهلم 
فال ينتبهون لوقت الصالة إال بسامع األذان، ولكن عىل املؤذن أن يفصل بني ألفاظ 
األذان وبني الصالة والتسليم عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بسكتة؛ ليتضح انتهاء األذان فعال؛ 
»ما رآه املسلمون  إليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله:  إذ ال شك أن الصحيح هو ما أرشد 
حسنا فهو عند اهلل حسن«، وقوله: »من سن سنة حسنة فله ثواهبا وثواب من عمل 
يوم  إىل  هبا  عمل  من  ووزر  وزرها  فعليه  سيئة  سنة  سن  ومن  القيامة،  يوم  إىل  هبا 
القيامة«، والنطق بالصالة عىل رسول اهلل بعد األذان مع الفصل بينهام إذا عد من 

البدع يف هذا املوضع كان من أحسنها.

أما تالوة القرآن الكريم يف يوم اجلمعة فإنه ورد عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قوله: »ما 
اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده«، وذلك الذي 
جيري يف املساجد من قراءة القرآن يوم اجلمعة يف الوقت الذي يفد فيه املسلمون إىل 
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املساجد من هذا القبيل، واعتياد الناس قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة ال بأس به 
وال حرمة وال كراهة، وإنام املكروه هو االقتصار عىل آيات حمددة يصىل هبا ملن حيفظ 

غريها.

الدين  يف  املشادة  عن  بالبعد  املسلمني  من  وغريه  السائل  وننصح  هذا 
وأحكامه، والتثبت من صحة القول قبل إطالق التحريم أو التحليل. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.

J
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�ل���ك�هو �ة ا ��ا �ة ��ة�ا
�ل�ع�مة�د ��ج  ا

�ة �ص�لا
املبـــــادئ

1 - ص�الة العيد س�نة يف الصح�راء عند أيب حنيف�ة وأمحد بن حنب�ل ومندوبة عند 
املالكية، وعند الشافعية يف املسجد أفضل لرشفه إال لعذر كضيقه.

2 - من السنة خروج النساء واألطفال لشهود صالة العيد ولو مل يشرتكوا فيها.
3 - األماكن املعدة أصال للرقص ورشب اخلمر منهي عن الصالة فيها.
4 - تنظيف هذه األماكن وكنسها يزيل عنها النجاسة احلسية ال املعنوية.

5 - الصالة يف هذه األماكن ال تدخل يف باب الرضورات.

الســـــؤال
السيد/ مدير املجلس اإلسالمي يف كندا -أوتاوا:

املحرر  كتابكم  عىل  اطلعنا  فقد  وبعد  وبركاته،  اهلل  ورمحة  عليكم  السالم 
برقم  املقيد   1979 سنة  أكتوبر  من  و4   1399 سنة  القعدة  ذي  شهر  من   12 يف 
144 لسنة 1980 وعىل مقدمته، وقد جاء هبام أنه منذ سنوات قليلة أدخل بعض 
املسلمني تقليدا جديدا عىل صالة العيد يف هذه القارة ذلك أهنم هيجرون املساجد 
املحرم جتمعهم يف صالة  للهو  أقيمت  قاعة  ويستأجرون  املكان  العيد؛ لضيق  يوم 
الفالة إال  املدينة يف  العيد خارج  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان يصيل  واحدة ويستندون إىل أن 

لعذر، وبناء عىل هذا نرجو إجابتكم عىل ما ييل:

الناس يف مكان واحد ووقت  أن يصيل  العيد  أوال: هل من رشوط صالة 
واحد برصف النظر عن نوعية املكان؟

* فتوى رقم: 37 سجل: 115 بتاريخ: 22/ 6/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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وحفالت  العاري  شبه  للرقص  أقيمت  قاعة  يف  الصالة  جتوز  هل  ثانيا: 
اخلمرة بالرغم من وجود مسجد يف املدينة؟

ثالثا: هل تنظيف هذه األماكن يزيل عنها النجاستني احلسية واملعنوية؟

تبيح  الرضورات  أن  يعني  ذلك  فهل  فيها،  الصالة  جازت  فإن  رابعا: 
املحظورات؟

خامسا: وإن جازت فأهيام أثوب، الصالة دفعة واحدة أم الصالة يف املسجد 
عىل دفعتني؟

اجلواب
يف  املصىل  يف  العيد  الناس  يصيل  بأن  جرت  الرشيفة  النبوية  السنة  إن 
الصحراء عىل مشارف املدينة، ومن هنا قال اإلمامان أبو حنيفة وأمحد بن حنبل: 
إن صالة العيد يف الصحراء ُسنَّة، وقال اإلمام مالك: إهنا مندوبة، ويف فقه اإلمام 
باملسجد أفضل؛ لرشفه إال لعذر كضيقه عن استيعاب  العيد  الشافعي: إن صالة 
وجرت  الصحراء،  يف  العيد  لصالة  اخلروج  يسن  وعندئذ  الزحام  ووقوع  الناس 
النساء واألطفال ولو مل يشرتكوا فيها  العيد  السنة كذلك بأن خيرج لشهود صالة 
إظهارا لكرامة هذا اليوم باعتباره عيدا يعقب أداء فريضة الصوم أو فريضة احلج، 
املنكرات  من  وغريه  للرقص  مقامة  قاعة  يف  جتوز  وهل  الصالة،  مكان  شأن  ويف 
املحرمة يف اإلسالم لغرض ما؟ جاء يف كتاب املهذب للشريازي ورشحه املجموع 
لإلمام النووي ومها من أئمة مذهب اإلمام الشافعي -ج 3 ص 161 وما بعدها 
للرافعي-: »يكره أن يصىل يف مأوى  الوجيز  العزيز رشح  فتح  املطبوع مع كتاب 
الوادي فإن فيه شيطانا«  »اخرجوا من هذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  الشيطان، كام روي أن 
فلم يصل فيه، فالصالة يف مأوى الشيطان مكروهة باالتفاق، وذلك مثل مواضع 
اخلمر واحلانات ونحوها من املعايص الفاحشة، ثم قال النووي: »فإن صىل يف يشء 
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من ذلك ومل يامس نجاسة بيده وال ثوبه صحت صالته مع الكراهة« وهذا احلديث 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلم يستيقظ حتى  É قال: عرسنا مع  املذكور صحيح عن أيب هريرة 
طلعت الشمس، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا موضع 

حرضنا فيه مع الشيطان« رواه مسلم وغريه.

والصخب  واخلمر  للرقص  املعد  املكان  يف  الصالة  كانت  ذلك  كان  وإذا 
مكروها ولكنها جائزة إذا طهر املكان عن ذات النجاسات؛ لتحقق رشط املكان 
وطهارته عن النجس، هذا وقد نص فقهاء مذهب اإلمام أيب حنيفة عىل أن الصالة 
كاللهو  باخلشوع  خيل  أو  ونحوها  كالزينة  البال  يشغل  ما  كل  بحرضة  مكروهة 
واللعب، ونص فقهاء مذهب اإلمام الشافعي -كام تقدم- عىل كراهة الصالة يف 
حمال املعايص، ونص فقهاء مذهب اإلمام أمحد بن حنبل عىل أن الصالة مكروهة 
هذا  ومن  منقوش،  كحائط  املصيل  يشغل  ما  إىل  أو  الناس  فيه  يتحدث  جملس  إىل 
نستبني عىل وجه اإلمجال أن الصالة مكروهة يف مكان يذهب باخلشوع فيها وأن 
تنظيف صالة الرقص واخلمور من النجاسة احلسية ال يطهرها من النجاسة املعنوية 
اللصيقة هبا والتي عرب عنها الفقهاء ووصفوها بأهنا مأوى الشيطان؛ إذ فيها تتوارد 
اخلواطر األثيمة عىل املصيل فتشغله عن اخلشوع والطمأنينة يف صالته فتصبح جمرد 
حركات وأفعال ال روح فيها، وإذا كان من واجبات املسلمني اتباع السنة فإنه إذا مل 
يتيرس هلم صالة العيد يف الصحراء كان عليهم صالهتا يف مساجدهم كام نص عىل 
ذلك فقهاء املذهب الشافعي؛ ألن املسجد أرشف مكان للصالة لكن ال جتوز صالة 
العيد عىل دفعتني يف مسجد واحد، وإنام جتوز يف مسجدين أو يف عدة مساجد يف 
وقت واحد كالشأن يف صالة اجلمعة جيوز أداؤها يف أكثر من مسجد وال تتكرر يف 

مسجد واحد، ملا كان ذلك كان إمجال اإلجابة عىل تلك األسئلة كام ييل:
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فضاء  أقرب  يف  املسلمون  جيتمع  بأن  تقيض  الرشيفة  السنة  إن  أوال: 
ال جيوز  الصالة  هذه  ألن  العيد؛  لصالة  القرى  أو  املدن  مشارف  كالصحراء عىل 
تكرارها يف مكان واحد وإن جاز تعددها يف عدة مساجد كالشأن يف صالة اجلمعة.

ثانيا: إن النهي عن الصالة يف األماكن املعدة أصال للرقص ورشب اخلمر 
إنام هو ملا اقرتن باملكان من مالبسات توهن خشوع املصيل وتطوف به فيام دار يف 
من  أخذا  الفقهاء  وصفها  كام  أماكن  فهي  اإلسالم  ينكرها  أمور  من  املوضع  هذا 
 { إليها الشيطان ويصد فيها عن ذكر اهلل وعن الصالة:  احلديث الرشيف يأوي 
]الزخرف: 62[، وهذا عىل  بنِٞي{  مُّ َعُدّوٞ  لَُكۡم  إِنَُّهۥ  ۡيَطُٰنۖ  ٱلشَّ نَُّكُم  يَُصدَّ َوَل 
مثال النهي عن أداء الصالة يف الدار املغصوبة فإنه ليس لعدم جواز الصالة فيها 
ووقوعها باطلة، وإنام النهي عن هذا ملا اقرتن هبا من الغصب، ومن ثم فإذا تعذرت 
صالة العيدين يف الصحراء كام هو يف السنة أو يف حديقة مثال تتسع جلميع املسلمني 
يف هذه الصالة التي ال تتكرر يف العام الواحد، فإن أداءها يف املسجد أحق وأوىل 
واألطفال  النساء  دون  فقط  املسلمني  عىل  فيه  احلضور  اقترص  املسجد  ضاق  وإن 
وإن تعددت املساجد يف املدينة صىل املسلمون صالة العيد فيها يف وقت واحد، ثم 

يتجمعون للتحية والتهاين بالعيد يف املكان الذي خيتارونه يف غري منكر يقرتفونه.

التي قد  النجاسة احلسية  القاعة وكنسها يزيل عنها  ثالثا: إن تنظيف تلك 
تكون عالقة بأرضها أو بجدراهنا ولكنه ال يطهرها من النجاسة املعنوية التي هي 
رجس الشيطان والتي يستفاد لزومها إياها من وصف الفقهاء بأن أماكن املعايص 

مأوى الشيطان وحكموا بكراهة الصالة فيها.

رابعا: الصالة يف هذه القاعة ال تدخل يف باب الرضورات؛ لوجود املساجد 
وأداء صالة العيد يف املسجد عند تعذر إقامتها يف الصحراء أو الفضاء أحق وأوىل 
وأفضل ثوابا عند اهلل؛ ألن املسجد الذي أسس عىل التقوى ولذكر اهلل ال يسكنه 
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الشيطان وال يأوي إليه لكن ال جيوز أداء صالة العيد يف مسجد واحد عىل دفعتني 
كالشأن يف صالة اجلمعة وإن جاز تعدد أدائها يف وقت واحد يف عدة مساجد.

وبعد فإن عىل اجلامعات اإلسالمية يف كندا أو يف غريها يف شتى أنحاء أرض 
يف  اإلسالم  شعائر  أداء  تيرس  وأن  املسلمني  بني  الصف  وحدة  عىل  حتافظ  أن  اهلل 
طهر ويرس متمسكة بمبادئ اإلسالم وهدايته ملتزمة بسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال حتيد 
عنها وال تبغي هبا بديال، وإن عىل هذه اجلامعات تعويد نساء املسلمني وأوالدهم 
ومالبس  وقار  يف  ذلك  فليكن  املساجد  إىل  حرضوا  فإذا  الصالة،  آداب  مراعاة 
فال  الصالة  يف  مؤخرات  النساء  أن  معلوما  وليكن  حتدد  وال  تكشف  ال  ساترة 
يقفن مع الرجال يف صف واحد وال يتقدمن عليهم بل يتأخرن عنهم وال ينبغي 
خالف  حمل  املسلمني  غري  بحضور  فيها  املسلمني  واجتامع  العيد  صالة  تكون  أن 
وفرقه؛ ألن دخول غري املسلمني املسجد احلرام وغريه من املساجد موضع نقاش 
املدينة -مذهب مالك-: يمنع املرشكون من  الفقهاء، فقد قال أهل  وخالف بني 
دخول سائر املساجد، وقال الشافعي: إهنم يمنعون من دخول املسجد احلرام، وال 
يمنعون من دخول غريه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ال يمنع اليهود والنصارى من 
دخول املسجد احلرام وال غريه، ولعل استقبال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لنصارى بني نجران 
يف املسجد يؤيد القائلني بجواز دخول غري املسلمني املساجد، ومما يؤكد هذا أيضا 
ما ثبت من أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ربط ثاممة يف املسجد وهو مرشك، وقد قيل إن هذا 
كان لينظر ثاممة حسن صالة املسلمني واجتامعهم عليها وحسن آداهبم يف جلوسهم 
فيستأنس بذلك ويسلم، وهذا ما كان من ثاممة فعال، وحبذا لو أحسن املسلمون 
تنظيم مجوعهم يف صالة العيد كام يتطلب ذلك اإلسالم من املسلمني ليكون شهود 
العيد هلم مدعاة لدخوهلم يف اإلسالم كام كان من ثاممة à وأنصح األخ صاحب 
الرسالة بأن يتسع صدره وجيتهد يف بيان حجته ويف النصح واإلرشاد؛ إذ ينبغي لنا 
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أن نرتفع عن االختالف والشقاق وأن نبتغي اهلدى يف كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، 
فقد قال: »تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن متسكتم هبام كتاب اهلل وسنتي«.

 هدانا اهلل وإياكم للتمسك بحبله املتني ودينه القويم وأداء شعائره كام أمرنا 
هبا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ه�ا �مكة
�م��ة ��ج �م�ا ���ة �ج�ال�أ

أ
�ل��ج�م�ع��ة و�م��ج ال� �ج ا ا �ج

أ
ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - الثاب�ت ع�ىل عه�د رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن�ه كان لصالة اجلمع�ة أذان واح�د يؤذنه 

بالل É عىل باب مسجده ملسو هيلع هللا ىلص وبعد جلوسه عىل املنرب وبني يديه.
2 - ملا كثر الناس باملدينة وشغلتهم األسواق رأى عثامن É أن الغرض األول من 
األذان مل يقع عىل الوجه األكمل فأحدث األذان املس�تحدث وأمر بفعله وأقره عىل 

ذلك الصحابة فكان إمجاعا سكوتيا.
3 - م�ن جع�ل للجمعة أذانا واحدا عق�ب صعود اخلطيب املنرب فقد عمل بالس�نة 
ومن جعل للجمعة أذانني عمال بام فعله خليفة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد عمل أيضا بسنة 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الواردة يف هذا الشأن.
4 - ال يشرتط يف إمام اجلمعة عند احلنفية والشافعية واحلنابلة أن يكون هو اخلطيب، 

وقال املالكية يشرتط أن يكون هو اخلطيب إال لعذر يبيح له االستخالف.
5 - األوىل أن يكون إمام اجلمعة هو اخلطيب خروجا من اخلالف ما دامت رشوط 

اإلمامة متوفرة فيه.

الســـــؤال
السائل:  قول  املتضمن   1982 سنة   176 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
املنرب،  يوم اجلمعة عقب صعود اخلطيب  أذان واحد  فيها  يؤذن  املساجد  إن بعض 
وبعضها اآلخر يؤذن فيها أذنان قبل صعود اخلطيب وعقب صعوده، فأهيام أصح 
وأوىل باالتباع؟ ويسأل كذلك عمن هو أحق باإلمامة يوم اجلمعة هل هو اخلطيب 

أم غريه؟

* فتوى رقم: 61 سجل: 117 بتاريخ: 22/ 9/ 1982 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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اجلواب
É عىل  الثابت عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان أذانا واحدا يؤذن بالل  إن 
باب مسجده ملسو هيلع هللا ىلص وبعد جلوسه عىل املنرب وبني يديه؛ لقول السائب بن يزيد: »إن 
األذان كان أوله حني جيلس اإلمام عىل املنرب يوم اجلمعة يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر 
وعمر، فلام كان خالفة عثامن وكثر الناس أمر عثامن يوم اجلمعة باألذان الثاين، فأذن 
به عىل الزوراء، فثبت األمر عىل ذلك«. أخرجه البخاري والبيهقي واألربعة)1(، من 
هذا يبني أن الغرض من األذان الذي كان عىل عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اإلعالم بدخول 
الوقت؛ لصالة اجلمعة، ولذا كان عىل باب املسجد؛ ليكمل هذا الغرض ولإلعالم 
كذلك بقرب رشوع اخلطيب؛ لينصت الناس ويرتكوا الكالم، وهذا رس كونه بعد 
جلوس اخلطيب عىل املنرب وبني يديه، وهذا الغرض هو ما يقصد من اإلقامة، فإهنا 

لإلعالم بالدخول فيها.

الغرض  أن   É باملدينة وشغلتهم األسواق رأى عثامن  الناس  ملا كثر  ثم 
الوجه  عىل  يقع  مل  اجلمعة  لصالة  الوقت  بدخول  اإلعالم  وهو  األذان  من  األول 
األكمل فأحدث األذان املستحدث، وأمر بفعله عىل موضع بسوق املدينة يسمى 
الزوراء، وأقره عىل ذلك الصحابة، فكان إمجاعا سكوتيا، هذا ما حدث يف األذان 
مما مل يكن يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص، وهو وإن كان حمدثا بعده ملسو هيلع هللا ىلص لكنه سنة اخللفاء الراشدين 
ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  حيث  عليها  واحلرص  هبا  بالتمسك  وأمرنا  اهلل  رسول  هبا  أوصانا  التي 
»عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ«. 
رسول  أذان  عثامن  وأبقى  هديتم«.  اقتديتم  بأهيم  كالنجوم  »أصحايب  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل ما كان عليه ولكن صار الغرض منه خصوص اإلعالم بقرب رشوع 
اخلطيب يف اخلطبة؛ لينصت الناس، وعىل هذا فإن من جعل للجمعة أذانا واحدا 
عقب صعود اخلطيب املنرب متمسكا بفعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد عمل بالسنة، ومن 

)1( انظر صفحة 267 جزء 2 فتح الباري، صفحة 192 جزء 3 سنن البيهقي.
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جعل للجمعة أذانني أحدمها قبل صعود اخلطيب املنرب والثاين عقب صعوده؛ عمال 
بام فعله خليفة رسول اهلل عثامن بن عفان É فقد عمل أيضا بسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ 

لألحاديث الواردة يف هذا الشأن، وكالمها قد أصاب.

أما بالنسبة إلمام اجلمعة: قال احلنفية ال يشرتط يف إمام اجلمعة أن يكون هو 
اخلطيب، وقال املالكية: يشرتط يف إمام اجلمعة أن يكون هو اخلطيب، فلو صىل هبم 
غري اخلطيب بال عذر يبيح له االستخالف فالصالة باطلة، وقال الشافعية واحلنابلة 

ال يشرتط أن يكون إمام اجلمعة هو اخلطيب)1(.

هو  اجلمعة  إمام  يكون  أن  األوىل  من  أنه  نرى  اخلالف  هذا  من  وخروجا 
اخلطيب ما دامت رشوط اإلمامة متوفرة فيه، وخاصة إذا كان كام جاء يف الطلب 
جييد  اخللق  وحسن  وفسادا  صحة  الصالة  بأحكام  عاملا  ممتازا  فقيها  واعيا  داعية 
القراءة، وليس لديه عذر يبيح له االستخالف، أما إذا قدم اخلطيب غريه للصالة 

لعذر منعه من اإلمامة، فإنه جائز والصالة صحيحة.

والقبول واإلخالص والرشاد. واهلل سبحانه  والتوفيق  اهلداية  اهلل  ونسأل 
وتعاىل أعلم.

J

)1( البحر الرائق جزء 2 صفحة 147.



- 73 -

�ل��ج�م�ع��ة  �ةو�م ا
�ج ا �ج

أ
ال�

املبـــــادئ
1- من جعل للجمعة أذانا واحدا متمس�كا بفعل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد عمل بالسنة، 
وم�ن جعل للجمع�ة أذانني عمال بام فعله خليفة رس�ول اهلل عث�امن É فقد عمل 

أيضا بالسنة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 339/ 1989 املتضمن السؤال اآليت: هل 

أداء فريضة اجلمعة بأذانني صحيح أم باطل؟

اجلواب
É عىل  الثابت عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان أذانا واحدا يؤذنه بالل 
باب مسجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وبعد جلوس النبي عىل املنرب وبني يديه؛ لقول السائب بن 
يزيد: إن األذان كان أوله حني جيلس اإلمام عىل املنرب يوم اجلمعة يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وأيب بكر وعمر، فلام كانت خالفة عثامن وكثر الناس أمر عثامن يوم اجلمعة باألذان 
والبيهقي  البخاري  أخرجه  ذلك.  عىل  األمر  فثبت  الزوراء  عىل  به  فأذن  الثالث 

واألربعة.

من هذا يبني أن الغرض من األذان الذي كان عىل عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص اإلعالم 
الغرض،  ليكمل هذا  باب املسجد  الوقت لصالة اجلمعة، ولذا كان عىل  بدخول 
ولإلعالم كذلك بقرب رشوع اخلطيب يف اخلطبة؛ لينصت الناس ويرتكوا الكالم، 
ما  هو  الغرض  وهذا  يديه،  وبني  املنرب  عىل  اخلطيب  جلوس  بعد  كونه  رس  وهذا 
يقصد من اإلقامة، فإهنا لإلعالم بالدخول فيها. ثم ملا كثر الناس باملدينة وشغلتهم 

* فتوى رقم: 192 سجل: 124 بتاريخ: 27/ 8/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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بدخول  اإلعالم  وهو  األذان  من  األول  الغرض  أن   É عثامن  رأى  األسواق 
الوقت لصالة اجلمعة مل يقع عىل الوجه األكمل، فأحدث األذان الثاين وأمر بفعله 
فكان  الصحابة  ذلك  عىل  وأقره  الزوراء  يسمى  املدينة  بسوق  مرتفع  موضع  عىل 
إمجاعا سكوتيا. هذا ما حدث يف األذان مما مل يكن يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص وهو وإن كان حمدثا 
بعده ملسو هيلع هللا ىلص لكنه سنة اخللفاء الراشدين التي أوصانا هبا رسول اهلل وأمرنا بالتمسك 
هبا واحلرص عليها حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص: »عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني 
اقتديتم  بأهيم  كالنجوم  »أصحايب  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  بالنواجذ«،  عليها  عضوا  بعدي  من 

اهتديتم«. وأبقى عثامن أذان رسول اهلل عىل ما كان عليه.

وعىل هذا فإن من جعل للجمعة أذانا واحدا عقب صعود اخلطيب املنرب 
متمسكا بفعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد عمل بالسنة، ومن جعل للجمعة أذانني أحدمها 
اهلل  رسول  خليفة  فعله  بام  عمال  صعوده  عقب  والثاين  املنرب  اخلطيب  صعود  قبل 
الشأن،  هذا  يف  الواردة  لألحاديث  اهلل  رسول  بسنة  أيضا  عمل  فقد   É عثامن 
وكالمها قد أصاب السنة ، وال داعي أبدا أن تكون هذه األمور مثار خالف ونزاع 

بني املسلمني. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل�ع�مة�د �ة ا ��ةرا �ل��ج�م�ع��ة و�ة����ج �ة �ةو�م ا
�ج �ل��ش�ا �ج ا ا �ج

أ
ح��ل�م ال�

املبـــــادئ
1- م�ن جع�ل للجمع�ة أذانا واحدا فقد عمل بالس�نة، ومن جعل هل�ا أذانني عمل 

أيضا بسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لألحاديث الواردة يف هذا الشأن وكالمها أصاب.
2- تكب�ريات عي�د الفط�ر تبدأ م�ن أول ليلة العي�د إىل الفراغ من اخلطب�ة، أما عيد 
األضحى لغري احلجاج من فجر يوم عرفة إىل غروب ش�مس اليوم الثالث من أيام 

الترشيق وهي ثالثة أيام بعد العيد.

الســـــؤال
بيان  فيه  يطلب  الذي   1992 لسنة   348 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 

احلكم الرشعي ملا يأيت:

1- حكم األذان الثاين يوم اجلمعة مع انتفاء الرضورة؟

2- متى تنتهي تكبريات العيد يف كل من عيدي الفطر واألضحى، وأصح 
الصيغ الرشعية للتكبريات؟

اجلواب
1- عن السؤال األول: إن الثابت عىل عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان أذانا واحدا 
لقول  يديه  وبني  املنرب  عىل  جلوسه  وبعد  ملسو هيلع هللا ىلص  مسجده  باب  عىل   É بالل  يؤذن 
السائب بن يزيد: »إن األذان كان أوله حني جيلس اإلمام عىل املنرب يوم اجلمعة يف 
عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكر وعمر، فلام كانت خالفة عثامن وكثر الناس أمر عثامن يوم 
اجلمعة باألذان الثاين فأذن به عىل الزوراء فثبت األمر عىل ذلك«. أخرجه البخاري 
عهد  عىل  كان  الذي  األذان  من  الغرض  أن  يتبني  هذا  ومن  واألربعة.  والبيهقي 

* فتوى رقم: 149 سجل: 129 بتاريخ: 13/ 5/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



- 76 -

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإلعالم بدخول الوقت لصالة اجلمعة، ولذا كان عىل باب املسجد؛ 
لينصت  اخلطبة  يف  اخلطيب  رشوع  بقرب  كذلك  ولإلعالم  الغرض  هذا  ليكمل 
يديه  وبني  املنرب  عىل  اخلطيب  جلوس  بعد  كونه  رس  وهذا  الكالم  ويرتكوا  الناس 
وهذا الغرض هو ما يقصد به اإلقامة فإهنا لإلعالم بالدخول فيها، ثم ملا كثر الناس 
وهو  األذان  من  األول  الغرض  أن   É عثامن  رأى  األسواق  وشغلتهم  باملدينة 
اإلعالم بدخول الوقت لصالة اجلمعة مل يقع عىل الوجه األكمل فأحدث األذان 
وأقره عىل ذلك  الزوراء  يسمى  املدينة  بسوق  بفعله عىل موضع  وأمر  املستحدث 
الصحابة فكان إمجاعا سكوتيا هذا ما حدث يف األذان مما مل يكن يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص لكن 
بالتمسك هبا واحلرص  وأمرنا  اهلل  أوصانا هبا رسول  التي  الراشدين  اخللفاء  سنة 
عليها حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أصحايب كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم«، وأبقى عثامن أذان 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل ما كان عليه، ولكن صار الغرض منه خصوصا اإلعالم بقرب 
أذانا  الناس؛ وعىل هذا فإن من جعل للجمعة  لينصت  رشوع اخلطيب يف اخلطبة 
واحدا عقب صعود اخلطيب املنرب متمسكا بفعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقد عمل بالسنة، 
ومن جعل للجمعة أذانني أحدمها قبل صعود اخلطيب املنرب والثاين عقب صعوده 
عمال بام فعله خليفة رسول اهلل عثامن بن عفان É فقد عمل أيضا بسنة رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص لألحاديث الواردة يف هذا الشأن وكالمها أصاب.

ليلة  أول  من  الفطر  لعيد  بالنسبة  تبدأ  التكبريات  الثاين:  السؤال  عن   -2
يوم  فجر  من  احلجاج  لغري  األضحى  لعيد  وبالنسبة  اخلطبة،  من  الفراغ  إىل  العيد 
عرفة إىل غروب شمس اليوم الثالث من أيام الترشيق وهي ثالثة أيام بعد العيد، 
أما احلاج فإنه يكرب من ظهر يوم النحر إىل غروب آخر أيام الترشيق، والتكبريات 
هلا ألفاظ كثرية منها أن يقول مرة واحدة عقب الصالة املفروضة: اهلل أكرب اهلل أكرب 
ال إله إال اهلل، واهلل أكرب وهلل احلمد، وله أن يزيد: اهلل أكرب كبريا واحلمد هلل كثريا إىل 
يقول:  أن  ألفاظه  بالسالم وأحسن  يكون ذلك متصال  املشهورة وأن  الصيغ  آخر 
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اهلل أكرب اهلل أكرب ال إله إال اهلل، واهلل أكرب وهلل احلمد، اهلل أكرب كبريا واحلمد هلل كثريا 
إله إال اهلل وحده صدق وعده، ونرص عبده، وأعز  وسبحان اهلل بكرة وأصيال ال 
جنده، وهزم األحزاب وحده، ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه خملصني له الدين ولو 
كره الكافرون، ويسن الصالة والسالم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعىل آله وأصحابه وأنصاره 

وأزواجه وذريته.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J





�م �ج�مع و��ة���صر  ح��ك�ا
أ
�م��ج ا

�ة ��ك��ص�لا ا
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حج��ةرًا
أ
�ة���مً�ا و�ة�ا ��ة�ج �ة���هة�د

�ة ��ك��ص�لا �ل��ج�مع �ج��ة�ج ا ا
املبـــــادئ

1- ال جيوز للمكلف أن يؤخر فرضا عن وقته أو يقدمه عنه بدون سبب.
2- اجلمع بني صالتني يف وقت -ولو لعذر- يفسد الفرض الذي قدمه.

3 - منع األحناف اجلمع بني صالتني يف وقت ولو لعذر إال بعرفة واملزدلفة للحاج 
فقط.

4 - أجاز املالكية اجلمع بني الصالتني يف السفر واملرض واملطر والطني مع الظلمة 
آخر الشهر وذلك كله برشوط كام أجازوا اجلمع للحاج بعرفة أو مزدلفة.

5 - الش�افعية أج�ازوا اجلم�ع ب�ني صالت�ني يف الس�فر واملطر ب�رشوط وليس من 
األسباب التى تبيح اجلمع عندهم الظلمة الشديدة والريح واخلوف والوحل.

6 - أب�اح احلنابل�ة اجلمع ورشطوا يف إباحة اجلمع أن يكون املصيل مس�افرا س�فرا 
ُتق�رص فيه الصالة أو يكون مريضا تلحقه مش�قة برتك اجلم�ع كام أباحوا اجلمع ملن 

خاف عىل نفسه أو ماله أو عرضه وذلك كله برشوط مبسوطة يف كتبهم.

الســـــؤال
سأل السيد ر. ن. قال: إن أحد معارفه جيمع الظهر والعرص معا، كام جيمع 
املغرب والعشاء معا مجع تقديم أو تأخري، وملا هناه عن ذلك أحرض له كتابا اسمه: 
فيه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان  »إزالة اخلطر عن مجع بني الصالتني يف احلرض« فوجد 

جيمع يف السفر واحلرض وبعذر أو غري عذر أو مطر. وطلب اإلفادة.

* فتوى رقم: 1 سجل: 78 بتاريخ: 27/ 1/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
لَٰوةَ  إن اهلل سبحانه وتعاىل أمرنا بأداء الصالة يف أوقاهتا قال تعاىل: }إِنَّ ٱلصَّ
ۡوقُوٗتا{ ]النساء: 103[ وال جيوز للمكلف أن يؤخر  َكنَۡت َعَ ٱلُۡمۡؤِمننَِي كَِتٰٗبا مَّ
فرضا عن وقته أو يقدمه عنه بدون سبب، وقد اختلف الفقهاء يف جواز مجع املصيل 
بني الظهر والعرص تقديام بأن يصيل العرص مع الظهر قبل حلول وقت العرص، أو 
تأخريا بأن يؤخر الظهر حتى خيرج وقته ويصليه مع العرص يف وقت العرص، ومثل 

الظهر والعرص املغرب والعشاء:

فمنع احلنفية اجلمع بني صالتني يف وقت ولو لعذر، فإن مجع فسد الفرض 
الذي قدمه، وصح مع احلرمة بطريق القضاء يف الفرض الذي أخره إال بعرفة، فإن 
املغرب  بني  فإنه جيمع  العرص، ومزدلفة  والعرص يف وقت  الظهر  بني  احلاج جيمع 

والعشاء يف وقت العشاء.

املالكية: جيوز اجلمع ألسباب وهي: السفر واملرض واملطر والطني  وقال 
مع الظلمة يف آخر الشهر ووجود احلاج بعرفة أو مزدلفة، واشرتطوا للسفر رشوطا 
للمرض مجع  بأن اجلمع  قالوا  تركه، كام  إن اجلمع خالف األوىل، فاألوىل  وقالوا 
صوري بأن يصيل الظهر يف آخر وقتها االختياري والعرص يف أول وقتها االختياري، 
والطني  للمطر  اجلمع  وأما  وقتها،  يف  صالة  كل  لوقوع  حقيقيا؛  مجعا  ليس  وهذا 
مع الظلمة فيجوز يف املغرب والعشاء برشط أن يكون يف املسجد وبجامعة، وهو 

خالف األوىل، وأما اجلمع يف املنزل وللمنفرد يف املسجد فغري جائز عندهم.

ضد  إنه  وقالوا  برشوط،  السفر  يف  املذكور  اجلمع  بجواز  الشافعية  وقال 
األوىل؛ ألنه خمتَلف يف جوازه يف املذاهب، كام قالوا بجواز اجلمع للمطر برشوط، 
وليس من األسباب التي تبيح اجلمع عىل املشهور عندهم الظلمة الشديدة والريح 

واخلوف والوحل.
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وقال احلنابلة: إن اجلمع مباح وهو ضد األوىل، وتركه أفضل، ويسن اجلمع 
بني الظهر والعرص تقديام بعرفة، وبني املغرب والعشاء تأخريا باملزدلفة، ورشطوا 
يف إباحة اجلمع أن يكون املصيل مسافرا سفرا يقرص فيه الصالة، أو يكون مريضا 
تلحقه مشقة برتك اجلمع، وكذا يباح اجلمع ملن خاف عىل نفسه وماله أو عرضه، 
وملن خياف رضرا يلحقه يف معيشته برتكه، كام رشطوا جلواز اجلمع رشوطا أخرى 

مبسوطة يف كتبهم.

ومما ذكر يتبني رأي الفقهاء يف اجلمع بني الصالتني تقديام وتأخريا، وعىل 
السائل إن أراد املزيد يف مذهب من املذاهب أن يرجع إىل كتب املذهب الذي يريد 

اإليضاح فيه. واهلل تعاىل أعلم.
J
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�ل����ةك��صر ك��ص��ة ا ح��ل�م �ةرك ر��ج
املبـــــادئ

1- ق�رص الصالة الرباعية للمس�افر م�رشوع وقد اختلف يف كون�ه رخصة فيجوز 
ترك�ه وفعل�ه كام ذهب إىل ذلك الش�افعي وغ�ريه، أو عزيمة عن�د األحناف فيجب 

فعله ويكره تركه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 109 سنة 1965 املتضمن أن أناسا سافروا 
مسافة القرص وعزموا عىل اإلقامة يوما وليلة، ويف صالة العشاء أمهم أقرؤهم، مع 

العلم بأن املأمومني منهم املسافر واملقيم.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام يأيت:

باطلة  الصالة  الصالة تكون  القرص وأتم  ترك اإلمام رخصة  لو  أوال: هل 
وعليه اإلثم، أو تكون صحيحة وال إثم عليه؟

القرص  اإلمام رخصة  املأمومني مجيعا مسافرون، وترك  أن  لو فرض  ثانيا: 
هل تكون الصالة صحيحة وال إثم عليه، أو باطلة وعليه اإلثم؟

ثالثا: كانت مسافة القرص تقطعها اإلبل يف عدة أيام وليال، واآلن يقطعها 
البخار يف ساعات قليلة فأهيام أفضل القرص أم اإلمتام؟

اجلواب
املقرر رشعا أن قرص الصالة الرباعية مرشوع إال أنه اختلف يف كونه رخصة 
فيجوز تركه وفعله، أو عزيمة فيجب فعله ويكره تركه، ذهب بعض األئمة ومنهم 
* فتوى رقم: 263 سجل: 100 بتاريخ: 27/ 2/ 1965 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 

هريدي.
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الشافعي إىل أنه رخصة فيجوز للمسافر األخذ هبا وقرص الصالة الرباعية بصالهتا 
ركعتني أو اإلمتام بصالهتا أربعا إال أن القرص أفضل من اإلمتام متى حتققت رشوطه 
ومنها قطع مسافة القرص ولو يف مدة وجيزة، وذهب احلنفية إىل أن القرص عزيمة، 
وأنه واجب إذ هو ليس قرصا وإنام هو فريضة السفر، ففرض املسافر يف الرباعية 
ركعتان ال يزيد عليهام، ونصوا عىل أنه إن صىل أربعا وقعد يف الثانية قدر التشهد 
بالفجر، ويصري مسيئا  اعتبارا  نافلة  له  الفرضية، واألخريان  األوليان عن  أجزأته 
لتأخري السالم، وإن مل يقعد يف الثانية قدر التشهد بطلت صالته؛ الختالط النافلة 
يتغري  ألنه  أربعا؛  أتم  الوقت  يف  باملقيم  املسافر  اقتدى  وإن  أركاهنا،  إمتام  قبل  هبا 
باملقيمني ركعتني  بنية اإلقامة، وإن صىل املسافر  للتبعية، كام يتغري  فرضه إىل أربع 
يف  فينفرد  الركعتني،  يف  املوافقة  التزم  املقتدي  ألن  صالهتم؛  املقيمون  وأتم  سلم 

الباقي كاملسبوق.

ومما ذكر يعلم أن املسافر الذي أتم الصالة صالته صحيحة بدون كراهة 
عند الشافعية؛ ألن القرص رخصة وهو خمري بني اإلمتام والقرص، وصحيحة أيضا 
عند احلنفية إن قعد عىل رأس الركعتني األوليني قدر التشهد وكان مسيئا، أما إذا مل 
يقعد بعد الركعتني األوليني قدر التشهد فتكون باطلة، وصالة املأمومني تتبع صالة 
اإلمام يف احلكم سواء من كان منهم مسافرا أو مقيام، وقطع مسافة القرص يف مدة 

قصرية بالبخار ونحوه ال أثر له عىل احلكم، واألفضل فيه القرص عند اجلمهور.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�مج�د �ة �ل��������ج ��ك��ص�لا ��ة���صر ا
املبـــــادئ

1- ي�رى احلنفي�ة أن املقاتلني من ضباط وجنود ال يقرصون الصالة إال إذا كانوا يف 
حرب فعلية أو يف أرض احلرب، أو حمارصين ملرص يف دار احلرب، أو كانوا حياربون 

أهل البغي يف دارنا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب  املقيد برقم 279 سنة 1977 املتضمن طلب بيان احلكم 
الرشعي بالنسبة للمقاتلني احلاليني من ضباط وضباط صف متطوعني أو جمندين 
وما يرتتب عىل  أو مسافرين؟  يقيموهنا كمقيمني  الصالة، وهل  بالنسبة إلقامتهم 

ذلك من قرص الصالة أو إمتامها؟ مع اإلحاطة بأهنم مرحتلون عن حمل إقامتهم.

اجلواب
جاء يف فقه احلنفية يف باب صالة املسافر ما يأيت:

أو  فيها،  أو حارصوا مرصا  احلرب،  بأرض  نواها  يقرص »عسكٌر  »وكذا« 
حارصوا أهل البغي يف دارنا يف غريه« أي غري مرص برا أو بحرا للرتدد بني القرار 

والفرار.

إذا  إال  الصالة  يقرصون  ال  وجنود  ضباط  من  املقاتلني  أن  هذا  ومعنى 
أو  احلرب،  دار  يف  ملرص  حمارصين  أو  احلرب،  أرض  يف  أو  فعلية  حرب  يف  كانوا 
كانوا حياربون أهل البغي يف دارنا، ففي هذه احلالة ينطبق عليهم حكم املسافرين 
أرض  يف  يقيمون  ومتطوعني  جمندين  املقاتلون  كان  إذا  أما  الصالة،  ويقرصون 

* فتوى رقم: 79 سجل: 113 بتاريخ: 2/ 3/ 1978 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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الدائم، فإهنم يف  ثابتة مدًدا طويلة، وليسوا معرضني للسفر  وطنهم ويف وحدات 
هذه احلالة ال ينطبق عليهم حكم املسافرين، ويتمون الصالة.

ومن هذا يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل 
أعلم.

J





�د حج �ل���م��س�ا �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ج ا
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��ةر�
�ش �ج ا �د واأح�د �م �م��س�����ج ح��ل�م  �ه�د

املبـــــادئ
1-املس�جد املبني لو أراد أحد أن ينقضه، ويبنيه عىل وجه أحكم ال يس�وغ له ذلك؛ 

ألنه ال والية له عليه، إال أن خياف أن ينهدم إن مل هيدم.
2-ألهل املحلة حتويل املسجد إىل مكان آخر إن تركوه بحيث ال يصىل فيه.

3-املس�جد ال�ذي ال خياف عليه االهن�دام إن مل هي�دم، والصالة مقام�ة فيه، فليس 
ن من ذلك. ألحد هدمه، وال حتويله إىل مكان آخر، وال ُيَمكَّ

الســـــؤال
من  طويلة  مدة  فيه  وصلوا  داخلها  مسجدا  بنوا  قرية  أهل  يف  غ.  ج.  سأل 
الزمان، ومل يضق عن أهله وال عداوة بينهم، وحوله متسع عظيم، ومل يتخرب فيه 
يشء ما سوى اخلالوي، والصالة مقامة فيه، ومل خيش عليه االهندام فأراد كبري القرية 
هدمه، وجعله مساكن لألهايل، وإحداث مسجد آخر بدله خارجها عىل قرب منها. 

ن منه إن أبى إال تنفيذ إرادته؟ أفيدونا مأجورين. فهل له ذلك؟ وهل يمكَّ

اجلواب
املرصح به يف كتب املذهب أن املسجد املبني لو أراد رجل أن ينقضه، ويبنيه 
عىل وجه أحكم ال يسوغ له؛ ذلك ألنه ال والية له عليه، إال أن خياف أن ينهدم إن مل 
هيدم، وأن ألهل املحلة حتويل املسجد إىل مكان آخر إن تركوه بحيث ال يصىل فيه، 
وحيث إن املسجد املذكور يف السؤال مل يتخرب فيه يشء، وال خياف عليه االهندام 
املذكور هدمه، وال حتويله إىل  القرية  فليس لكبري  فيه  إن مل هيدم، والصالة مقامة 

ن من ذلك. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. مكان آخر، وال ُيَمكَّ

* فتوى رقم: 131 سجل: 2 بتاريخ: 7/ 5/ 1900 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�حو�ة��ل��
و �ة

أ
�د ا �ل���م��س�����ج رج �ج���هة�ل ا وا �م ��ج ��د

املبـــــادئ
1 - ال جيوز نقل املسجد وال حتويله أصال.

2 - لو خرب ما حول املس�جد واستغنى عنه يبقى مسجدا عند اإلمام وأيب يوسف 
أبدا، وإىل قيام الساعة وعليه الفتوى.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من ديوان عموم األوقاف صورهتا: باطالع حرضة مفتي 
بمركز  أوالد محام  ناحية  نقل مسجد  بشأن  املرفوعة حلرضته  املذكرة  الديوان عىل 
فارسكور دقهلية من موضعه األصيل ملوضع آخر، واألوراق املتعلقة هبذا املوضوع 
مجاد   6 يف  الرشعية  االبتدائية  الزقازيق  حمكمة  مكاتبة  مع  أخريا  للديوان  الواردة 
األول سنة 1331 نمرة 1185، طلب حرضته عرض هذه األوراق عىل فضيلتكم 
إبريل   16 الرقيمة  الرشعية  الزقازيق  حمكمة  نائب  مكاتبة  فيها  بام  عليها  لالطالع 
سنة 911 نمرة 77، واإلفادة عام ترونه فضيلتكم من جهة الترصف الذي حصل 
يف أرض املسجد املذكور ومشرتى غريه وبنائه، وبناء عليه ها هي األوراق املذكورة 

سالفة الذكر مرسلة مع هذا، نأمل االطالع عليها وإفادتنا بام ترونه. أفندم.

اجلواب
صار االطالع عىل أوراق هذه القضية، والذي يقتضيه احلكم الرشعي يف 
ذلك أن املسجد متى حتقق كونه مسجدا عىل حسب األصول الرشعية ال جيوز نقله 
وال حتويله أصال، عىل ما هو املفتى به، وهو مذهب اإلمام وأيب يوسف -ريض اهلل 

* فتوى رقم: 187 سجل: 7 بتاريخ: 7/ 6/ 1913 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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تعاىل عنهام- ففي التنوير ورشحه ما نصه: »ولو خرب ما حوله واسُتغني عنه يبقى 
مسجدا عند اإلمام والثاين أبدا إىل قيام الساعة، وبه يفتى«. انتهى.

به، فال  للمفتى  احلادثة خمالفا لذلك فهو خمالف  فكل عمل وجد يف هذه 
يعول عليه، واألوراق عائدة من طيه كام وردت.

J
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ء را
�ل���هج����ة ع ���ل� ا

ل �ج�م�ع��ة �ل��ةورج �موا
أ
�د �ج�ا ء �م��س�����ج ح��ل�م ��ج�ج�ا

املبـــــادئ
1 - األموال التى جتمع بقصد التصدق هبا عىل الفقراء تكون أمانة يف يد من قبضها 
وتبق�ى ع�ىل ملك أرباهبا إىل أن ترصف يف ذات الغ�رض الذى مجعت من أجله وال 

جيوز رصفها لغري الفقراء.
2 - األموال التي مجعت بقصد التصدق هبا عىل الفقراء ال جيوز رشعا بناء معبد هبا، 

فضال عن أن استغالل املعبد مطلقا غري جائز رشعا، وجيب منعه بتاتا.
3 - امل�ال الذى جيم�ع من بيع اليانصيب مال قامر وحيرم متلكه رشعا وجيب رده إىل 

أربابه ما دام موجودا بيد القابض له.

الســـــؤال
سأل حممد بك بدر فيام يأيت:

1- هل جيوز بناء املساجد أو غريها باألموال التي مجعت لتوزع صدقة عىل 
الفقراء لسد حاجتهم، وكان قد مجعها مجاعة ومل تزل بأيدهيم؟

2- هل جيوز بناء معبد هبذه األموال ليرصف إيراده عىل الفقراء؟

3- هل األموال التي جتمع من أثامن أوراق اليانصيب حالل ملن صدر هذه 
األوراق أم ال؟

أفيدوا اجلواب، ولكم الثواب.

* فتوى رقم: 101 سجل: 14 بتاريخ: 23/ 4/ 1917 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد:

أما عن السؤال األول فاألموال التي مجعت من أصحاهبا بقصد التصدق 
هبا عىل الفقراء لسد حاجاهتم تبقى عىل ملك أرباهبا حتت يد من قبضها أمانة، إىل 
أن يرصفها يف الوجه الذي مجعت له؛ وهو التصدق هبا عىل الفقراء، فإذا تصدق هبا 
عىل الوجه املرشوع أصبح كل فقري أخذ منها شيئا مالكا ملا أخذه، وحينئذ ال جيوز 

أن ترصف لغري الفقراء يف هذه احلال.

التي مجعت بقصد التصدق هبا عىل  الثاين فهذه األموال  وأما عن السؤال 
الفقراء- كام ذكر- ال جيوز رشعا بناء معبد هبا، فضال عن أن استغالل املعبد مطلقا 

غري جائز رشعا، وجيب منعه بتاتا؛ ألن املعابد إنام بنيت للعبادة.

باليانصيب قامر حمرم رشعا، فكل  الثالث فإن ما يعرف  السؤال  وأما عن 
مال جيمع هبذه الطريقة يملكه جامعه ملكا حمرما وخبيثا جيب رده ألربابه ما دام 

موجودا بيد من قبضه.

J
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رح��ة
�صج
ء �ل�لاأ �ل��مج��س�ا �م��ة ا ح��ل�م حج�د

املبـــــادئ
1- جيوز قيام املرأة بخدمة الرضيح واألوىل عدم إقامتها خادمة له توقيا من الوقوع 

يف حرام أو مكروه.

الســـــؤال
سئل بخطاب حمافظة مرص بام صورته:

أترشف بأن أحيط فضيلتكم علام أن املجلس الصويف أصدر قرارا بتاريخ 
بتعيني احلرمة ص. س. ش. خادمة برضيح سيدي حممد  إبريل سنة 1923   14
خليفة بناحية الشوبك مديرية القليوبية، وقد تعرض هلا الشيخ إ. ب. س. أنه أبى 
تسليمها مفتاح الرضيح بحجة أنه من نسل صاحب الرضيح الذي ال جيوز رشعا 
أن تقوم بخدمته امرأة، وبناء عىل ما أشارت به وزارة الداخلية بكتاهبا من جهة أخذ 
رأي فضيلتكم فيام يقيض به الرشع الرشيف من جواز قيام امرأة بخدمة الرضيح من 

عدمه فنرجو التفضل بإفادتنا عن ذلك.

اجلواب
 3284 نمرة   1924 سنة  أكتوبر   15 رقم  سعادتكم  خطاب  عىل  اطلعنا 
بخدمة  امرأة  قيام  جواز  من  الرشيف  الرشع  به  يقيض  فيام  رأينا  أخذ  بخصوص 
ص.  احلرمة  الصويف  املجلس  قرر  الذي  الرضيح  أن  ونفيد  عدمه،  من  الرضيح 
س. ش. خادمة له مل خيرج عن كونه قربا من قبور املسلمني التي رخص يف زيارهتا 
فزوروها«،  أال  القبور  زيارة  عن  هنيتكم  »كنت  بقوله:  عنها  هنيه  بعد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ويستوي يف خدمتها الرجال والنساء من حيث حفظها وفراشتها وتنظيفها، إال أن 

* فتوى رقم: 101 سجل: 25 بتاريخ: 18/ 10/ 1924 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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خدمة الرجال هلا أليق يف العادات، وأبعد يف نظر الرشيعة الغراء من مثار الشبهات 
الناشئة من املحادثة واملخالطة يف هذه املزارات، ومن نظر يف قول فقهائنا أنه يكره 
أذان املرأة وإقامتها للصالة وجهرها بقراءة القرآن يف الصالة اجلهرية، وقوهلم إهنا 
تعتكف يف بيتها ال يف املسجد، وأن األفضل تباعدها عن البيت يف الطواف، وأن 
إىل غري ذلك من األحكام اخلاصة  باألجنبية حرام، والكالم معها مكروه  اخللوة 
بالنساء، -جزم بأن األوىل عدم إقامتها خادمة للرضيح املذكور توقيا من الوقوع يف 

حرام أو مكروه رشعا. واهلل أعلم.

J
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رور�ة
�أرج �ل���ك��صج �ا �د حج �ل���م��س�����ج ء ا �ة ��ج�ج�ا

�مة��ةر ��ج
�ل��ة�عج ا

املبـــــادئ
1- التغيري يف بناء املسجد بعد هدمه جائز للرضورة.

الســـــؤال
سأل الشيخ ط. م. م. بام صورته:

مسجد عتيق، ال نعلم من بناه، وال نعلم أهو مبني يف ملك رجل معني أو 
بناه أهل املحلة فيام يسمى خراج البلد، وقد هدمه أهل املحلة لبنائه أحكم، واقتىض 
احلال تغيري نظام بنائه؛ وذلك ألن بناءه كان بحيث كانت ميضأته ومراحيضه جهة 
لدى  مقبول  غري  الوضع  ذلك  أن  ومعلوم  اجلنوب،  جهة  املسجد  وكان  الشامل 
مصلحة الصحة، وبذلك لو أعيد عىل ما كان عليه منعت من ذلك الصحة، فهل 
بذلك يباح تغيري معامله األوىل ولو اقتىض التغيري أخذ يشء مما كان مسجدا وجعله 
ميضأة ومراحيض -مع العلم بأن ال مندوحة عند إرادة جعله مسجدا منتفعا به إال 

ذلك- أو ال؟ ولكم الشكر.

اجلواب
من  قطعة  تأجري  أجاز  الفقهاء  بعض  بأن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
املسجد إذا احتاج للعامرة الرضورية وليس هناك ما يعمر به، وبعضهم منع ذلك، 

وقد اختار اخلري الرميل يف فتاواه القول األول.

وعىل هذا إذا مل يمكن بناء املسجد املذكور عىل حالته األوىل وال االنتفاع به 
إال تنفيذ ما رأته مصلحة الصحة جاز بناؤه بالصفة التي أشارت هبا هذه املصلحة؛ 

* فتوى رقم: 185 سجل: 32 بتاريخ: 20/ 3/ 1929 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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الرميل من جواز  ما اختاره اخلري  قياسا عىل  به تقيض بذلك  االنتفاع  ألن رضورة 
تأجري قطعة من املسجد عند الرضورة، ويؤيد ذلك القاعدة املشهورة: »إذا اجتمع 

م أخفهام«. رضران ُقدِّ

هذا ما ظهر لنا، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�د �ة �م��س�����ج
�ة ��ج ��ك��ص�لا �مج��ل��ة ا

�حر�ةر ��ة
�ة

املبـــــادئ
1- يشرتط لصحة الصالة ملن مل يكن مشاهدا للكعبة إصابة جهتها حتقيقا أو تقريبا.
2- إصابة اجلهة حتقيقا بمعنى أنه لو فرض خط من تلقاء الوجه عىل زاوية قائمة إىل 

األفق يكون ذلك مارا عىل الكعبة أو هوائها.
3 - إصاب�ة اجلهة تقريبا يكون بمرور خ�ط منحرف عن الكعبة إنحرافا ال تزول به 
املقابلة الكلية بأن يبقى يشء من س�طح الوجه مس�امتا للكعبة أو هلوائها فمن فعل 

ذلك صحت صالته وإال فال.

الســـــؤال
سأل م. خ. باآليت:

تعاىل،  اهلل  إىل  به  ليتقرب  لوجوده؛  حمتاجة  بناحية  مسجدا  خري  فاعل  بنى 
يوم  ويف  املهندسني،  أحد  قبلته  حرر  وكان  ثروته،  كلَّ  وفخامته  تشييده  يف  وأنفق 
ى  افتتاحه حرض فيه فضيلة احلاكم الرشعي رئيس املحكمة الرشعية، وبعد أن حترَّ
وحقق بنفسه صحة اجتاه قبلته بواسطة البوصلة التي أحرضها معه خصيصا لذلك 
اها فضيلته وكثري من العلامء واملتفقهني مرارا عديدة، ثم جاء  أجاز الصالة فيه، وأدَّ

مهندس آخر ادَّعى أن بالقبلة انحرافا ال خيرجها عن االجتاه احلقيقي.

فعىل فرض وجود ذلك االنحراف مع ما يف الدين احلنيف والرشيعة السمحة 
من اليرس، أفال تكون الصالة فيه صحيحة، أو يغلق وتعطل فيه الشعائر الدينية؟

* فتوى رقم: 204 سجل: 37 بتاريخ: 4/ 10/ 1932 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
يكن  مل  ملن  الصالة  لصحة  يشرتط  بأنه  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
ه إليها اإلنسان يكون  مشاهدا للكعبة إصابة جهة الكعبة، وجهتها هي التي إذا توجَّ
أنه لو فرض خط من  التحقيق  مسامتا للكعبة أو هلوائها حتقيقا أو تقريبا، ومعنى 
أو هوائها، ومعنى  الكعبة  ا عىل  قائمة إىل األفق يكون مارًّ تلقاء وجهه عىل زاوية 
املقابلة  به  التقريب أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها انحرافا ال تزول 
بالكلية، بأن يبقى يشء من سطح الوجه مسامتا هلا أو هلوائها. وعىل ذلك فمتى كان 
املصيل يف هذا املسجد غري منحرف عن القبلة انحرافا تزول به املقابلة بالكلية، بل 

ت صالته، وإال فال. يبقى يشء من سطح وجهه مسامتا هلا أو هلوائها صحَّ

هذا واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�د �ل���م��س�����ج �ة ا
��ج��ج ��ج �ل�د ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- ال جيوز دفن املوتى يف املساجد.

الســـــؤال
كتبت وزارة األوقاف ما يأيت: يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قربان 
أمامهام وخلفهام وقد طلب رئيس  الشعائر  التوفيقية وتقام  ورد ذكرمها يف اخلطط 
خدم هذا املسجد إىل حمافظة مرص دفنه يف أحد هذين القربين؛ ألن جده الذي جدد 

بناء املسجد مدفون بأحدمها، فنرجو التفضل ببيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
اطلعنا عىل كتاب الوزارة املطلوب به بيان احلكم الرشعي فيام طلبه رئيس 
خدم مسجد عز الدين أيبك من دفنه يف أحد القربين اللذين هبذا املسجد، ونفيد 
أنه قد أفتى شيخ اإلسالم ابن تيمية بأنه ال جيوز أن يدفن يف املسجد ميت ال صغري 
يف  وقال  باملقابر،  تشبيهها  جيوز  ال  املساجد  فإن  غريه،  وال  جليل  وال  كبري  وال 
فتوى أخرى: »إنه ال جيوز دفن ميت يف مسجد، فإن كان املسجد قبل الدفن غري 
إما بتسوية القرب وإما بنبشه إن كان جديدا ... إلخ«. اه�. وذلك ألن يف الدفن يف 
املكتوبات وتوابعها من  له من صالة  املسجد عام جعل  املسجد إخراجا جلزء من 
املسجد  اختاذ قرب يف  العلم وذلك غري جائز رشعا؛ وألن  النفل والذكر وتدريس 
عىل الوجه الوارد يف السؤال يؤدي إىل الصالة إىل هذا القرب أو عنده، وقد وردت 
أحاديث كثرية دالة عىل خطر ذلك. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه اقتضاء 

* فتوى رقم: 376 سجل: 48 بتاريخ: 22/ 6/ 1940 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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تواترت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  النصوص  »إن  نصه:  ما   158 صفحة  املستقيم  الرصاط 
بالنهي عن الصالة عند القبور مطلقا واختاذها مساجد أو بناء املساجد عليها«. اه�.

ومن األحاديث ما رواه مسلم عن أيب مرقد قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول: »ال جتلسوا عىل القبور وال تصلوا إليها«. وقال ابن القيم: »نص اإلمام أمحد 
وغريه عىل أنه إذا دفن امليت يف املسجد ينبش«، وقال -أي ابن القيم-: »ال جيتمع 
يف دين اإلسالم مسجد وقرب، بل أهيام طرأ عىل اآلخر منع منه وكان احلكم للسابق 
... إىل آخر ما قال يف كتابه زاد املعاد«. وقال اإلمام النووي يف رشح املهذب صفحة 
316 ما نصه: »اتفقت نصوص الشافعي واألصحاب عىل كراهة بناء مسجد عىل 
القرب سواء كان امليت مشهورا بالصالح أو غريه؛ لعموم األحاديث. قال الشافعي 
واألصحاب: وتكره الصالة إىل القبور سواء كان امليت صاحلا وغريه، قال احلافظ 
أبو موسى: قال اإلمام الزعفراين -رمحه اهلل-: وال يصىل إىل قرب وال عنده تربكا به 
وال إعظاما له لألحاديث«، وقد نص احلنفية عىل كراهة صالة اجلنازة يف املسجد 
لقوله -عليه الصالة والسالم-: »من صىل عىل جنازة يف املسجد فال أجر له«. وعلل 
صاحب اهلداية هذه الكراهية بعلتني: إحدامها: أن املسجد بني ألداء املكتوبات، 
يف  اجلنازة  صالة  كانت  وإذا  العلم.  وتدريس  والذكر  النوافل  من  وتوابعها  يعني 
التي  الروايتني وهي  املذكورة كراهة حتريم كام هو إحدى  للعلة  املسجد مكروهة 
يف  الدفن  ألن  باحلظر؛  أوىل  املسجد  يف  الدفن  كان  وغريه  قاسم  العالمة  اختارها 
املكتوبات  صالة  من  املسجد  له  جعل  عام  فيه  املدفون  اجلزء  إخراج  فيه  املسجد 

وتوابعها، وهذا مما ال شك يف عدم جوازه رشعا.

وبام ذكر علم اجلواب عن السؤال متى كان احلال كام ذكر.



- 104 -

�د �ل���م��س�����ج �ة ا
ء ��ج �ل��مج��س�ا �ة ا �ص�لا

املبـــــادئ
1- يباح للنساء حضور اجلامعات لألحاديث الكثرية الواردة يف ذلك -إذا مل يرتتب 
عىل حضورهن مفسدة- غري متطيبات وما يف معناه من حسن امللبس والتحيل الذي 

يظهر أمره وغري ذلك مما يكون مدعاة للفساد.
2- أفضلية صالة النس�اء يف البيت حممولة عىل ما إذا كانت الصالة يف املس�جد غري 

مقرتنة بسامع وعظ ونحوه مما ال يتيرس للنساء يف بيوهتن.

الســـــؤال
سئل: توجد غرفة مالصقة ملسجد، حائطها املالصق للمسجد مبني بارتفاع 
مرتين وباقيها فضاء بارتفاع مرتين آخرين تقريبا، أجيوز للنساء أن تصلني وتسمعن 
الوعظ بتلك الغرفة؟ مع اإلحاطة بأن هبا أبوابا وشبابيك غري مطلة عىل املسجد، 
املسجد  وبأن  املسجد،  وخمرج  مدخل  عن  بعيد  الغرفة  تلك  وخمرج  مدخل  وأن 
يمأل باملصلني من الرجال بحيث ال يسع من السيدات الاليت يردن الصالة وسامع 

الدروس الدينية.

منها؛  ينتفع  ال  والتي  له،  والتابعة  املجاورة  األودة  به  تلحق  أن  جيوز  فهل 
ليصيل فيها السيدات ليستمعن الوعظ واحلكمة من غري أن يراهن الرجال؟ حيث 
قد أقيم احلائط التي بينها وبني املسجد عىل ارتفاع مرتين اثنني فقط وترك املرتين 

اآلخرين فضاء ليصل منها صوت الواعظ إىل السيدات.

* فتوى رقم: 566 سجل: 50 بتاريخ: 10/ 1/ 1942 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
الغرفة  مانع رشعا من إحلاق هذه  بأنه ال  ونفيد  السؤال،  اطلعنا عىل هذا 

باملسجد.

اقتداء  يمنع  احلائط ال  مثل هذا  بأن  احلنفية تقيض  هذا ونصوص مذهب 
من باحلجرة باإلمام؛ فيصح اقتداء من فيها باإلمام الذي باملسجد إذا كان ال يشتبه 
حال اإلمام عليه، فقد نقل ابن عابدين يف رد املحتار عن التتارخانية ما نصه: »وإن 
صىل عىل سطح بيته املتصل باملسجد ذكر شمس األئمة احللواين أنه جيوز؛ ألنه إن 
املسجد حائط، ولو  بينه وبني  منزل  باملسجد ال يكون أشد حاال من  كان متصال 
صىل رجل يف مثل هذا املنزل وهو يسمع التكبري من اإلمام أو املكرب جيوز، وكذلك 

القيام عىل السطح.

عند  واملعتمد  اجلامعة  النساء  حضور  جواز  يف  العلامء  اختلف  وقد  هذا 
لسامع  ولو  اآلن  مطلقا  اجلامعات  حضور  من  النساء  كل  منع  احلنفية  متأخري 
الوعظ؛ لفساد الزمان وانتشار الفسقة يف كل األوقات. واستظهر صاحب الفتح 
العجائز املتفانيات، ومذهب اإلمام أمحد أنه يباح هلن حضور اجلامعة مع الرجال، 
ولكنَّ صالهتن يف بيوهتن خري هلن وأفضل، فقد جاء يف املغني البن قدامة صفحة 
35 من اجلزء الثاين ما نصه: »ومباح هلن حضور اجلامعة مع الرجال؛ ألن النساء 
كن يصلني مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قالت عائشة: »كان النساء يصلني مع رسول اهلل - 
الغلس« متفق عليه، وقال  ملسو هيلع هللا ىلص-، ثم ينرصفن متلفحات بمروطهن ما يعرفن من 
النبي -صىل اهلل عىل وسلم-: »ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل، وليخرجن تفالت« 

يعني غري متطيبات. رواه أبو داود.

وصالهتن يف بيوهتن خري هلن وأفضل؛ ملا روى ابن عمر قال: »قال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال متنعوا نساءكم املساجد، وبيوهتن خري هلن«. رواه أبو داود.
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وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف حجرهتا، وصالهتا يف 
خمدعها أفضل من صالهتا يف بيتها«. رواه أبو داود. انتهت عبارة املغني.

واملراد من احلجرة يف احلديث: صحن الدار. قال ابن مالك: أراد باحلجرة 
ما تكون أبواب البيوت إليها، وامُلخَدع: بضم امليم وتفتح وتكرس مع فتح الدال يف 
الكل هو: البيت الصغري الذي يكون داخل البيت الكبري حتفظ فيه األمتعة النفيسة.

ذكر هذا يف رشح عون املعبود لسنن أيب داود، والظاهر لنا هو ما ذهب إليه 
اإلمام أمحد من إباحة حضورهن اجلامعة؛ لألحاديث الكثرية الواردة يف ذلك.

نعم، ينبغي تقييد هذه اإلباحة بام إذا مل يرتتب عىل ذلك مفسدة، كام يدل 
ومثل  متطيبات.  غري  أي  تفالت:  بخروجهن  األمر  من  احلديث  يف  جاء  ما  عليه 
الطيب ما يف معناه من حسن امللبس والتحيل الذي يظهر أثره، والزينة الظاهرة... 
وغري ذلك مما يكون مدعاة للفساد، ونقل أفضلية الصالة يف البيت من الصالة يف 
املسجد حممولة عىل ما إذا كانت الصالة يف املسجد غري مقرتنة بسامع وعظ ونحوه 
إذا كان حضورهن للصالة، ولسامع ما يصلح  مما ال يتيرس للنساء يف بيوهتن، أما 
أن  فالظاهر  أزواجهن  بحقوق  والقيام  أوالدهن  وتربية  دينهن  أمور  يف  شأهنن 

حضورهن يف هذه احلالة أفضل.

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

J
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�د حج �ل���م��س�ا ء ا �ة ��ج�ج�ا
�ة ��ج �كرجك�ا ح��ل�م �صر��ج ا

املبـــــادئ
1- جيوز رصف الزكاة يف بناء املساجد ويسقط بذلك الفرض عن املزكي.

الســـــؤال
سأل ك. أ. قال: قد وفقنا اهلل مع آخرين إلنشاء مسجد بحدائق القبة بني 
عزبتي مكاوي ومنصور بالقرب من رشكة هادي حيث يكثر املسلمون وال توجد 
مساجد للعبادة، وقد قاسينا الشدائد يف مجع املال لبناء هذا املسجد، ويف هذه اجلهة 
رجل ثري موفق إلخراج زكاة ماله، وقد وعدنا أن يبذل زكاة ماله ملصلحة املسجد 
املذكور إذا وافق هذا وجها رشعيا، فهل إذا بذل زكاة ماله ملصلحة املسجد املذكور 

يكون آثام أم يؤجر عىل ذلك؟

اجلواب
الزكاة  رصف  جيوز  أنه  نختاره  الذي  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
لبناء املسجد ونحوه من وجوه الرب التي ليس فيها متليك أخذا برأي بعض فقهاء 
ِ{ من آية  املسلمني الذي أجاز ذلك استدالال بعموم قوله تعاىل: }َوِف َسبِيِل ٱللَّ
َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي... اآلية{ ]التوبة: 60[ وإن كان مذهب  }إِنََّما ٱلصَّ
األئمة األربعة عىل غري ذلك، وما ذكرناه مذكور يف تفسري هذه اآلية لإلمام فخر 
 }ِ الدين الرازي ونص عبارته: »واعلم أن ظاهر اللفظ يف قوله: }َوِف َسبِيِل ٱللَّ
بعض  عن  تفسريه  يف  القفال  نقل  املعنى  فلهذا  الغزاة،  كل  عىل  القرص  يوجب  ال 
الفقهاء أهنم أجازوا رصف الصدقات إىل مجيع وجوه اخلري من تكفني املوتى وبناء 
ِ{ عام يف الكل« انتهت  }َوِف َسبِيِل ٱللَّ احلصون وعامرة املساجد؛ ألن قوله: 

* فتوى رقم: 520 سجل: 53 بتاريخ: 18/ 1/ 1944 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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عبارة الفخر، ومل يعقب -رمحه اهلل- عىل ذلك بيشء، وقد جاء يف املغني البن قدامة 
املساجد  بناء  تعاىل من  َمنرْ ذكر اهلل  الزكاة إىل غري  أن قال: »وال جيوز رصف  بعد 
والقناطر واجلسور والطرق... إلخ« ما نصه: »وقال أنس واحلسن: ما أعطيت يف 
اجلسور والطرق فهي صدقة ماضية، واألول أصح لقوله سبحانه وتعاىل: }إِنََّما 
تثبت  واإلثبات  للحرص  وإنام   ، َوٱلَۡمَسِٰكنِي{]التوبة: 60[  لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ

املذكور وتنفي ما عداه« انتهي.

املسجد لرصفها يف  بناء  الزكاة يف  أنسا واحلسن جييزان رصف  أن  وظاهر 
عمل الطرق واجلسور وما قاله ابن قدامة يف الرد عليهام غري وجيه؛ ألن ما أعطي 
ِ{ وتناوله  يف اجلسور والطرق مما أثبتته اآلية لعموم قوله تعاىل: }َوِف َسبِيِل ٱللَّ
لكل وجه من وجوه الرب كبناء مسجد وعمل جرس وطريق، ولذلك ارتضاه صاحب 
الزكاة يف  إذ قال: »وذهب من أجاز ذلك -أي دفع  النضري  الروض  رشح كتاب 
تكفني املوتى وبناء املسجد- إىل االستدالل بدخوهلام يف صنف سبيل اهلل إذ هو - 
أي سبيل اهلل - طريق اخلري عىل العموم وإن كثر استعامله يف فرد من مدلوالته وهو 
اجلهاد لكثرة عروضه يف أول اإلسالم كام يف نظائره، لكن ال إىل حد احلقيقة العرفية 
فهو باٍق عىل الوضع األول فيدخل فيه مجيع أنواع القرب عىل ما يقتضيه النظر يف 
املصالح العامة واخلاصة إال ما خصه الدليل وهو ظاهر عبارة البحر يف قوله، قلنا 

ظاهر "سبيل اهلل" العموم إال ما خصه الدليل« انتهت عبارة الرشح املذكور.

املسلمني من  فقهاء  إليه بعض  ما ذهب  لنا هو  يظهر  الذي  أن  واخلالصة 
جواز رصف الزكاة يف بناء املسجد ونحوه، فإذا رصف املزكي الزكاة الواجبة عليه 

يف بناء املسجد سقط عنه الفرض وأثيب عىل ذلك. واهلل أعلم.
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�ل�ح�� �د �ل���مك��ص�ا �ل���م��س�����ج �ح��ة ا
و �ة

أ
ة ا

و�
ء ��ج �ل�مج�مج�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1 - جيوز أن يكون سفل املسجد أو علوه ملكا بكل حال ينتفع به الباقي أو خيصص 

ملصالح املسجد إذا اقتضت الرضورة ذلك.

الســـــؤال
طلب سعادة مفتش ختطيط املدينة بمصلحة التنظيم بوزارة األشغال)1(.

اجلواب
اطلعنا عىل السؤال الوارد بكتاب عزتكم املرافق هلذا، وإجابة عليه نفيد أن 
 }ِ نَّ ٱلَۡمَسِٰجَد لِلَّ

َ
املسجد جيب أن يكون خالصا هلل تعاىل؛ لقوله عز وجل: }َوأ

]اجلن: 18[ فأضافها إليه تعاىل مع أن كل يشء له؛ ليدل بذلك عىل وجوب أن تكون 

أو  املسجد  فوق  بنى  لو  أنه  احلنفية  عند  الرواية  ظاهر  كان  هذا  ومن  له،  خالصة 
حتته بناء لينتفع به مل يرص هبذا مسجدا وله أن يبيعه ويورث عنه، أما لو كان البناء 
والفتاوى  املختار وحاشيته  الدر  فإنه جيوز ويصري مسجدا كام يف  املسجد  لصالح 
اهلندية وغريها، هذا قبل أن يصري مسجدا، أما بعده فال يمكن أحد من البناء عليه 
مطلقا، ونقل ابن عابدين من البحر ما نصه: »وحاصله أن رشط كونه مسجدا أن 
نَّ ٱلَۡمَسِٰجَد 

َ
يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه؛ لقوله تعاىل: }َوأ

املسجد  لصالح  موقوفا  والعلو  الرسداب  كان  إذا  ما  بخالف   ]18 ]اجلن:   }ِ لِلَّ
فهو كرسداب بيت املقدس. هذا هو ظاهر الرواية« اه�، ونقل عن الصاحبني أنه 
الباقي أو خيصص  جيوز أن يكون سفل املسجد أو علوه ملكا بكل حال ينتفع به 

* رقم الفتوى: 149 سجل: 57 بتاريخ: 5/ 12/ 1949 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
)1( كذا بالسجالت بدون نص خطاب السائل. )تراث الفتاوى(.
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ملصالح املسجد إذا اقتضت الرضورة ذلك كام يف البالد التي تضيق منازهلا بسكاهنا، 
وعىل هذا إذا كانت هناك رضورة تدعو إىل املرشوع املسئول عنه فال بأس باألخذ 
بقول الصاحبني يف الرواية املذكورة عنهام؛ ألهنا تتفق مع قواعد املذهب كقاعدة: 
الرضورات تبيح املحظورات، وقاعدة: املشقة جتلب التيسري وغريها، وهذا مقرر 
يف قول اهلل عز وجل: }َوَما َجَعَل َعلَۡيُكۡم ِف ٱدّلِيِن ِمۡن َحَرٖج{ ]احلج: 78[. 

واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ل��س�هج�ل ر �ج�ا
�ل�ع���و �م�ا �ل�م �ةك��صج ����ج ا ء �ص�ا ��ج�ج�ا

املبـــــادئ
1- إذا عل�م أن البن�اء فوق العلو ال يرض جيوز إحداثه، وإن أش�كل أنه يرض أو ال، 

ال جيوز.
2- إذا أشكل األمر يف العلو فلم يعلم هل يرض أو ال فإنه ال جيوز إحداثه.

الســـــؤال
سأل م. ع. قال:

صدرت فتوى من دار اإلفتاء بتاريخ 17 رجب سنة 1355 املوافق 30 سنة 
1936 رقم 407 جزء 42 وكانت إجابة عن سؤال نصه: مسجد مأذون بالصالة 
العامة فيه وعىل مطهرته ومراحيضه مبان للغري قديمة تبلغ املائة سنة، وأراد مالك 
هذه املباين العلوية املتخربة جتديد بنائها عىل نفس هذه املطهرة واملراحيض. فهل له 

ذلك رشعا، أو يمنع منه؟

استظهر  املرصية  الديار  مفتي  الفضيلة  صاحب  أن  الفتوى  هذه  تضمنت 
استنباطا من النصوص الفقهية أن لصاحب املباين العلوية املتخربة جتديد بنائها عىل 
املطهرة واملراحيض بالصفة التي كانت عليها متى كانت قديمة، وال يمنع من ذلك 
كون السفل مطهرة أو مراحيض موقوفة عىل العامة، فقام صاحب العلو بالتجديد 
طبقة  من  أكثر  وتتحمل  متينة  احلديثة  بالطريقة  املباين  كانت  وملا  والسفل،  لعلوه 
واحدة، فقد أراد أن يبني فوق هذه املباين التي يملكها. هل له أن يقوم بالبناء فوق 

هذه املباين ما دام هو املالك هلا وكل مالك حر يف ملكه، أو يمنع من ذلك؟

* فتوى رقم: 51 سجل: 64 بتاريخ: 13/ 8/ 1951 من فتاوى فضيلة الشيخ عالم نص��ار.
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اجلواب
اطلعنا عىل السؤال، واجلواب أن النصوص الفقهية قد اختلفت يف جواز 
إحداث صاحب العلو -الذي له حق القرار عىل السفل رشعا- علوا فوق علوه 
فقد رصح يف الفتاوى اخلريية نقال عن علامء املذهب أنه ليس له إحداث بناء عىل 
العلو زائدا عام كان عليه يف السابق، وإن أحدث يرفع، وأطلق يف ذلك فشمل املنع 
ما إذا كان يرض بالسفل أو ال. وحكى العالمة ابن عابدين يف تنقيح احلامدية قولني:

أحدمها: قول أيب حنيفة أنه يمنع من ذلك مطلقا ما مل يرض صاحب السفل 
سواء أكان ذلك يرض بالسفل أم ال.

وثانيهام: قول الصاحبني: إن ذلك ال جيوز إذا أرض بالسفل، أما إذا مل يرض 
فإنه جيوز.

ويف الدر املختار ما نصه: »يمنع صاحب سفل عليه علو من أن َيتَِد يف سفله 
أو ينقب كوة، وكذا بالعكس بال رضا اآلخر. وهذا قوله وهو القياس، وقاال: لكل 
فعل ما ال يرض«. ونقل ابن عابدين يف هذا املوضع عن العيني ما نصه: »وعىل هذا 
اخلالف إذا أراد صاحب العلو أن يبني عىل العلو شيئا أو بيتا أو يضع عليه جذعا، 
وقال إن املختار للفتوى أنه إذا علم أن البناء فوق العلو ال يرض جيوز إحداثه، وإن 

أشكل أنه يرض أو ال، ال جيوز«.

ومعنى هذا أنه يفتى بقول اإلمام فيام أشكل الرضر فيمنع، وبقول الصاحبني 
فيام إذا علم أنه ال رضر فيجوز.

قول  وأن  اإلمام،  قول  هو  اخلريية  صاحب  حكاه  ما  أن  يعلم  تقدم  ومما 
بام  فيفتى يف حادثتنا  العلو ال يرض  البناء فوق  أن  إذا علم  به  املفتى  الصاحبني هو 
يرض  ال  العلو  فوق  بناء  إحداث  أن  علم  إذا  أنه  وهو  للفتوى  املختار  أنه  رصح 

بالسفل جيوز رشعا.
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وهذا يتفق مع قاعدة أن املالك يترصف يف ملكه بام شاء ما مل يرض بالغري، 
أما إذا أشكل األمر فلم يعلم هل يرض أو ال فإنه ال جيوز إحداثه. وباهلل التوفيق.

J
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�د �� �م��س�����ج ��مة���ش اأ  �ج���م�ع��س��كر �ل��������ج
��مة��س��ة �م��ك�ط��ل��ة

ج
�حو�ة�ل �ل��

�ة
املبـــــادئ

1- جيوز حتويل كنيس�ة بمعس�كر للجيش إىل مسجد إذا كانت معطلة وال ينتفع هبا 
فيام أنشئت من أجله بسبب عدم وجود مصلني هبا.

الســـــؤال
سأل السيد رئيس هيئة إدارة اجليش - الشؤون الشخصية العسكرية قال: 
يفتقر إىل  به  املقيمني  العسكريني  األفراد  إن معسكر اجلالء رغم كربه وكثرة عدد 
مسجد تقام فيه الشعائر الدينية، وإنه يوجد هبذا املعسكر ثالث كنائس وال تستغل 
إىل  الكنائس  هذه  إحدى  حتويل  فيه  املرغوب  ومن  حاليا،  واحدة  كنيسة  إال  منها 

مسجد. واملطلوب هو بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
الرشقية  القيادة  هيئة  رئيس  السيد  كتاب  عىل  االطالع  من  لنا  يظهر  إنه 
تغريت  ثم  إنشائها،  وقت  أغراضها  لتأدية  أنشئت  الثالث  الكنائس  أن  املذكور 
احلالة بعد إمتام اجلالء، فلم يستعمل منها حاليا سوى كنيسة واحدة، واملفهوم من 
هذا أن الكنيستني الباقيتني معطلتان وال ينتفع هبام أحد، وال ينتظر أن تدعو احلاجة 
إىل وجودمها مستقبال، أو استعامهلام يف أغراض العبادة ألهلهام وأمرمها يدور بني 
دينية  أغراض  يف  هبام  االنتفاع  أو  الزمن،  بميض  تتخربا  أن  إىل  نفع  بدون  بقائهام 
أخرى تدعو إليها حاجة املعسكر، ونحن نميل إىل أن االنتفاع هبام خري من بقائهام 
معطلتني، ويمكن االنتفاع هبام يف أغراض حتقق مصلحة عامة، وذلك كتحويلهام أو 
إحدامها إىل مسجد لكثرة عدد املسلمني املقيمني باملعسكر؛ وهلذا نرى أنه ال يوجد 

* فتوى رقم: 32 سجل: 83 بتاريخ: 1/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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مانع رشعي يمنع من حتويل إحدى الكنائس باملعسكر إىل جامع؛ لالعتبارات التي 
أرشنا إليها. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر ��ج�مش���م�مج�� �حج
آ
�ص�لاح ا � �ع�مج�� ل�أ

�ج �د �م��س����مة�عج ��ج�ةع �م��س�����ج
املبـــــادئ

1- املسجد إذا خترب وليس له ما يعمر به، واستغنى الناس عنه؛ لبناء مسجد آخر، 
ف�ريى حمم�د أنه يعود إىل مل�ك الواقف إن كان حيا، أو إىل ورثت�ه إن كان ميتا، بينام 
يرى أبو يوس�ف أنه مسجد أبدا إىل قيام الس�اعة، وال يعود باالستغناء عنه إليه وال 

إىل ورثته وهو املفتى به.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 641 يف 1/ 3/ 1958 املتضمن أنه يوجد 
ببلدة السائل مسجدان قديامن ختربا وهجرا منذ زمن كبري، وأصبحا غري صاحلني 

للصالة فيهام بحال من األحوال، وال ترجى عامرهتام.

وطلب بيان احلكم الرشعي فيام إذا كان جيوز بيع أحد هذين املسجدين أو 
أي جزء منهام لإلنفاق بالثمن إلصالح املسجد األخري وإنشائه من جديد أم ال، مع 

اإلحاطة بأن يف البلدة أكثر من مسجد.

اجلواب
لبناء  عنه؛  الناس  واستغنى  به،  يعمر  ما  له  وليس  خترب  إذا  املسجد  إن 
خلراب  عنه  واستغنوا  حوله،  من  الناس  تفرق  ولكن  يتخرب  مل  أو  آخر،  مسجد 
قريتهم فقد اختلف الشيخان يف حكم هذا، فقال حممد إنه يعود إىل ملك الواقف 
إن كان حيا، أو إىل ورثته إن كان ميتا؛ ألنه عينه لقربة خمصوصة، فإذا انقطعت رجع 
آخر،  ثمنه يف مسجد  بيعه ورصف  الباين وال ورثته جاز  يعلم  مل  وإذا  املالك،  إىل 
وقال أبو يوسف: هو مسجد أبدا إىل قيام الساعة، وال يعود باالستغناء عنه إليه، 

* فتوى رقم: 336 سجل: 83 بتاريخ: 24/ 4/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وال إىل ورثته؛ ألنه قد أسقط ملكه عنه، والساقط ال يعود، وأكثر املشايخ عىل قول 
أيب يوسف ورجحه الكامل بن اهلامم يف الفتح، ونحن نرى األخذ بقول أيب يوسف.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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و��ة�� 
�د ��ج ء �م��س�����ج �� ��س����ج و��ج�ج�ا �د اأ �ل���م��س�����ج �حو�ة�ل ا

ح��ل�م �ة
املبـــــادئ

1- املنصوص عليه رشعا أن املسجد إذا أذن للناس يف الصالة فيه وصلوا فيه صار 
مسجدا باتفاق وخرج عن ملك بانيه، فال جيوز له الترصف فيه.

2- إذا خرب املس�جد وليس له ما يعمر به واس�تغنى الناس عنه لبناء مس�جد آخر 
يصري مس�جدا أبدا إىل قيام الس�اعة وال يعود باالستغناء عنه إىل ملك الواقف وهو 

املختار للفتوى.

الســـــؤال
أنه  املتضمن   1958  /6  /11 يف   1437 برقم  املقيد  السؤال  عىل  اطلعنا 
تربع أحد األهايل بقطعة أرض ألهايل منطقة البساتني لبناء مسجد هلم وكان ذلك 
املجاورة، كام سامهت  القرى  التربعات من  بتجميع  يف سنة 1950، وقام األهايل 
وزارة األوقاف واجلمعية الرشعية يف بناء هذا املسجد وبني منذ ثامين سنوات، وتقام 
فيه الصلوات طوال هذه املدة، وقد تربع له بعض األهايل بقطعة أرض مساحتها 

ثالثامئة مرت جتاوره.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام إذا كان حيل هدم هذا املسجد وبناء 
مسكن مكانه، ثم بناء املسجد فوق هذا املسكن ليستغل هذا السكن ملصالح املسجد 

أو ال حيل.

اجلواب
إذا أذن للناس يف الصالة فيه كام يف  إن املنصوص عليه رشعا أن املسجد 
بانيه  باتفاق وخرج عن ملك  فيه صار مسجدا  املسؤول عنه وصلوا  هذا املسجد 

* فتوى رقم: 39 سجل: 88 بتاريخ: 3/ 8/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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واستغنى  به  يعمر  ما  له  وليس  املسجد  إذا خرب  وأنه  فيه،  الترصف  له  فال جيوز 
الناس عنه لبناء مسجد آخر، أو مل يتخرب ولكن تفرق الناس من حوله واستغنوا 
عنه خلراب قريتهم فقد اختلف الشيخان يف حكمه: فقال حممد: إنه يعود إىل ملك 
الواقف إن كان حيا، أو إىل ورثته إن كان ميتا، وقال أبو يوسف: هو مسجد أبدا إىل 
قيام الساعة، وال يعود باالستغناء عنه إىل ملك الواقف وال إىل ملك ورثته، وأكثر 
نحن  نختاره  ما  وهو  املتأخرين  من  كثري  به  وأفتى  يوسف،  أيب  قول  عىل  املشايخ 
املسؤول عنه ال جيوز حتويله إىل سكن وبناء مسجد  فاملسجد  للفتوى، وعىل هذا 
فوقه ملا ذكرنا، وإذا كان حمتاجا للرصف عليه فيبنى مستقال فوق قطعة األرض التي 

جتاوره ويرصف ريعها عليه.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.
J
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�د �ل���م��س�����ج �ة ا
��ة�ج ��ج

حج �ل��ة�د ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- ال جيوز رشب الدخان باملسجد رشعا إحلاقا بالنهي الوارد يف الثوم.
2- يكره رشب الدخان أثناء قراءة القرآن.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 1566 سنة 1959 املتضمن االستفتاء عن 
رشب التمباك وتدخينه يف اجلوامع واملساجد التي هي خمصوصة للعبادة والصلوات 

وتعليم القرآن الكريم وتعلمه وسامعه.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي فيام إذا كان جيوز ذلك رشعا، أو ال.

اجلواب
إنه ال جيوز ذلك رشعا؛ لكراهة رائحته، والدليل عىل ذلك ما رواه البخاري 
بن  عمر  عن  والكرات  والبصل  النيئ  الثوم  أكل  يف  جاء  ما  باب  يف  صحيحه  يف 
اخلطاب أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال يف غزوة خيرب: »من أكل من هذه الشجرة -يعني الثوم- 
»فال يقربن املساجد« وعن جابر قال رسول اهلل  فال يقربن مسجدنا«، ويف رواية: 
ملسو هيلع هللا ىلص: »من أكل من هذه الشجرة -يريد الثوم- فال يغشانا يف مساجدنا«، وقال عبد 
امللك بن جريج: ما يعني إال نتنه، أي رائحته الكرهية، ويلحق به كل ما له رائحة 
ما  الطحطاوي  عن  الصيد  كتاب  قبيل  وحاشيته  الدر  ويف  الدخان،  ومنها  كرهية 
نصه: »ويؤخذ من إحلاق الدخان بالثوم والبصل كراهة التحريم يف املسجد للنهي 

* فتوى رقم: 347 سجل: 88 بتاريخ: 10/ 11/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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الوارد يف الثوم والبصل وهو ما يلحق هبام، والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة أي 
قراءة القرآن؛ ملا فيه من اإلخالل بتعظيم كتاب اهلل تعاىل«.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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؟ ر�ة�ج
�صج �ل�ح�ا �ح�مة��ة ا

�م �ة
أ
ول� ا

أ
�د ا �ل���م��س�����ج �ح�مة��ة ا

�ة
املبـــــادئ

1- يسن لداخل املسجد إذا كان فيه قوم جالسون أن يبدأ بدعاء دخول املسجد، ثم 
يصيل ركعتني حتية املسجد، ثم يسلم عىل القوم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 605 سنة 1971 املتضمن بيان ما هو املسنون 
لداخل املسجد؟ وهل يبتدئ أوال بصالة حتية املسجد ثم يسلم عىل احلارضين فيه 
بعد  املسجد  ثم يؤدي حتية  بالسالم عىل احلارضين،  أوال  يبدأ  أم  التحية،  أداء  بعد 

السالم؟

اجلواب
وقت  غري  يف  يصليهام  بركعتني  املسجد  حتية  يسن  أنه  احلنفية  فقه  يف  جاء 
مكروه قبل اجللوس؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حتى يصيل 
ركعتني« قالوا: واملراد غري املسجد احلرام فإن حتية املسجد احلرام تكون بالطواف 
نية  بال  الدخول  عند  أداها  عنها، وكذا كل صالة  ينوب  الفرض  وأداء  قالوا،  كام 
التحية، وجاء يف كتاب زاد املعاد يف هدي خري العباد لإلمام اجلليل احلافظ أيب عبد 
بالصحيفة رقم 65  الثاين  باجلزء  القيم اجلوزية  بابن  الشهري  بكر  أيب  بن  اهلل حممد 
ثم  املسجد،  يبتدئ ركعتني حتية  املسجد  إىل  الداخل  أن  ما نصه: »ومن هديه ملسو هيلع هللا ىلص 
جييء فيسلم عىل القوم فتكون حتية املسجد قبل حتية أهله، فإن تلك حق اهلل تعاىل، 
والسالم عىل اخللق هو حق له، وحق اهلل يف مثل هذا أحق بالتقديم بخالف احلقوق 

حممد  خاطر  حممد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1971  /12  /26 بتاريخ:   108 سجل:   148 رقم:  فتوى   *
الشيخ.
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املالية فإن فيها نزاعا معروفا، والفرق بينهام حاجة اآلدمي وعدم اتساع احلق املايل 
ألداء احلقني بخالف السالم، وكان عادة القوم معه هكذا، يدخل أحدهم املسجد 
فيصيل ركعتني ثم جييء فيسلم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ وهلذا جاء يف حديث رفاعة بن رافع 
أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بينام هو جالس يف املسجد يوما -قال رفاعة: ونحن معه-؛ إذ جاءه 
رجل كالبدوي فصىل فأخف صالته، ثم انرصف فسلم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص: »وعليك، فارجع فصيل فإنك مل تصل« ... إلخ احلديث فأنكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص صالته 
ومل ينكر عليه تأخري السالم عليه ملسو هيلع هللا ىلص إىل ما بعد الصالة، وعىل هذا فيسن لداخل 
املسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثالث حتيات مرتتبة أن يقول عند دخوله: »بسم 
اهلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل«، ثم يصيل ركعتني حتية املسجد، ثم يسلم عىل 
القوم، من هذا كله يتبني يف املسألة موضوع االستفتاء أنه يسن لداخل املسجد إذا 
كان فيه قوم جالسون ثالث حتيات مرتتبة أن يقول عند دخوله: »بسم اهلل والصالة 

والسالم عىل رسول اهلل«، ثم يصيل ركعتني حتية املسجد، ثم يسلم عىل القوم.

ومن هذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�م �ل�حرا �د ا �ل���م��س�����ج ء ���ل� ا ا �ع�مة�د �ج ال�
أ
�ا  �ج��سش

�ج ��ج�مة���ا
املبـــــادئ

1 - األحاديث الرشيفة دالة عىل حرمة املس�جد احلرام، وحرمة القتال فيه، وحرمة 
مكة تبعا له.

2 - الفئة الباغية عىل حرم اهلل أيا كانت جنسيتها جيب قتاهلا.
3 - محاية املس�جد احلرام واجب كل املسلمني، ويأثمون إن هم وقفوا متفرجني أو 

مرتقبني.

الســـــؤال
بيان بشأن االعتداء عىل املسجد احلرام، وقد نرش يف جريدة األهرام يف تاريخ 

2 حمرم سنة 1400- 22 نوفمرب سنة 1979.

اجلواب
األربعاء  اليوم  صباح  أذيعت  التي  املؤسفة  األنباء  إن  للناس:  بيان  هذا 
املسلحني  من  عدد  اقتحام  من  الصحافة  وتناقلتها  اجلديد  اهلجري  العام  مطلع 
املسجد احلرام بمكة عند صالة الفجر- الثالثاء، واحتجازهم عددا من املسلمني 
املوجودين باحلرم للصالة، وأهنم روعوا املصلني والطائفني وأفزعوهم يف الصالة 
إنه ألمر حمزن حقا أن حيدث االقتحام حلرم اهلل وللبلد الذي  يف حرم اهلل اآلمن، 
مها  جعله اهلل آمنا، ففي احلديث الرشيف الذي رواه البخاري ومسلم: »إن مكة حرَّ
اهلل تعاىل ومل حيرمها الناس، فال حيل المرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسفك هبا 
دما وال يعضد هبا شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول اهلل فيها فقولوا له: إن اهلل 

* فتوى رقم: 273 سجل: 113 بتاريخ: 26/ 11/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.



- 125 -

تعاىل قد أذن لرسوله ومل يأذن لكم، وإنام أذن يل ساعة من هنار وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها باألمس«. وروى الطرباين يف األوسط بسنده أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
البيت يوم خلق الساموات واألرض وصاغه يوم صاغ الشمس  »إن اهلل حرم هذا 
والقمر، وما حياله من السامء حرام، وأنه ال حيل ألحد بعدي، وإنام أحل يل ساعة 
من هنار ثم عاد كام كان«، وروى ابن ماجه بسنده قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تزال هذه 
األمة بخري ما عظموا هذه احلرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا«، وروى 
اهلل  رسول  أن  عنها-  تعاىل  اهلل  -ريض  عائشة  عن  َعِب  الشُّ يف  والبيهقي  الطرباين 
»ستة لعنتهم -وكل نبي جماب الدعوة-: الزائد يف كتاب اهلل، واملكذب  ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
بقدر اهلل، واملتسلط باجلربوت ليذل من أعز اهلل ويعز من أذل اهلل، والتارك لسنتي، 
واملستحل من عرتيت ما حرم اهلل، واملستحل حلرم اهلل«، واألحاديث الرشيفة يف هذا 
كثرية وكلها دالة عىل حرمة املسجد احلرام وحرمة القتال فيه وحرمة مكة تبعا له، 
وذلك كله جاء بيانا من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملا ورد يف القرآن الكريم من آيات عديدة 

تقيض بتحريم املسجد احلرام وجعله حرما آمنا للعاكف فيه والباد.

ا كانت جنسيتها جيب  وبناء عىل ذلك فإن هذه الفئة الباغية عىل حرم اهلل أيًّ
أن تنال جزاء بغيها وعدواهنا، فقد ارتكبت كبرية الكبائر ودنست حرم اهلل اآلمن 
وروعت املصلني والطائفني والعاكفني، فوجب قتاهلا والقضاء عليها، وإن مفتي 
مجهورية مرص العربية ليدعو كافة املسؤولني املسلمني إىل الوقوف ضد هذه الفئة، 
ويدعو املسؤولني يف مرص خاصة أن يواجهوا هذا البغي والعدوان عىل حرم اهلل 
فوق  بمسؤوليتها  دائام  ترتفع  املسلمني  هيم  ما  كل  يف  مرص  شأن  والقوة  باحلسم 
 ِ ٱللَّ َدۡفُع  }َولَۡوَل  تعاىل:  قوله  يف  الكريم  القرآن  به  يقيض  ما  هو  وهذا  الواقع، 
َمۡت َصَوِٰمُع َوبَِيٞع َوَصلََوٰٞت َوَمَسِٰجُد يُۡذَكُر فِيَها  َُّهّدِ ٱنلَّاَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل
َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز{ ]احلج: 40[،  ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ هُ ُ َمن يَنُصُ نَّ ٱللَّ ِ َكثِٗياۗ َوَلَنُصَ ٱۡسُم ٱللَّ
صدور  ويشِف  عليهم  وينرصكم  وخيزهم  بأيديكم  اهلل  يعذهبم  الفئة  هذه  قاتلوا 
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َنَع  ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ
َ
أ قوم مؤمنني، فإهنا ممن جاء يف شأهنا حكم اهلل يف قوله: }َوَمۡن 

ن يُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ وََسَعٰ ِف َخَرابَِهآ{ ]البقرة: 114[ إن محاية 
َ
أ  ِ َمَسِٰجَد ٱللَّ

املسجد احلرام واجب عىل كل املسلمني، وهم مجيعا آثمون إن وقفوا متفرجني أو 
مرتقبني، بل عىل املسؤولني أيا كان موقعهم أن يمدوا يد العون واملشورة ملواجهة 

هذا التعدي عىل قبلة املسلمني.

ِيَن  ِيَن ٱتََّقواْ وَّٱلَّ َ َمَع ٱلَّ واهلل املستعان، فاستعينوا باهلل واصربوا: }إِنَّ ٱللَّ
ِۡسُنوَن{ ]النحل: 128[. ُهم مُّ

J
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�د حج �ل���م��س�ا �م��ة ا ��ة�ا �ل���م�������ة��ة ل�أ ع ا
�جرج

املبـــــادئ
1 - الصالة يف مسجد بني عىل أرض منزوعة امللكية صحيحة، أما إذا كانت األرض 

مغصوبة فتحرم الصالة فيه وينقض بناؤه، إال إذا أقر املالك املسجدية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 45 لسنة 1980 املتضمن أن السائل يمتلك 
قطعة من األرض، وقد قام أعضاء االحتاد االشرتاكي باالستيالء عليها عنوة ويف 

غيبة منه وأقاموا عليها مباين، ومن ضمن هذه املباين زاوية للصالة.

وطلب السائل اإلفادة عن حكم اإلسالم يف الصالة التي تقام يف هذه الزاوية، 
وهل هي مقبولة من عدمه؟

اجلواب
إذا كان االستيالء عىل قطعة األرض املسؤول عنها قد تم بطريق نزع امللكية 
من اجلهات ذات السلطة القانونية يف هذا؛ إلقامة مرافق عامة عليها تلزم ملصالح 
املسلمني كاملسجد يكون االنتفاع بتلك املرافق مرشوعا، وتصبح الصالة يف املسجد 
املقام عىل مثل هذه األرض جائزة ومقبولة -إن شاء اهلل-؛ وذلك ألن لويل األمر 
دون  مالكها  ملكية  نزع  ذلك  اقتىض  ولو  املساجد  إقامة  العامة  للمصلحة  تقديرا 
املساكن  بعض  أضيفت  األول لإلسالم حيث  الصدر  هذا يف  وقد حدث  رضاه، 
املجاورة للمسجد النبوي إىل املسجد؛ توسعة له بعد دفع قيمتها ملالكها، وهذا ما 

جيب يف هذه الواقعة إن كانت عىل هذا املثال.

* فتوى رقم: 350 سجل: 113 بتاريخ: 21/ 2/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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أما إذا كانت األرض التي أقيم عليها هذا املسجد قد اغتصبت بمعنى أنه مل 
يصدر قرار من السلطة صاحبة االختصاص باالستيالء عليها، وإنام أخذت بالرغم 
من مالكها، فإن املكان يصبح مسجدا بقول مالكه الذي أقامه: »جعلته مسجدا« 
ولقد  مسجدا،  واختاذه  إقامته  وقت  املسجد  ملكان  الصحيحة  امللكية  من  بد  ال  إذ 
الذي  العقار  أو  الغاصب األرض  ينعقد وقف  أنه ال يصح وال  الفقهاء عىل  نص 
اغتصبه واختذه مسجدا؛ النتفاء امللكية، وأنه لو استحق مكان املسجد املغصوب 
نقضت  للغري  استحقت  ثم  مسجدا  عليها  وأقام  أرض  عىل  شخص  اعتدى  بأن 
املسجدية، وقد نقل اإلمام النووي يف املجموع رشح املهذب صفحة 164 باجلزء 
الثالث: »إن الصالة يف األرض املغصوبة حرام باإلمجاع، وإن اختالف الفقهاء إنام 
هو يف صحتها والثواب عليها«، ونص ابن قدامة احلنبيل يف املغني جزء 1 صفحة 
املسجدية عىل مكان  فإنه النتفاء صفة  ملا كان ذلك  أيضا،  726 عىل هذا اإلمجاع 
اختذ مسجدا يتحتم أن يكون مملوكا ملن أقامه مسجدا، أما إذا مل يكن ملكا له بأن 
كان قد اغتصبه حرمت الصالة فيه ونقضت املسجدية، وللاملك الرشعي للمكان 
سواء أكان أرضا أو عقارا حيازته والترصف فيه يف نطاق القانون، وإذا كان ما تقدم 
ففي واقعة السؤال إذا ثبت أن هذا املسجد قد أقيم عىل أرض مملوكة لغري من أقامه 
املسجد  قيام  يقر  مل  مالكها الرشعي  أن  بمعنى  واختذه مسجدا وما زالت مغتصبة 
ملكيتها  بنزع  قرار  الدولة  يف  االختصاص  صاحبة  السلطة  من  يصدر  ومل  عليها، 
هلذا  ليست  إذ  إزالته؛  القانونية  بالطرق  احلقيقي  للاملك  يكون  مسجدا  واختاذها 

املكان حرمة املساجد يف اإلسالم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�د ء �م��س�����ج ل���م��س��لم �ل�مج�مج�ا
� ��ةر ا

�ة��جرع �ج
املبـــــادئ

1- جي�وز للمس�لمني املتواجدين يف أي�ة جهة من العامل أن يتلق�وا أي تربعات لبناء 
املسجد، سواء من احلكومة أو من األفراد دون نظر إىل ديانتهم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 251 لسنة 1980 املتضمن أن السائل وعددا 
من املسلمني يقيمون يف منطقة من مناطق نيوجريس األمريكية وهم يريدون إقامة 
الكونجرس  يطلبوا من  أن  دينهم. فهل جيوز هلم رشعا  فيه شعائر  يؤدون  مسجد 
الكونجرس  إذا وافق  به هذا املسجد؟ وهل  يقيمون  األمريكي أن يعطي هلم ماال 
عىل إعطائهم املال الالزم إلقامة املسجد جيوز هلم إقامته هبذا املال وأداء الصالة فيه؟

اجلواب
إن الرب واإلحسان إىل الناس يف اإلسالم والتعاون بينهم يف الطاعات وإقامة 
أمرت  قد  مجيعا  ألهنا  املختلفة؛  األديان  أهل  بني  جائز  ذلك  كل  العامة  املصالح 
بالرتاحم والتواصل والتعاون عىل الرب، وقد رضب اإلسالم املثل األعىل للرب بغري 
فيمن  الصدقة  أنه سئل عن  زيد  بن  أيب شيبة: عن جابر  ابن  فقد روى  املسلمني، 
توضع؟ فقال: يف أهل املسكنة من املسلمني، وأهل ذمتهم، وقال: »وقد كان رسول 
)2(، ولقد أباح اهلل سبحانه يف القرآن 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقسم يف أهل الذمة من الصدقة اخلمس«)1(
ِيَن  الكريم تناول طعام أهل الكتاب وتزوج نسائهم يف قوله تعاىل: }َوَطَعاُم ٱلَّ
َُّهۡمۖ َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت  وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِحّلٞ لَُّكۡم َوَطَعاُمُكۡم ِحّلٞ ل

ُ
أ

* رقم الفتوى: 52 سجل: 115 بتاريخ: 12/ 10/ 1980 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.

)1( مصنف ابن أيب شيبة ج 4 ص 4.
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ُجورَُهنَّ 
ُ
وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب ِمن َقۡبلُِكۡم إَِذآ َءاتَۡيُتُموُهنَّ أ

ُ
ِيَن أ َوٱلُۡمۡحَصَنُٰت ِمَن ٱلَّ

ۡخَداٖن{ ]املائدة: 5[، توجهنا هذه اآلية 
َ
ُمِۡصننَِي َغۡيَ ُمَسٰفِِحنَي َوَل ُمتَِّخِذٓي أ

املنافع  وتبادل  والنصارى-  -اليهود  الكتاب  أهل  مع  التعامل  حل  إىل  الكريمة 
نسائهم، هذا وليست مسامهة  والتزوج من  وإباحة طعامهم ضيافة ورشاء  معهم 
غري املسلمني يف إقامة املساجد باملال بأعىل شأنا من هذه املباحات يف التعامل بنص 
É وهو من خلفاء  القرآن الكريم مع غري املسلمني، ثم إن عمر بن عبد العزيز 
املسلمني العلامء العاملني كتب إىل عامله عىل البرصة كتابا ومما جاء فيه: »وانظر من 
قبلك من أهل الذمة قد كربت سنه وضعفت قوته وخلت عنه املكاسب فأجر عليه 
من بيت مال املسلمني ما يصلحه«)1(، ومعناه اجعل ملن هذا حاله راتبا دوريا وال 
تدعه حتى يطلب بنفسه، وهلذا األساس قال فقهاء مذاهب األئمة مالك والشافعي 
وأمحد بن حنبل -رمحهم اهلل- بجواز اهلبة والوصية من غري املسلم للمسلم باعتبارها 
من عقود التربعات والصالت التي جتوز بني أهل األديان ما دامت لغري معصية، 
مسجد  ببناء  املسلم  غري  وصية  جواز)2(  عىل  رصاحة  الشافعي  الفقه  نص  ولقد 
املسلم  التربعات وكانت جائزة من غري  الوصية من عقود  للمسلمني، وملا كانت 
ببناء مسجد للمسلمني كان التربع من غري املسلم فورا ببناء املسجد واملسامهة يف 
بنائه جائزا؛ ملا كان ذلك كان جائزا رشعا للمسلمني املتواجدين يف والية نيوجريس 
من  املسجد سواء  لبناء  أي تربعات  يتلقوا  أن  العامل  من  أية جهة  أو يف  األمريكية 
احلكومة أو من األفراد دون نظر إىل ديانتهم؛ ألن املساجد هلل خالق الناس مجيعا. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

)1( كتاب األموال أليب عبيد ص 46.
)2( حوايش حتفة املحتاج رشح املنهاج ج 7 ص 5، وحاشية البجريمي عىل منهج الطالب ج 3 ص 268، 

وحاشية البجريمي أيضا عىل رشح اخلطيب ج 3 ص 293.
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�أ�� �ة ��ج�ج�ا � �ة�م واأ��ا �د ��ة�د �م �م��س�����ج �ه�د
املبـــــادئ

1 - إذا كان للمسجد أرض فضاء تابعة له جاز إقامة عامرة عليها وتستغل ملصلحة 
املس�جد وفقراء املس�لمني بإذن من القايض كام جيوز هدم املس�جد املتخرب اعتبارا 

وبيع أنقاضه وإدخال ثمنها يف بنائه اجلديد.

الســـــؤال
األوقاف  عىل  التولية  هيئة  رئيس  السيد  من  املقدم  الطلب  عىل  اطلعنا 
سنة  فرباير   24  ،1401 سنة  اآلخر  ربيع   20 يف  املحرر  حيفا  بمدينة  اإلسالمية 
1981 املقيد برقم 74 لسنة 1981 وقد جاء به: لدينا مسجد قديم جدا يف مدينة 
حيفا اسمه اجلامع الكبري، وأن أصل هذا اجلامع يف سابق العهود كنيسة مسيحية، 
مسجد،  إىل  الكنيسة  تلك  حولوا  املدينة  املسلمني  وسكنى  اإلسالمي  الفتح  وبعد 
وأن الساحات اخلارجية هلذا املسجد تبلغ أربعة أضعاف مساحة حرم الصالة نفسه، 
وأن هذه الساحات غري مستعملة، وقد كان يستعملها املسلمون للصالة باألعياد 
أيام االنتداب الربيطاين ويوم كان املسلمون أغلبية السكان، وأن مبنى هذا املسجد 
آيل للسقوط وخطر عىل حياة املصلني واملارة ومن املتعذر ترميمه نظرا لقدم وتلف 
مبناه، وأنه بعيد عن التجمع اإلسالمي وال يؤمه اليوم إال ما ندر، حيث يوجد لدينا 
وأنه مسجد  مائة ومخسني مرتا،  أكثر من  القديم  املسجد  يبعد عن  مسجد آخر ال 
ممتاز عىل آخر طراز يف الرتتيب والنظافة والفرش وامللحقات ويؤمه املسلمون يوميا 
واحتفاالهتم  املسلمني  فرائض  وكافة  واألعياد  واجلامعة  اجلمعة  تؤدى صالة  وفيه 

* فتوى رقم: 113 سجل: 115 بتاريخ: 1/ 4/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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الدينية وبجانبه مكاتب الوقف واملحكمة الرشعية باملدينة، ويعترب املركز اإلسالمي 
الوحيد من نوعه يف البالد.

وبناء مسجد حديث  القديم  املسجد  هذا  والسؤال: هل جيوز رشعا هدم 
عىل قسم من األرض التابعة له وأرضه احلالية، واستغالل باقي األرض لبناء عامرة 
متعددة الطوابق ينتفع من تأجريها بام يعود باحلظ واملنفعة عىل الوقف واملسلمني؟ 
هذا مع العلم بأن املسجد القديم احلايل موجود يف منطقة جتارية وبني عامرات شاخمة 

متعددة الطوابق، مما يتعذر رؤيته من بعيد من بني هذه املباين.

اجلواب
َمۡن   ِ ٱللَّ َمَسِٰجَد  َيۡعُمُر  َما  }إِنَّ الكريم:  القرآن  يف  قال  سبحانه  اهلل  إن 
ۖ َفَعَسٰٓ  َ َكٰوةَ َولَۡم َيَۡش إِلَّ ٱللَّ لَٰوةَ َوَءاَت ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ

َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ َءاَمَن بِٱللَّ

َدۡفُع  }َولَۡوَل  ]التوبة: 18[، وقال تعاىل:  ٱلُۡمۡهَتِديَن{  ِمَن  يَُكونُواْ  ن 
َ
أ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ

َمۡت َصَوِٰمُع َوبَِيٞع َوَصلََوٰٞت َوَمَسِٰجُد يُۡذَكُر  َُّهّدِ ِ ٱنلَّاَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل ٱللَّ
َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز{ ]احلج:  ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ هُ ُ َمن يَنُصُ نَّ ٱللَّ ِ َكثِٗياۗ َوَلَنُصَ فِيَها ٱۡسُم ٱللَّ
َحٗدا{ ]اجلن: 

َ
أ  ِ َمَع ٱللَّ فََل تَۡدُعواْ   ِ نَّ ٱلَۡمَسِٰجَد لِلَّ

َ
40[ وقال جل ثناؤه: }َوأ

18[، ولقد نص الفقهاء عىل جواز بناء املسجد يف أي موضع كان كنيسة أو نحوها 

لألحاديث الصحيحة يف ذلك منها حديث عثامن بن أيب العاص)1( أن رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص »أمره أن جيعل مسجد أهل الطائف حيث كانت طواغيتهم«، وألمهية املساجد 
عليها  املحافظة  عىل  وحثوا  وتعمريها،  أحكامها  ببيان  الفقهاء  عني  اإلسالم  يف 
وجرت أوقاف السلف الصالح من املسلمني لإلنفاق عليها حتى ال يسعى اخلراب 
إليها وتندثر وتتعطل الشعائر، ويف سبيل املحافظة عىل املساجد والقيام عىل عامرهتا 
نص الفقه الشافعي )2( عىل أنه إذا تعطل املسجد بتفرق الناس عن البلد أو خراهبا 

)1( رواه ابن ماجه وأبو داود، خمترص سنن أيب داود ص 256 ج 1.
)2( إعالم الساجد يف أحكام املساجد للزركيش الشافعي ص 345 ط املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية.
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أو بخراب املسجد فال يعود مملوكا خالفا ملحمد بن احلسن، وال جيوز بيعه بحال 
وال الترصف فيه، وقد جرى الفقه املالكي)1( عىل مثل هذا غري أنه أجاز يف املسجد 
وأعني  ببيعها  بأس  ال  عامرته  ترج  ومل  الفساد  من  أنقاضه  عىل  وخيف  خترب  إذا 
إذا صار غري صالح  بيع املسجد  بثمنها يف مسجد آخر، وأجاز فقه اإلمام أمحد)2( 
للغاية املقصودة منه كأن ضاق عىل أهله، ومل يمكن توسيعه حتى يسعهم أو خربت 
الناحية التي فيها املسجد وصار غري مقيد ويرصف ثمنه يف إنشاء مسجد آخر حيتاج 
إليه يف مكانه، ويف الفقه احلنفي)3( أن املسجد إذا خرب ومل يكن له ما يعمر به، وقد 
استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا 
أبدا إىل قيام الساعة عند أيب حنيفة وأيب يوسف ويعود إىل ملك الباين عند حممد، 
كان  إن  األول  من  أحكم  وبناءه  املسجد  نقض  أهل حملة  أراد  إذا  أنه  ونصوا عىل 
أنه  املحلة كان هلم ذلك وإال مل جيز، كام نصوا عىل  البناء من أهل  إعادة  يريد  من 
لقيم املسجد أن يؤجر فناءه للتجار لصالح املسجد، وترصف األجرة عىل مصالح 
املسجد وللفقراء من املسلمني، وذلك بإذن من القايض، وقد حتدث الفقهاء عن 
حريم املسجد أي األرض التي حوله التابعة له وسموها رحاب املسجد أو أفنيته 
اخلارجة عنه، فأعطاها بعضهم حكم مسجد آخر، وأتبعها آخرون لذات املسجد 
الذي حتيط به، وعرفها بعضهم بأهنا ما كان حمجرا عىل املسجد ومضافا إليه)4(؛ ملا 
كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن املسجد املسؤول عنه قديم منذ دخل اإلسالم 
مدينة حيفا وأنه آيل للسقوط وخطر عىل حياة املصلني واملارة ويتعذر ترميمه؛ إذا 
بنائه وبيع أنقاضه وإدخال  كان هذا واقعا اعترب هذا املسجد متخربا، وجاز هدم 

)1( التاج واإلكليل عىل خمترص خليل ج 6 ص 41 وما بعدها.
)2( املغني البن قدامة ج 6 ص 237 مع الرشح الكبري عىل متن املقنع.

)3( كتاب اهلداية وفتح القدير ج 5 ص 65 والفتاوى اخلانية ج 3 الصحف 293، 310، 313، 314، 315، 
329، والبحر الرائق البن نجيم ج 5 يف أحكام املسجد ص 248، 256 وحاشية رد املحتار البن عابدين عىل 

الدر املختار ج 3 ص 572 وما بعدها يف كتاب الوقف.
)4( البحر الرائق البن نجيم احلنفي يف املوضع السابق، وإعالم الساجد بأحكام املساجد للزركيش الشافعي 

ص 346 ط املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بالقاهرة سنة 1385ه�.
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ثمنها يف بنائه اجلديد نزوال عىل أقوال فقهاء املذهب احلنفي وبعض فقهاء املذهب 
ذات مكانه،  بنائه يف  وإعادة  بن حنبل،  أمحد  الشافعي ومذهب  واملذهب  املالكي 
إذ ال تزول صفة املسجدية عن أرض املسجد بتخربه يف قول فقهاء املذاهب مجيعا 
عىل نحو ما سبقت اإلشارة إليه، وإذا كانت الساحة املحيطة باملسجد وهي ما عرب 
عنه فقهاء اإلسالم بحريم املسجد أو بفنائه مل تكن تلك الساحة معدة للصالة جاز 
إدخال بعضها يف املسجد املزمع إقامته حتى يتسع لصالة مجع املسلمني يف اجلمع 
الوقف  لصالح  تستغل  الطوابق  متعددة  عامرة  بناء  إقامة  كذلك  وجاز  واألعياد، 
من  احلنفي  املذهب  فقهاء  عليه  نص  بام  أخذا  وهذا  املسلمني،  وفقراء  واملسجد 
جواز إجارة فناء املسجد للتجار وإنفاق هذه األجرة عىل مصالح املسجد وفقراء 

املسلمني.

وهذا مع وجوب مراعاة أال تؤجر هذه العامرة بعد بنائها أو يؤجر جزء منها 
لالستعامل يف أمور حمرمة رشعا صيانة حلرمة املسجد وأوقافه من جماورة املحرم أو 
اإلنفاق عىل مصاحله وعىل جهة الوقف والفقراء من مال حرام، هذا وجيب عىل هيئة 
التولية عىل األوقاف اإلسالمية ملدينة حيفا عرض هذا األمر عىل املحكمة الرشعية 
للنظر يف تطبيق األحكام التي انتهت إليها هذه الفتوى إذا كانت هلا الصالحية يف 
أمور األوقاف، وإال كان للهيئة النظر يف تطبيقها حتى يكون اجلميع يف نطاق قول 
قَاَم 

َ
َوأ ٱٓأۡلِخرِ  َوٱۡلَۡوِم   ِ بِٱللَّ َءاَمَن  َمۡن   ِ ٱللَّ َمَسِٰجَد  َيۡعُمُر  َما  }إِنَّ اهلل سبحانه: 

ِمَن  يَُكونُواْ  ن 
َ
أ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ َفَعَسٰٓ   ۖ َ ٱللَّ إِلَّ  َيَۡش  َولَۡم  َكٰوةَ  ٱلزَّ َوَءاَت  لَٰوةَ  ٱلصَّ

ٱلُۡمۡهَتِديَن{ ]التوبة: 18[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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ء  �ة ��ج�ج�ا
�� ��ج �صج �ج���هة�ا

أ
�م ا ا �د ��س����مة�����ج �د وا �م �م��س�����ج ح��ل�م �ه�د

�ة�د �د �د حج �م��س�����ج
املبـــــادئ

1 - املس�جد القديم الذي ال يتناس�ب مع مكانة بيوت اهلل وال مع ارتقاء فن العامرة 
وازدهاره، يأخذ حكم املسجد املتخرب اآليل للسقوط.

2 - جيوز هدم املس�جد وبيع أنقاضه لالس�تعانة بثمنها يف إقامة املسجد اجلديد، بل 
إنه إذا احتيج إىل بيع أرض املس�جد القديم إلمتام املس�جد اجلديد جاز ذلك، وهذا 

إذا مل يمكن جتديد ذات املسجد يف مكانه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 292 لسنة 1981 املتضمن أن والد السائل 
باخلشب،  مسقوف  املسجد  وهذا  طويلة،  مدة  من  اللبن  بالطوب  مسجدا  بنى  قد 
وأن السائل يقوم اآلن ببناء مسجد بالطوب احلراري وله دورة مياه، وأنه يف احتياج 

لسقف املسجد القديم ملساعدته عىل إمتام بناء املسجد اجلديد.

واالستعانة  القديم  املسجد  هدم  يف  الرشعي  احلكم  بيان  السائل  وطلب 
بخشب سقفه وأنقاضه يف بناء املسجد اجلديد، وهل جيوز ذلك رشعا، أم ال؟

اجلواب
 ِ ٱللَّ َمَسِٰجَد  َيۡعُمُر  َما  }إِنَّ وتعاىل:  سبحانه  اهلل  قول  الكريم  القرآن  يف 
 ۖ َ َكٰوةَ َولَۡم َيَۡش إِلَّ ٱللَّ لَٰوةَ َوَءاَت ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ

َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ َمۡن َءاَمَن بِٱللَّ

ن يَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡهَتِديَن{ ]التوبة: 18[، وقوله تعاىل: }َولَۡوَل 
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
َفَعَسٰٓ أ

* فتوى رقم: 152 سجل: 115 بتاريخ: 21/ 9/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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َوَمَسِٰجُد  َوَصلََوٰٞت  َوبَِيٞع  َصَوِٰمُع  َمۡت  َُّهّدِ ل بَِبۡعٖض  َبۡعَضُهم  ٱنلَّاَس   ِ ٱللَّ َدۡفُع 
َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز{  ۥٓۚ إِنَّ ٱللَّ هُ ُ َمن يَنُصُ نَّ ٱللَّ ِ َكثِٗياۗ َوَلَنُصَ يُۡذَكُر فِيَها ٱۡسُم ٱللَّ
َحٗدا{ 

َ
ِ أ ِ فََل تَۡدُعواْ َمَع ٱللَّ نَّ ٱلَۡمَسِٰجَد لِلَّ

َ
]احلج: 40[، وقوله جل ثناؤه: }َوأ

وتعمريها  أحكامها  ببيان  الفقهاء  عني  اإلسالم  يف  املساجد  وألمهية   ،]18 ]اجلن: 

وحثوا عىل املحافظة عليها، وجرت أوقاف السلف الصالح من املسلمني لإلنفاق 
املحافظة  سبيل  ويف  الشعائر،  فتتعطل  وتندثر  إليها  اخلراب  يسعى  ال  حتى  عليها 
عىل املساجد والقيام عىل عامرهتا نص الفقه الشافعي عىل أنه: »إذا تعطل املسجد 
بتفرق الناس عن البلد وخراهبا أو بخراب املسجد فال يعود مملوكا خالفا ملحمد بن 
احلسن وال جيوز بيعه بحال وال الترصف فيه«)1(، وقد جرى الفقه املالكي)2( عىل 
مثل هذا غري أنه أجاز يف املسجد إذا خترب وخيف عىل أنقاضه من الفساد ومل ترج 

عامرته ال بأس ببيعها وأعني بثمنها يف مسجد آخر.

وأجاز فقه اإلمام أمحد)3( بيع املسجد إذا صار غري صالح للغاية املقصودة 
منه كأن ضاق عىل أهله، ومل يمكن توسيعه حتى يسعهم أو خربت الناحية التي فيها 

املسجد وصار غري مفيد، ويرصف ثمنه يف مسجد آخر حيتاج إليه يف مكانه.

ويف الفقه احلنفي أن املسجد إذا خرب ومل يكن له ما يعمر به، وقد استغنى 
الناس عنه لبناء مسجد آخر، وخرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا أبدا إىل 
قيام الساعة عند أيب حنيفة وأيب يوسف، ويعود إىل ملك الباين عند حممد، ونصوا 
عىل أنه إذا أراد أهل حملة نقض املسجد -أي هدمه- وبناءه أحكم من األول إن 
ملا كان ذلك  املحلة كان هلم ذلك وإال مل جيز،  أهل  البناء من  إعادة  يريد  كان من 
وكان الظاهر من السؤال أن املسجد املسؤول عنه قديم، وأن بقاءه عىل حاله التي 

)1( إعالم الساجد يف أحكام املساجد للزركيش الشافعي ص 345 ط املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية.
)2( التاج واإلكليل عىل خمترص خليل ج 6 ص 41 وما بعدها.

)3( املغني البن قدامة ج 6 ص 217 مع الرشح الكبري عىل متن املقنع.
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وازدهاره،  العامرة  فن  ارتقاء  مع  وال  اهلل  بيوت  مكانة  مع  يتناسب  ال  عليها  بني 
للسقوط، وجيوز هدمه  اآليل  املتخرب  املسجد  املسجد حكم  يأخذ هذا  ثم  ومن 
وبيع أنقاضه لالستعانة بثمنها يف إقامة املسجد اجلديد، وذلك اتباعا ألقوال فقهاء 
املذهب احلنفي وبعض فقهاء املذهب املالكي واملذهب الشافعي ومذهب أمحد بن 
حنبل بل إنه إذا احتيج إىل بيع أرض املسجد القديم إلمتام املسجد اجلديد جاز ذلك 
أيضا اتباعا لقول اإلمام حممد بن احلسن من أصحاب اإلمام أيب حنيفة يف خترب 

املسجد.

وهذا إذا مل يمكن جتديد ذات املسجد يف مكانه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�ة 
�أ�ع��ة ��ج �ا ��ك��صج ء ا �مة�ا ��س���ش

أ
�ة وال� �موا

أ
�ج �ع��ج ال� ��لا ال�أ

�د حج �ل���م��س�ا ا
املبـــــادئ

1- ال جيوز رشعا اختاذ املساجد لإلعالن عن موت أحد وال عن نشد حوائج الناس 
املفقودة، أو غري ذلك مما ال يليق بقداستها وحرمتها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 253/ 87 املتضمن السؤال عن حكم الدين 
فيمن يستعملون مكربات الصوت يف املساجد يف اإلعالن عن األموات واألشياء 

الضائعة.

اجلواب
َحٗدا{ 

َ
أ  ِ ٱللَّ َمَع  تَۡدُعواْ  فََل   ِ لِلَّ ٱلَۡمَسِٰجَد  نَّ 

َ
}َوأ تعاىل:  اهلل  قال 

ٱۡسُمُهۥ  فِيَها  َوُيۡذَكَر  تُۡرَفَع  ن 
َ
أ  ُ ذَِن ٱللَّ

َ
أ ُبُيوٍت  ِف   { ]اجلن: 18[. وقال تعاىل: 

يَُسّبُِح َلُۥ فِيَها بِٱۡلُغُدّوِ َوٱٓأۡلَصاِل ٣٦ رَِجاٞل لَّ تُۡلِهيِهۡم تَِجَٰرةٞ َوَل َبۡيٌع َعن ذِۡكرِ 
بَۡصُٰر 

َ
َكٰوةِ َيَافُوَن يَۡوٗما َتَتَقلَُّب فِيهِ ٱۡلُقلُوُب َوٱۡل لَٰوةِ ِإَويَتآءِ ٱلزَّ ِ ِإَوقَاِم ٱلصَّ ٱللَّ

ُ يَۡرُزُق َمن يََشآُء  ۡحَسَن َما َعِملُواْ َوَيزِيَدُهم ّمِن فَۡضلِهِۦۗ َوٱللَّ
َ
ُ أ ٣٧ ِلَۡجزَِيُهُم ٱللَّ

ه  بَِغۡيِ ِحَساٖب{ ]النور: 36- 38[. هذه هي املساجد وهي بيوت اهلل يف األرض، نوَّ
لعبادته  به، أعدت  نفسه ترشيفا وتكريام، وجعلها خاصة  إىل  اهلل بشأهنا وأضافها 
وتقديسه، وأوجب اإلسالم أن يسود يف املساجد مظهر اخلشوع والسكينة والبعد 
عن كل ما يكدر صفو الروحية التي يسعى املسلمون إليها ويلتمسوهنا بعبادة اهلل 

* فتوى رقم: 217 سجل: 121 بتاريخ: 13/ 8/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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يليق  ال  ملا  مرسحا  املساجد  تتخذ  أن  ينبغي  ال  األدب  هذا  عىل  وحرصا  وحده، 
بقداستها وحرمتها كالتسول والبيع والرشاء ونشد الضالة، وقد صح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
أنه حذر من التامس الضالة يف املساجد والضالة هي اليشء املفقود، وأمر بالدعاء 
عىل من ينشد ضالته يف املسجد فقال: »قولوا له: ال ردها اهلل عليك، فإن املساجد مل 
تبن هلذا«. فعن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من سمع رجال ينشد ضالة يف 
املسجد فليقل: ال ردها اهلل عليك، فإن املساجد مل تبن هلذا«. رواه مسلم. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
رواه  جتارتك«.  اهلل  أربح  ال  له:  فقولوا  املسجد،  يف  يبتاع  أو  يبيع  من  رأيتم  »إذا 

النسائي والرتمذي وحسنه)1(.

ومما تقدم وغريه يتضح أن املساجد إنام بنيت لذكر اهلل وعبادته، وال جيوز 
الناس  حوائج  نشد  عن  وال  الناس  من  أحد  موت  عن  لإلعالن  اختاذها  رشعا 

املفقودة كام ذكر. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

)1( انظر فقه السنة ج1 ص 211.
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�ج
آ
را

�ل����ة �ة ا ء را
ء ��ة ��ش�ج�ا

أ
�د ا �ل���م��س�����ج �ح�مة��ة ا

�ة
املبـــــادئ

1- أمج�ع العل�امء ع�ىل عدم وجوب االس�تامع واإلنص�ات للقرآن يف غ�ري الصالة 
واخلطب�ة، ولك�ن من يك�ون يف جملس يقرأ فيه الق�رآن وال يوجد ش�اغل من عمله 

يشغله عنه ال يباح له أن يعرض عن االستامع واإلنصات.
2- أداء صالة حتية املسجد أثناء بث أو قراءة الذكر احلكيم جائز رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 279/ 1987 املتضمن أنه عند إذاعة رشيط 
مسجل من آيات الذكر احلكيم أو عند تالوته من أحد املقرئني باملسجد قبل أذان 
اجلمعة هل جيوز أداء صالة حتية املسجد أثناء بث أو قراءة الذكر احلكيم؟ وطلب 

السائل اإلفادة عن ذلك.

اجلواب
 ُ ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱللَّ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلَّ يقول اهلل عز وجل يف كتابه الكريم: }إِنَّ
ُوَن{  ٰ َرّبِِهۡم َيَتَوكَّ وَِجلَۡت قُلُوُبُهۡم ِإَوَذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَيُٰتُهۥ َزاَدۡتُهۡم إِيَمٰٗنا َوَعَ
لََعلَُّكۡم  نِصُتواْ 

َ
َوأ َلُۥ  فَٱۡسَتِمُعواْ  ٱۡلُقۡرَءاُن  قُرَِئ  }ِإَوَذا  ويقول:   .]2 ]األنفال: 

إنام  ألنه  سامعه؛  من  أبلغ  قرئ  إذا  للقرآن  واالستامع   ]204 ]األعراف:  تُرَۡحُوَن{ 
يكون بقصد ونية وتوجيه احلاسة إىل الكالم لفهمه وإدراك مقاصده ومعانيه، أما 
السمع فهو ما حيصل ولو بدون قصد، واإلنصات السكوت ألجل حتى ال يشغله 
الكالم عن اإلحاطة بكل ما يقرأ، وقد حكى ابن املنذر اإلمجاع عىل عدم وجوب 
االستامع واإلنصات يف غري الصالة واخلطبة؛ ألن إجياهبام عىل كل من يسمع أحدا 

* فتوى رقم: 223 سجل: 121 بتاريخ: 16/ 8/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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يقرأ فيه حرج عظيم؛ ألنه يقتيض أن يرتك املشتغل بالعلم علمه واملشتغل باحلكم 
حكمه واملتبايعان مساومتهام وتعاقدمها 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.

ونخلص من ذلك إىل جواز أداء صالة حتية املسجد أثناء بث أو قراءة الذكر 
احلكيم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ك��صو�ج��ة ج �م��ج
ر��

أ
�د ���ل� ا ء �م��س�����ج ��ج�ج�ا

املبـــــادئ
1- من رشوط صحة الوقف ونفاذه باتفاق الفقهاء أن يكون املوقوف ملكا للواقف 

وقت الوقف.
2- اخت�اذ مس�جد عىل أرض مغتصبة حرام رشعا، والص�الة فيه حمرمة عىل خالف 

بني الفقهاء يف صحتها والثواب عليها.
3- املسجد املقام عىل أرض مغتصبة ال يكتسب صفة املسجدية، وللاملك الرشعي 

للمكان حيازته والترصف فيه يف نطاق القانون.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 246/ 87 املتضمن أن عمدة قرية السائل 
وبعض أقاربه وأعضاء املجلس املحيل بقريتهم قد اعتدوا عىل منزله وطردوه منه 
بعد هدمه وأرسل يسأل: هل جيوز  فيه  ليصلوا  واغتصبوه وأقاموا مكانه مسجدا 

رشعا ما قاموا به من هدم املنزل واغتصابه وإقامة مسجد مكانه؟

اجلواب
نص الفقهاء عىل أن املكان يصري مسجدا بالصالة فيه أو بقول مالكه: اختذته 
واختاذه  إقامته  وقت  املسجد  ملكان  الصحيحة  امللكية  من  حينئذ  بد  وال  مسجدا. 
فقهاء  باتفاق  ونفاذه  الوقف  صحة  رشوط  ومن  وقفا،  يصري  هبذا  ألنه  مسجدا؛ 
الفقهاء عىل  الوقف، وفرع  املوقوف ملكا للواقف وقت  املذاهب مجيعا أن يكون 
هذا الرشط أنه ال ينعقد وال يصح وقف الغاصب لألرض أو العقار الذي اغتصبه 
واختذها  وحازها  أرض  عىل  إنسان  اعتدى  لو  وأنه  الوقف،  وقت  ملكه  النتفاء 

* فتوى رقم: 235 سجل: 121 بتاريخ: 26/ 8/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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مسجدا ثم استحقت للغري نقضت املسجدية. وقد نقل اإلمام النووي يف املجموع 
ج� 3 ص 164 أن الصالة يف األرض املغصوبة حرام باإلمجاع وأن اختالف الفقهاء 
بن عبد  للعز  والثواب عليها. وجاء يف كتاب قواعد األحكام  إنام هو يف صحتها 
السالم الشافعي أنه إذا اعتكف يف مسجد ثم بان اغتصابه بطل االعتكاف. وهذا 
فيها،  االعتكاف  لبطالن  مغتصبة  أرض  عىل  املساجد  بناء  حرمة  عىل  يدل  النص 
وملا كان ذلك كان اغتصاب العقار الذي هو ملك للسائل وهدمه واختاذه مسجدا 
الفقهاء  بني  خالف  عىل  حمرمة  مكانه  املغتصب  املسجد  يف  والصالة  حراما رشعا 
يف صحتها والثواب عليها، فإن املسجد املقام عىل أرض مغتصبة ال يكتسب صفة 
املسجدية ألنه ليس مملوكا ملن اختذه مسجدا، ومن ثم ال تكون له حرمة املساجد إذا 
مل َيرِصرْ وقفا صحيحا من مالك املكان الرشعي، وللاملك الرشعي للمكان حيازته 

والترصف فيه يف نطاق القانون.

وهذا إذا كان احلال كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ة �  �ع�مة�ا
�د �ل��ةو��س�ع��ة �ل���م��س�����ج رجء �ة��س��ةر �م��ج ا ��س����مة��ةك�ط�اع �حج ا

املبـــــادئ
1- ال مانع من اقتطاع جزء يسري من مسجد لتوسعة عيادة ما دام ذلك ال يؤثر عىل 

إقامة الشعائر فيه وخيدم املصلحة العامة الرضورية للمسلمني.

الســـــؤال
املتضمن  برقم 423/ 87 يف 1/ 10/ 1987  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 

السؤال اآليت:

لتوسعة  واجلامعات  اجلمع  فيه  أقيمت  مسجد  من  جزء  اقتطاع  جيوز  هل 
عيادة مقامة بجواره؟

اجلواب
ال مانع من اقتطاع جزء يسري من املسجد لتوسعة العيادة املقامة بجواره ما 
دام ذلك ال يؤثر عىل إقامة شعائر الصالة يف املسجد، وما دام هذا االقتطاع خيدم 

املصلحة العامة الرضورية للمسلمني.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 287 سجل: 121 بتاريخ: 15/ 10/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



- 145 -

�د ة �م��س�����ج
و�

�ة ��ج ��س����مج�ا ر �م�مج�ا ا ء � ح��ل�م ��ج�ج�ا
املبـــــادئ

1- لو بني فوق املس�جد أو حتته بناء لينتفع به مل يرص هبذا مسجدا وللاملك أن يبيعه 
ويورث عنه. أما لو كان البناء ملصالح املسجد فإنه جيوز ويصري مسجدا، أما بعد أن 

يصري مسجدا فال يمكن ألحد البناء عليه مطلقا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 421/ 1987 املتضمن أن مسجد قريتهم 
ضم إىل وزارة األوقاف وتولت الوزارة إدارته واإلرشاف عليه، ويف اآلونة األخرية 
قام بعض أهايل القرية يف الرشوع يف بناء دار املناسبات فوق سطح املسجد، وقام 
البعض اآلخر بمعارضة هذا املرشوع بحجة أنه انتهاك حلرمة املسجد وتوقف تنفيذ 

املرشوع إثر النزاع الذي قام بني اجلامعتني.

ويسأل هل جيوز بناء دار املناسبات فوق سطح املسجد؟ مع العلم بأن هناك 
مساحات خالية كثرية يف القرية لعمل دار للمناسبات.

اجلواب
ٱلَۡمَسِٰجَد  نَّ 

َ
}َوأ وجل:  عز  تعاىل  خالصا هلل  يكون  أن  جيب  املسجد  إن 

ِ...{ ]اجلن: 18[ فأضافها إليه تعاىل مع أن كل يشء له؛ ليدل بذلك عىل وجوب  لِلَّ
أن تكون خالصة له سبحانه، ومن هذا كان ظاهر الرواية عند احلنفية أنه: »لو بني 
فوق املسجد أو حتته بناء لينتفع به مل يرص هبذا مسجدا وله -أي ملالكه- أن يبيعه 

ويورث عنه«.

* فتوى رقم: 318 سجل: 121 بتاريخ: 17/ 11/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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أما لو كان البناء ملصالح املسجد فإنه جيوز ويصري مسجدا كام يف الدر املختار 
وحاشيته والفتاوى اهلندية وغريها.

مطلقا،  عليه  البناء  ألحد  يمكن  فال  بعده  أما  مسجدا،  يصري  أن  قبل  هذا 
ونقل ابن عابدين عن البحر ما نصه: »وحاصله أن رشط كونه مسجدا أن يكون 
ٱلَۡمَسِٰجَد  نَّ 

َ
}َوأ تعاىل:  لقوله  عنه؛  العبد  حق  لينقطع  مسجدا؛  وعلوه  سفله 

ِ...{ ]اجلن: 18[. لِلَّ
وترتيبا عىل ما تقدم فإنه ال جيوز بناء دار للمناسبات واملآتم فوق سطح هذا 
املسجد موضوع الفتوى، فإن املساجد هلل وهي بيوت اهلل يف األرض، وما كان هلل 

جيب أن يكون مقدسا خالصا لعبادته تعاىل. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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ور 
�ل��ج�دج �ة وا �كرجك�ا �د �م��ج ا حج �ل���م��س�ا ر�ة ا ح��ل�م �ع�م�ا

 

ل���م��س��لم
� ��ةر ا

و�ة��جرع �ج
املبـــــادئ

1- جيوز التربع لبناء املس�اجد واحتس�ابه من الزكاة إذا مل يكن هناك مس�جد يتس�ع 
للمس�لمني، برشط نية احتس�اب التربع للمس�جد م�ن الزكاة وقت الدف�ع، أما إذا 

وجد املسجد الذي يتسع فال جيوز.
2- تربع األقباط لبناء املساجد جائز رشعا.

3- ال جيوز رشعا أن يرصف املنذور للفقراء يف عامرة املساجد.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 385/ 1988 الذي يطلب فيه بيان احلكم 
األقباط  من  تربع  يقبل  املساجد، وهل  وبناء  الزكاة يف عامرة  مال  دفع  الرشعي يف 

للمساجد؟ وهل يقبل تربع لعامرة املساجد من فلوس النذور، أم ال؟

اجلواب
تبنى  التي  إذا كانت اجلهة  الزكاة  املساجد واحتسابه من  لبناء  التربع  جيوز 
للمسلمني  يتسع  الذي  املسجد  يوجد  أال  بمعنى  مسجد،  بناء  إىل  حاجة  يف  فيها 
املوجودين يف هذه اجلهة، أما إذا وجد املسجد الذي يتسع فال جيوز وفقا ملا جرينا 
نية  تقارن  أن  عىل   ]60 ]التوبة:   }ِ ٱللَّ َسبِيِل  }َوِف  تعاىل:  قوله  تفسري  يف  عليه 
احتساب التربع للمسجد من الزكاة وقت الدفع للجهة التي تقوم عىل بنائه؛ ألن 
الزكاة عبادة والعبادة ال بد ]فيها[ من النية عند األداء؛ وعىل ذلك فإذا كانت اجلهة 

* فتوى رقم: 311 سجل: 123 بتاريخ: 16/ 11/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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يف حاجة إىل بناء مسجد بأن مل يكن فيها مسجد أصال أو يوجد هبا مسجد ولكنه ال 
يتسع جلميع املسلمني املوجودين يف هذه اجلهة، فيكون للمزكي أن حيتسب تربعه 
من الزكاة برشط النية كام مر، أما إذا كانت اجلهة ليست يف حاجة إىل هذا املسجد 
فال جيوز له أن حيتسب ما تربع به من الزكاة يف هذه احلالة بل ال بد من إخراج الزكاة 

كاملة.

أما ما ذكره السائل من أنه هل ُيقبل تربع من األقباط للمساجد؟

فقد قال فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة: بأنه جتوز اهلبة والوصية من غري 
املسلم للمسلم باعتبارها من عقود التربعات والصالت التي جتوز بني األديان ما 
دامت لغري معصية، وقد نص فقهاء الشافعية رصاحة عىل جواز وصية غري املسلم 
لبناء مسجد للمسلمني، وملا كانت الوصية من عقود التربعات وكانت جائزة من 
غري املسلم لبناء مسجد للمسلمني كان تربع األقباط لبناء املساجد جائزا رشعا، أما 
التربع من فلوس النذور لعامرة املساجد فقد رصح الفقهاء بأن املنذور للفقراء ال 
يصح رصفه لغريهم، وهبذا يعلم أنه ال جيوز رشعا أن يرصف املنذور للفقراء يف 

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

J
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و�ج
�ج ��ة �ل���ل�هة�ا �ل���هج �ا �ل���س�����ج �د ا حج �ل���م��س�ا �م ا ح��ل�م �ه�د

املبـــــادئ
1- األرض التي بنيت عليها املساجد إذا كانت ملكا ألفراد من الشعب قد وهبوها 
إلقام�ة تلك املس�اجد عليها فإهنا تكون يف ه�ذه احلالة وقفا عليه�ا وال جيوز ألحد 

هدمها.
2- إذا كانت األرض التي بنيت عليها املساجد ملكا للدولة ومل ترصح بالبناء فلويل 

األمر نزع ملكيتها وحتويلها للصالح العام للمسلمني إذا حتتم هدمها وتعني.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 434/ 1990 املتضمن أن أحد املحافظني 
بالوجه البحري قد أمر هبدم سبعة مساجد بحجة أهنا خمالفة لقانون البناء بالرغم من 
إقامة هذه املساجد منذ سنوات وهي كاملة املرافق ويسأل: متى جيوز هدم املسجد 

رشعا؟

اجلواب
إما أن تكون ملكا  املساجد  بنيت عليها هذه  التي  بأن األرض  نفيد  أوال: 
ألفراد من الشعب قد وهبوها إلقامة تلك املساجد عليها فإهنا تكون يف هذه احلالة 
وقفا عليها وال جيوز ألحد هدمها متى بنيت وأقيمت فيها الصلوات فقد أصبحت 
وقفا عىل هذا الفرض، وال جيوز لويل األمر أن ينزع ملكيتها إال للرضورة القصوى 
لتفادي  جهد  أقىص  بذل  بعد  للمسلمني  أو  للدولة  العليا  باملصلحة  تتعلق  التي 
هدمها، وإما أن تكون هذه األرض التي بنيت عليها ملكا للدولة ومل ترصح بالبناء 
فلويل األمر نزع ملكيتها وحتويلها للصالح العام للمسلمني إذا حتتم هدمها وتعني، 

* فتوى رقم: 156 سجل: 126 بتاريخ: 8/ 9/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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أما إذا مل تكن هناك رضورة حتتم ذلك فال جيوز التعرض هلا باهلدم واإلزالة بعد أن 
 ِ َنَع َمَسِٰجَد ٱللَّ ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ

َ
أقيمت فيها الصلوات امتثاال لقوله تعاىل: }َوَمۡن أ

ن يَۡدُخلُوَهآ إِلَّ 
َ
ْوَلٰٓئَِك َما َكَن لَُهۡم أ

ُ
ن يُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ وََسَعٰ ِف َخَرابَِهاۚٓ أ

َ
أ

َعَذاٌب َعِظيٞم{ ]البقرة: 114[.  ۡنَيا ِخۡزٞي َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ  لَُهۡم ِف ٱدلُّ َخآئِفِنَيۚ 
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 151 -

�د ة �م��س�����ج
و�

ور ��ج ء � ��ج�ج�ا
املبـــــادئ

1 - جيب أن يكون املسجد خالصا هلل سبحانه وتعاىل.
2 - البن�اء ف�وق املس�جد أو حتت�ه لالنتفاع به ال يص�ري به مس�جدا إال إذا كان ذلك 

ملصالح املسجد.
3 - ال ب�أس باألخ�ذ بق�ول الصاحبني بجواز أن يكون علوه أو س�فله لالنتفاع إذا 

دعت الرضورة لذلك.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 522/ 1990 املتضمن بيان احلكم الرشعي 
يف بناء معهد ديني أو دار لتحفيظ القرآن الكريم بالدور الثاين باملسجد الذي يقام 

ببلدة السائل، ومل يتم بناؤه بعد.

اجلواب
نَّ ٱلَۡمَسِٰجَد 

َ
جيب أن يكون املسجد خالصا هلل تعاىل؛ لقوله عز وجل: }َوأ

َحٗدا{ ]اجلن: 18[.. فأضافها إليه تعاىل مع أن كل يشء 
َ
ِ أ ِ فََل تَۡدُعواْ َمَع ٱللَّ لِلَّ

له؛ ليدل بذلك عىل وجوب أن تكون خالصة له، ومن هذا كان ظاهر الرواية عند 
احلنفية أنه لو بني فوق املسجد أو حتته بناء لينتفع به مل يرص هبذا مسجدا وله أن يبيعه 
ويورث عنه، أما لو كان البناء لصالح املسجد فإنه جيوز ويصري مسجدا كام يف الدر 
املختار وحاشيته والفتاوى اهلندية وغريها، هذا قبل أن يصري مسجدا، أما بعده فال 
يمكن أحد من البناء عليه مطلقا، ونقل ابن عابدين عن البحر ما نصه: »وحاصله 
أن رشط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله 

* فتوى رقم: 208 سجل: 126 بتاريخ: 4/ 11/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ِ{ ]اجلن: 18[.. ونقل عن الصاحبني أنه جيوز أن يكون  نَّ ٱلَۡمَسِٰجَد لِلَّ
َ
تعاىل: }َوأ

سفل املسجد أو علوه ملكا بكل حال ينتفع به الباين أو خيصص ملصالح املسجد إذا 
اقتضت الرضورة ذلك كام يف البالد التي تضيق منازهلا بسكاهنا، وعىل هذا فام دامت 
هناك رضورة تدعو إىل املرشوع املسؤول عنه فال بأس باألخذ بقول الصاحبني يف 
الرواية املذكورة عنهام؛ ألهنا تتفق مع قواعد املذهب كقاعدة: »الرضورات تبيح 
قول  يف  مقرر  وهذا  وغريمها.  التيسري«.  جتلب  »املشقة  وقاعدة:  املحظورات«. 
َحَرٖج{ ]احلج: 78[. واهلل  ِمۡن  ٱدّلِيِن  ِف  َعلَۡيُكۡم  َجَعَل  }َوَما  اهلل عز وجل: 

سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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روع �ة �م��صش
و�ة��ة ��ج ا ل رج �لا ��س����مة�عج ا
املبـــــادئ

1- إذا كانت الزاوية التي كان يصيل فيها الناس قديام قد هجرها الناس واس�تغنوا 
عنه�ا وأصبح�ت مهملة فإنه جيوز ملالكها االنتفاع هبا واس�تغالهلا يف طريق مرشوع 

بام يعود عليه باملنفعة والفائدة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 447 سنة 1991 املتضمن أن والدة السائل 
كانت قد أنشأت زاوية عىل عقار متلكه أثناء حياهتا للصالة فيها، ثم أقامت الدولة 
إىل  والذهاب  الزاوية  يف  الصالة  هجر  عليه  ترتب  مما  منها  بالقرب  كبريا  مسجدا 
السائل األصغر  البواب، وأحد إخوة  فأقام هبا  منذ سنوات  الكبري وذلك  املسجد 

يريد أن يستغل هذه الزاوية يف مرشوع ليبدأ به حياته، فهل جيوز ذلك، أم ال؟

اجلواب
لبناء مسجد  الناس عنه  به واستغنى  يعمر  ما  له  املسجد وليس  إذا خترب 
اختلف  فقد  عنه،  واستغنوا  حوله  من  الناس  تفرق  ولكن  يتخرب  مل  أو  آخر 
الشيخان حممد وأبو يوسف صاحبا أيب حنيفة يف حكمه، فقال حممد: إنه يعود إىل 
ملك الواقف إذا كان حيا أو إىل ورثته إن كان ميتا؛ ألنه عينه لقربة خمصوصة فإذا 
انقطعت رجع إىل املالك، وإذا مل يعلم صاحبه وال ورثته جاز بيعه ورصف ثمنه يف 
مسجد آخر، وقال أبو يوسف: هو مسجد أبدا إىل قيام الساعة وال يعود باالستغناء 
عنه إىل واقفه وال إىل ورثته؛ ألنه قد سقط ملكه عنه هلل سبحانه وتعاىل والساقط ال 
يعود، وأكثر املشايخ عىل قول أيب يوسف ورجحه ابن اهلامم وذكر بعض العلامء أن 

* فتوى رقم: 124 سجل: 128 بتاريخ: 5/ 9/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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رأي أيب حنيفة كقول حممد، وبعضهم ذكره كقول أيب يوسف، ودار اإلفتاء ختتار 
رأي اإلمام حممد؛ ألن العمل بمذهبه أيرس وأرفق بمصالح الناس وأوفق بمقاصد 
الناس  هجرها  قد  عنها  املسؤول  الزاوية  وكانت  ذلك  كان  وإذا  السمحة،  الدين 
واستغنوا عنها وأصبحت مهملة واستغلها بواب العامرة وأقام هبا فإنه جيوز هلؤالء 
عليهم  يعود  بام  مرشوع  طريق  يف  واستغالهلا  الزاوية  هذه  بمكان  االنتفاع  الورثة 

باملنفعة والفائدة.

وهبذا علم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ة�����"
أ
�د ال� �ل���م��س�����ج ��س���م "ا �د �ج�ا ��س���م�مة��ة �م��س�����ج

ح��ل�م �ة
املبـــــادئ

1- ال جيوز رشعا إطالق اس�م املس�جد األقىص عىل أي مس�جد من مس�اجد بقاع 
األرض.

الســـــؤال
يف  بنى  قد  أنه  املتضمن   1991 سنة   865 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
مدينة جلكاؤن باهلند مسجدا جديدا، وتسمى هذا املسجد باسم مسجد األقىص، 

واختلف الناس يف هذه التسمية. وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
الرشيعة  يف  وخصائص  معامل  هلا  التي  املساجد  من  األقىص  املسجد  إن 
اإلسالمية، وقد انفردت هذه املساجد دون غريها بالتكريم والتقديس من قبل اهلل 
ٰى  ۡسَ

َ
ِٓي أ عز وجل، ويف هذا يقول اهلل سبحانه يف سورة اإلرساء: }ُسۡبَحَٰن ٱلَّ

َحۡوَلُۥ  َبَٰرۡكَنا  ِي  ٱلَّ ۡقَصا 
َ
ٱۡل ٱلَۡمۡسِجِد  إَِل  ٱۡلََراِم  ٱلَۡمۡسِجِد  ّمَِن  َلۡٗل  بَِعۡبِدهِۦ 

رسول  ويقول   ،]01 ]اإلرساء:  ٱۡلَِصُي{  ِميُع  ٱلسَّ ُهَو  إِنَُّهۥ  َءاَيٰتَِناۚٓ  ِمۡن  لُِنَِيُهۥ 
احلرام،  واملسجد  هذا،  مسجدي  مساجد:  ثالثة  إىل  إال  الرحال  تشد  »ال  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
املسجد  اسم  إطالق  رشعا  جيوز  فال  كذلك  األمر  كان  وإذا  األقىص«،  واملسجد 

األقىص عىل أي مسجد من مساجد بقاع األرض. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 394 سجل: 128 بتاريخ: 5/ 1/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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�م�� �د �ج�ع�د �ه�د �ج �م��س�����ج �ج �م��ك�ا �مج�ا ء �مر�كرج �ل�����س���ش ��ج�ج�ا
املبـــــادئ

1- إقامة مركز للش�باب مكان مس�جد هدم منذ فرتة من الزمن جائز رشعا وذلك 
إذا استغنى الناس عنه بإقامة مسجد آخر مكانه.

الســـــؤال
السائل يقول:  أن  املتضمن  برقم 181/ 1994  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
إنه كان يوجد يف القرية مسجد وتم هدم هذا املسجد، وبعد ثالث سنوات أقاموا 
أنه  بالرغم من  يتساقط  البناء عرش سنوات، وبدأ  عليه مركزا للشباب ومل يكتمل 
كان باملسلح، وتم إزالته وهدمه، وظل حتى اآلن أرض فضاء، وهناك فكرة أن يقام 
بناؤه مرة أخرى مركزا للشباب، والبعض يرى إقامته مسجدا وإقامة مركز للشباب 

يف مكان آخر. ويطلب السائل حكم الرشع يف هذا املوضوع.

اجلواب
ما دام أن هذا املسجد قد هدم وأقاموا عليه مركزا للشباب واستمر عرش 
فإن  فضاء.  أرضا  وأصبح  هدمه  وتم  املركز  هذا  بناء  وتساقط  هدم  وقد  سنوات 
كان يوجد بالقرية مسجد يسع املصلني واستغنى أهايل القرية عن بناء هذه األرض 
ينفع  خريي  مرشوع  أي  يف  األرض  هبذه  االستفادة  من  رشعا  مانع  فال  مسجدا 
اإلسالم واملسلمني كمدرسة أو مكتب لتحفيظ القرآن أو مستشفى أو أي مرشوع 
آخر. أما إذا مل يوجد بالقرية مسجد أو وجد مسجد أقل مساحة منه ومل يسع مجيع 
املصلني فال جيوز حتويله وال جيوز إقامة مركز للشباب عىل هذه األرض ما دام أنه 
َنَع َمَسِٰجَد  ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ

َ
أ قد أقيمت فيه الصالة وصيل فيه لقوله تعاىل: }َوَمۡن 

* فتوى رقم: 161 سجل: 132 بتاريخ: 20/ 3/ 1994 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ن يَۡدُخلُوَهآ 
َ
ْوَلٰٓئَِك َما َكَن لَُهۡم أ

ُ
ن يُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ وََسَعٰ ِف َخَرابَِهاۚٓ أ

َ
ِ أ ٱللَّ

ۡنَيا ِخۡزٞي َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٞم{ ]البقرة: 114[.  إِلَّ َخآئِفِنَيۚ لَُهۡم ِف ٱدلُّ
وإنام إذا أراد أهل القرية أن يقيموا مركزا للشباب فعليهم أن خيتاروا مكانا آخر يراه 

أهل القرية صاحلا إلقامة هذا املركز.

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

J
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املبـــــادئ

1- اغتصاب األرض وإقامة مسجد عليها غري جائز رشعا.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 547/ 94 واملتضمن أن السائل يقول: إن 
اجلمعية متتلك ثالث عامرات، ويوجد أسفل كل عامرة جراج، وقد حدث تعد عىل 
يناير 93 بدون  أحد هذه اجلراجات من بعض األهايل وتم حتويله إىل مسجد من 
حتى  التاريخ  ذلك  منذ  الصالة  شعائر  فيه  وتقام  اجلراج،  صاحبة  اجلمعية  موافقة 

اآلن.

ويطلب السائل اإلفادة عن احلكم الرشعي يف اآليت:

1- مدى رشعية إقامة الصالة يف مسجد عىل أرض مغتصبة.

2- مدى حق اجلمعية يف إزالة املسجد.

اجلواب
مسجدا؛  عليه  ويقيم  اآلخر  ملك  يغتصب  أن  الناس  من  ألحد  يصح  ال 
ألن اغتصاب األرض وإقامة مسجد عليها يعترب من قبيل اغتصاب األرض إلقامة 
مسجد وهو غري جائز رشعا. وقد نص الفقهاء عىل أن املكان يصري مسجدا بالصالة 
فيه أو بقول مالكه اختذته مسجدا، وال بد حينئذ من امللكية الصحيحة ملكان املسجد 
وقت إقامته واختاذه مسجدا؛ ألنه هبذا يصري وقفا. ومن رشوط صحة الوقف ونفاذه 
َع  باتفاق فقهاء املذاهب مجيعا أن يكون املوقوف ملكا للواقف وقت الوقف، َوَفرَّ

* فتوى رقم: 356 سجل: 132 بتاريخ: 16/ 7/ 1994 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



- 159 -

لعقار  أو  الغاصب ألرض  ينعقد وال يصح وقف  أنه ال  الرشط  الفقهاء عىل هذا 
وحازها  أرض  عىل  إنسان  اعتدى  لو  وأنه  الوقف،  وقت  ملكيته  النتفاء  اغتصبه 
واختذها مسجدا ثم استحقت للغري نقضت املسجدية. أما عن الصالة يف األرض 
املغتصبة فقد نقل اإلمام النووي يف كتابه املجموع رشح املهذب ص 164 اجلزء 
إنام  الفقهاء  الثالث: »أن الصالة يف األرض املغتصبة حرام باإلمجاع، وأن خالف 
للعز بن عبد السالم  هو يف صحتها والثواب عليها«، ويف كتاب قواعد األحكام 
الشافعي: »أنه إذا اعتكف يف مسجد ثم بان اغتصابه بطل اعتكافه«، وهذا النص 

يدل عىل حرمة بناء املساجد عىل أرض مغتصبة لبطالن االعتكاف فيها.

وعىل ذلك ال جيوز ألحد اغتصاب أرض وإقامة مساجد عليها؛ ألن ذلك 
حرام والصالة يف هذه املساجد حرام.

اجلمعية هلذه  تسلم  فبعد  املسجد  هذا  إزالة  اجلمعية يف  أما عن مدى حق 
األرض وكانت هي املالكة احلقيقية هلذه األرض فيجوز هلا االستفادة هبذه األرض 
-اجلراج- يف أي مرشوع خريي ينفع اإلسالم واملسلمني كمكتب لتحفيظ القرآن 
الكريم أو مستوصف خريي لعالج الفقراء أو مدرسة ينتفع هبا أوالد املسلمني أو 

معهد ديني أو أي مرشوع خريي آخر.

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

J
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��ج�ة�� �ل�حر�م و��ك��ص�ا حج�ل ا ا �ل���موأ�م��ج � ��س���وك ا
املبـــــادئ

1- جي�ب أن تنس�ب املس�اجد إىل اهلل وح�ده وأن تنزه ع�ن أن يوجد فيه�ا ما يتناىف 
م�ع دين�ه ورشيعته، وأن حي�رص كل مؤمن صادق عىل عامرهت�ا ويتخذ عند توجهه 

للصالة فيها زينته.
2- ال جتوز مبارشة النساء يف حالة االعتكاف.

3- تعطيل املس�اجد عن الصالة وعن إظهار ش�عائر اإلس�الم فيها خراب هلا حمرم 
رشعا.

4- جيب عىل املس�لم تطهري املس�جد احلرام وصيانته من كل رج�س، وأن يلتزم يف 
كل أحواله الس�لوك القويم واملنهج الس�ليم واألدب الرفيع ال س�يام إذا كان داخل 

احلرم الرشيف.
5- م�ن نوى وأوجب عىل نفس�ه احلج وأحرم به فعلي�ه أن جيتنب كل قول أو فعل 

يكون خارجا عن آداب اإلسالم ومؤديا إىل التنازع بني الرفقاء واإلخوان.
6- ال حرج وال إثم يف طلب الرزق احلالل عن طريق التجارة أو غريها من وسائل 

الكسب املرشوعة يف موسم احلج، ما دام ذلك ال حيول دون املناسك.
7- فرض اهلل احلج إىل البيت احلرام عىل كل مستطيع له.

8- املسجد احلرام أفضل املساجد، وكل من احتمى به والتجأ إليه أمن من التعرض 
له باألذى أو القتل.

9- اتف�ق الفقه�اء عىل أن من جن�ى يف احلرم جناية فهو مأخوذ هبا س�واء أكانت يف 
النفس أم فيام دوهنا.

10- اختل�ف الفقه�اء فيمن جنى جناي�ة يف غري احلرم ثم الذ إلي�ه، فقال بعضهم: 

* فتوى رقم: 10 سجل: 133 بتاريخ: 28/ 11/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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إذا قت�ل القات�ل يف غري احلرم ثم دخل احلرم ال يقتص من�ه ما دام يف احلرم ولكن ال 
جيال�س وال يعام�ل وال ي�ؤاكل إىل أن خيرج منه فيقتص من�ه، وإن كانت جنايته فيام 
دون النف�س يف غري احل�رم ثم دخل احلرم اقتص منه، وق�ال آخرون: يقتص منه يف 

احلرم لذلك كله كام يقتص منه يف احلل.

الســـــؤال
بصفة  احلرام  املسجد  وعن  عامة  بصفة  املساجد  عن  القرآن  حتدث  كيف 
يف  هو  ملن  اإلسالم  رشيعة  منحتها  التي  والضامنات  احلصانات  هي  وما  خاصة؟ 
داخل احلرم؟ وما السلوك القويم الذي جيب أن يتحىل به املسلم يف تلك األماكن 

الطاهرة؟

اجلواب
1- إن املتدبر يف آيات القرآن الكريم يراها قد اهتمت باحلديث عن املساجد 
بصفة عامة وعن املسجد احلرام بصفة خاصة، ومن مظاهر هذا االهتامم أن القرآن 
ن تُۡرَفَع َوُيۡذَكَر 

َ
ُ أ ذَِن ٱللَّ

َ
الكريم قد نوه بعلو شأهنا كام يف قوله تعاىل: }ِف ُبُيوٍت أ

فِيَها ٱۡسُمُهۥ يَُسّبُِح َلُۥ فِيَها بِٱۡلُغُدّوِ َوٱٓأۡلَصاِل ٣٦ رَِجاٞل لَّ تُۡلِهيِهۡم تَِجَٰرةٞ َوَل 
فِيهِ  َتَتَقلَُّب  يَۡوٗما  َيَافُوَن  َكٰوةِ  ٱلزَّ ِإَويَتآءِ  لَٰوةِ  ٱلصَّ ِإَوقَاِم   ِ ٱللَّ ذِۡكرِ  َعن  َبۡيٌع 
ۡحَسَن َما َعِملُواْ َوَيزِيَدُهم ّمِن فَۡضلِهِۦۗ 

َ
ُ أ بَۡصُٰر ٣٧ ِلَۡجزَِيُهُم ٱللَّ

َ
ٱۡلُقلُوُب َوٱۡل

بَِغۡيِ ِحَساٖب{ ]النور: 36- 38[. كذلك من مظاهر هذا  يََشآُء  يَۡرُزُق َمن   ُ َوٱللَّ
االهتامم أن اهلل تعاىل قد بني أن هذه املساجد التي تقام فيها العبادات جيب أن تنسب 
نَّ 

َ
}َوأ إليه وحده وأن تنزه عن أن يوجد فيها ما يتناىف مع دينه ورشيعته، فقال: 

َحٗدا{ ]اجلن: 18[.
َ
ِ أ ِ فََل تَۡدُعواْ َمَع ٱللَّ ٱلَۡمَسِٰجَد لِلَّ

ويف موضع ثالث نجد القرآن الكريم قد مدح الذين حيرصون عىل تعمري 
فقال سبحانه:  تعاىل  اهلل  لعبادة  والرتدد عليها  بنائها وتنظيفها  املساجد عن طريق 
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لَٰوةَ َوَءاَت  قَاَم ٱلصَّ
َ
ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ ِ َمۡن َءاَمَن بِٱللَّ َما َيۡعُمُر َمَسِٰجَد ٱللَّ }إِنَّ

ٱلُۡمۡهَتِديَن{  ِمَن  يَُكونُواْ  ن 
َ
أ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ َفَعَسٰٓ   ۖ َ ٱللَّ إِلَّ  َيَۡش  َولَۡم  َكٰوةَ  ٱلزَّ

عىل  تعاىل  اهلل  بيوت  تعمري  قرصت  قد  الكريمة  اآلية  أن  ترى  فأنت  ]التوبة: 18[، 

املؤمنني الصادقني وأن هذه املناقب التي وصفهم اهلل تعاىل هبا كفيلة أن توصلهم 
إىل رضوانه وجنته بفضله سبحانه ومشيئته.

ويف موطن رابع نرى القرآن الكريم يأمر كل مسلم عند توجهه ملساجد اهلل 
تعاىل للصالة أن يتخذ زينته من اللباس املادي ومن اللباس املعنوي وهو التقوى 

ِ َمۡسِجٖد{ ]األعراف: 31[.
قال تعاىل: } َيَٰبِنٓ َءاَدَم ُخُذواْ زِينََتُكۡم ِعنَد ُكّ

النساء  املؤمنني عن مبارشة  ينهى  الكريم  القرآن  ويف موضع خامس نجد 
ِف  َعِٰكُفوَن  نُتۡم 

َ
َوأ وُهنَّ  تَُبِٰشُ }َوَل  سبحانه:  فيقول  اعتكافهم  حالة  يف 

العبادة واملساجد هي  ]البقرة: 187[؛ وذلك ألن االعتكاف لون من  ٱلَۡمَسِٰجِد{ 
شهوات  عن  منزهة  تكون  أن  فيجب  فيها  إال  يكون  ال  وهو  للعبادة  مكان  خري 

النفس وعن مقاربة النساء فيها.

خراب  يف  يسعون  الذين  يتوعد  الكريم  القرآن  نرى  سادس  موطن  ويف 
َنَع  ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ

َ
مساجد اهلل بأشد ألوان الوعيد يف الدنيا واآلخرة فيقول: }َوَمۡن أ

ن 
َ
ْوَلٰٓئَِك َما َكَن لَُهۡم أ

ُ
ن يُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ وََسَعٰ ِف َخَرابَِهاۚٓ أ

َ
ِ أ َمَسِٰجَد ٱللَّ

ۡنَيا ِخۡزٞي َولَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٞم{  يَۡدُخلُوَهآ إِلَّ َخآئِفِنَيۚ لَُهۡم ِف ٱدلُّ
]البقرة: 114[. قال اإلمام القرطبي: »وخراب املساجد قد يكون حقيقيا كتخريب 

ويكون  وهدموه،  القاذورات  فيه  قذفوا  حيث  املقدس  لبيت  والرومان  بختنرص 
جمازا ملنع املرشكني للمسلمني حيث صدوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه عن املسجد 
املساجد عن الصالة وعن إظهار شعائر اإلسالم  فتعطيل  احلرام«، وعىل اجلملة: 
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فيها خراب هلا، واملعنى: ال أحد أظلم ممن حال بني املساجد وبني أن يعبد فيها اهلل 
تعاىل وعمل عىل خراهبا بطريق هدمها أو بطريق تعطيلها عن إقامة العبادة فيها.

2- هذا جانب من حديث القرآن عن مساجد اهلل بصفة عامة، أما حديث 
القرآن عن املسجد احلرام بصفة خاصة فقد تكرر فيام يقرب من ثالثني مرة منها 
مخس عرشة مرة هبذا اللفظ ومنها ثالث عرشة مرة بلفظ البيت أو البيت احلرام أو 
بيتي باإلضافة إىل اهلل -عز وجل- أو بغري ذلك من األلفاظ التي فيها ما فيها من 
الرشف واإلجالل هلذا املكان املطهر، واملتدبر يف هذه اآليات الكثرية التي وردت 
يف القرآن عن املسجد احلرام يرى منها ما يتعلق باألمر بالتوجه إليه عند الصالة كام 
َنََّك قِۡبلَٗة تَۡرَضىَٰهاۚ  فَلَُنَوّلِ َمآءِۖ  يف قوله تعاىل: }قَۡد نََرٰى َتَقلَُّب وَۡجِهَك ِف ٱلسَّ
ُّواْ وُُجوَهُكۡم َشۡطَرهُ{  فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِمۚ وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََول
]البقرة: 144[ تفسري القرطبي ج� 2 ص� 77، ومنها ما يتعلق بوجوب تطهريه وصيانته 

ن َطّهَِرا بَۡيِتَ 
َ
من كل رجس كام يف قوله تعاىل: }وََعِهۡدنَآ إَِلٰٓ إِبَۡرِٰه َۧم ِإَوۡسَمٰعِيَل أ

ُجودِ{ ]البقرة: 125[، ومنها ما يتعلق بحكم  ٱلسُّ ِع  كَّ َوٱلرُّ َوٱۡلَعِٰكفِنَي  آئِفِنَي  لِلطَّ
 ٰ ٱۡلََراِم َحتَّ ٱلَۡمۡسِجِد  ِعنَد  تَُقٰتِلُوُهۡم  }َوَل  القتال عنده كام يف قوله سبحانه: 
يَُقٰتِلُوُكۡم فِيهِۖ فَإِن َقَٰتلُوُكۡم فَٱۡقُتلُوُهۡمۗ َكَذٰلَِك َجَزآُء ٱۡلَكٰفِرِيَن{ ]البقرة: 191[، 
ۡلَۡقُضواْ  }ُثمَّ  ومنها ما يتعلق ببعض أحكام احلج املالبسة له كام يف قوله تعاىل: 
وَّفُواْ بِٱۡلَۡيِت ٱۡلَعتِيِق{ ]احلج: 29[، ومنها ما يتعلق  َتَفَثُهۡم َوۡلُوفُواْ نُُذورَُهۡم َوۡلَطَّ
ُ ٱۡلَكۡعَبَة  بسمو مكانته وعلو قدره وكثرة منافعه كام يف قوله عز وجل: }َجَعَل ٱللَّ
ٱۡلَۡيَت ٱۡلََراَم قَِيٰٗما ّلِلنَّاِس{ ]املائدة: 97[، أي به قوامهم يف إصالح أمورهم دينا 

ودنيا.

احلرام  املسجد  املساجد بصفة عامة ومنزلة  منزلة  تلك هي  إذا كانت   -3
تلك  داخل  يف  يسلكه  أن  املسلم  عىل  جيب  الذي  السلوك  هو  فام  خاصة  بصفة 
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األماكن الرشيفة؟ وما هي احلصانات التي منحها اإلسالم ألتباعه عندما يكونون 
يف محاية هذه األماكن الرشيفة وعىل رأسها املسجد احلرام؟

اآليات  من  كثريا  يرى  ولسنة رسوله - ملسو هيلع هللا ىلص-  تعاىل  اهلل  لكتاب  املتدبر  إن 
القويم  السلوك  أحواله  كل  يف  يلتزم  بأن  املسلم  تأمر  النبوية  واألحاديث  القرآنية 
واملنهج السليم واألدب الرفيع وال سيام إذا كان داخل احلرم الرشيف، ومن اآليات 
ۡعلُوَمٰٞتۚ َفَمن فََرَض فِيِهنَّ  ۡشُهٞر مَّ

َ
التي وردت يف هذا املعنى قوله تعاىل: }ٱۡلَجُّ أ

{ ]البقرة: 197[، أي: أوقات  ّجِ ٱۡلَ َوَل ِجَداَل ِف  فُُسوَق  َوَل  َرفََث  فََل  ٱۡلَجَّ 
احلج أشهر معلومات فمن نوى وأوجب عىل نفسه فيهن احلج وأحرم به فعليه أن 
التنازع بني  إىل  آداب اإلسالم ومؤديا  يكون خارجا عن  فعل  أو  قول  جيتنب كل 
منهم  يقتيض  وهذا  الرمحن  مائدة  عىل  اجتمعوا  قد  اجلميع  فإن  واإلخوان  الرفقاء 
البخاري  الشيخان  الرب والتقوى ال عىل اإلثم والعدوان، أخرج  يتعاونوا عىل  أن 
ومسلم عن أيب هريرة É أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من حج فلم يرفث ومل يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه«، وعرب سبحانه عن أشهر احلج بأهنا معلومات؛ ألن العرب 
يف اجلاهلية كانوا يعرفوهنا وهي شهر شوال وذو القعدة واأليام العرشة األوىل من 
شهر ذي احلجة، وقد جاءت رشيعة اإلسالم مقررة ملا عرفوه، ثم حضهم سبحانه 
عىل فعل اخلري بعد هنيهم عن اجرتاح الرش فقال: }َوَما َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡيٖ َيۡعلَۡمُه 
ۡلَبِٰب{]البقرة: 197[ 

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ َوٱتَُّقوِن َيٰٓ ادِ ٱتلَّۡقَوٰىۖ  فَإِنَّ َخۡيَ ٱلزَّ ُدواْ  َوتََزوَّ  ۗ ُ ٱللَّ

أي: اتركوا أهيا املسلمون كل قول أو فعل ال يريض اهلل تعاىل وسارعوا إىل األعامل 
الصاحلة خصوصا يف تلك األزمنة واألمكنة املفضلة واعلموا أنه سبحانه ال خيفى 
عليه يشء من ترصفاتكم وتزودوا بالزاد املعنوي املتمثل يف تقوى اهلل وخشيته وبالزاد 
املادي الذي يغنيكم عن سؤال الناس، وأخلصوا يل قلوبكم ونواياكم يا أصحاب 
العقول السليمة واملدارك الواعية، ثم بني سبحانه أن التزود بالزاد الروحي ال يتناىف 
ن 

َ
مع التزود بالزاد املادي متى توافرت التقوى فقال: }لَۡيَس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ
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أن  يف  عليكم  إثم  وال  حرج  ال  أي:   ]198 ّبُِكۡم{]البقرة:  رَّ ّمِن  فَۡضٗل  تَۡبَتُغواْ 
الكسب  وسائل  من  غريها  أو  التجارة  طريق  عن  طيبا  وماال  حالال  رزقا  تطلبوا 
املرشوعة يف موسم احلج، وما دام ذلك ال حيول بينكم وبني املناسك، وقد نزلت 
هذه اآلية حني حترج أقوام عن مبارشة البيع والرشاء يف أيام احلج فأباح هلم ذلك ما 
داموا يف حاجة إىل هذه املبادالت التجارية حتى يصونوا أنفسهم عن ذل السؤال، 
ثم أرشدهم سبحانه إىل ما جيب عليهم عند االندفاع من عرفات إىل غريها فقال: 
َ ِعنَد ٱلَۡمۡشَعرِ ٱۡلََراِم{ ]البقرة: 198[  فَۡضُتم ّمِۡن َعَرَفٰٖت فَٱۡذُكُرواْ ٱللَّ

َ
}فَإَِذآ أ

أي: فإذا ما انتهيتم من الوقوف بعرفات واندفعتم منها برسعة وتزامحتم إىل املزدلفة 
فأكثروا من ذكر اهلل تعاىل ومن طاعته عن طريق التلبية والتهليل والتسبيح والتكبري 
ٓاّلنَِي{  ٱلضَّ لَِمَن  َقۡبلِهِۦ  ّمِن  ُكنُتم  َهَدىُٰكۡم ِإَون  َكَما  }َوٱۡذُكُروهُ  والدعاء، 
]البقرة: 198[ أي: واذكروا اهلل تعاىل ذكرا دائام حسنا مماثال هلدايته لكم فإنكم لوال 

فِيُضواْ 
َ
هذه اهلداية منه سبحانه لكم لكنتم من الباقني عىل جهلهم وضالهلم، }ُثمَّ أ

َ َغُفورٞ رَِّحيٞم{ ]البقرة: 199[  ۚ إِنَّ ٱللَّ َ فَاَض ٱنلَّاُس َوٱۡسَتۡغفُِرواْ ٱللَّ
َ
ِمۡن َحۡيُث أ

أي: واعلموا أهيا املسلمون أن من الواجب عليكم أن جتعلوا إفاضتكم من عرفات 
ال من املزدلفة فهذا هو املكان الذي اختاره اهلل تعاىل لعباده لإلفاضة، واستغفروا 
ثم  الرمحة،  والواسع  الغفران  الكثري  هو  وجل  عز  فإنه  ذنب  كل  من  سبحانه  اهلل 
بني سبحانه السلوك السوي الذي جيب عليهم أن يسلكوه بعد فراغهم من أعامل 
ۡو 

َ
َ َكِذۡكرُِكۡم َءابَآَءُكۡم أ َنِٰسَكُكۡم فَٱۡذُكُرواْ ٱللَّ احلج، فقال: }فَإَِذا قََضۡيُتم مَّ

َشدَّ ذِۡكٗرا{ ]البقرة: 200[ أي: فإذا ما انتهيتم من عبادتكم وأديتم أعامل حجكم 
َ
أ

فأكثروا من ذكر اهلل وطاعته كام كنتم تكثرون من مفاخر آبائكم بل عليكم أن جتعلوا 
ذكركم خلالقكم سبحانه أشد وأعظم من ذكر مفاخر اآلباء بعد انتهائهم من أفعال 
احلج، فاملقصود منها التحريض عىل اإلكثار من ذكر اهلل تعاىل والزجر عن التفاخر 
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باألحساب واألنساب، ثم بني سبحانه أن الناس بالنسبة لدعائه وذكره ينقسمون 
إىل قسمني:

أما القسم األول: فقد عرب عنه سبحانه بقوله: }فَِمَن ٱنلَّاِس َمن َيُقوُل 
ۡنَيا َوَما َلُۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلٰٖق{]البقرة: 200[ أي: فمن الناس  َربََّنآ َءاتَِنا ِف ٱدلُّ
من يقول يف دعائه يف تلك املواطن املقدسة: يا ربنا آتنا ما نرغبه يف الدنيا فنحن ال 
نطلب غريها وهذا النوع من الناس ليس له يف اآلخرة أي نصيب أو حظ من اخلري، 
ن َيُقوُل َربََّنآ َءاتَِنا ِف  وأما القسم الثاين فقد عرب عنه سبحانه بقوله: }َوِمۡنُهم مَّ
َوقَِنا َعَذاَب ٱنلَّارِ{ ]البقرة: 201[ أي: ومن  َحَسَنٗة  ۡنَيا َحَسَنٗة َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ  ٱدلُّ
الناس نوع آخر قد بلغ الغاية يف قوة اليقني وسالمة العقل فهو يقول يف دعائه: يا 
ربنا امنحنا حاال حسنة يف الدنيا تكون معها أبداننا سليمة ونفوسنا آمنة ومعيشتنا 
ميرسة بحيث ال نحتاج إىل أحد سواك، وامنحنا أيضا حاال حسنة يف اآلخرة بأن 
جتعلنا يوم لقائك ممن رضيت عنهم وأبعدنا يف هذا اليوم عن عذاب النار، ومل يذكر 
رشيعة  ألن  فحسب؛  اآلخرة  يطلبون  الذين  وهم  الناس  من  ثالثا  قسام  سبحانه 
اإلسالم حتب ألتباعها أن يكون منهجهم يف هذه احلياة قوله تعاىل: }َوٱۡبَتِغ فِيَمآ 
ۡنَيا{ ]القصص: 77[، وقد  اَر ٱٓأۡلِخَرةَۖ َوَل تَنَس نَِصيَبَك ِمَن ٱدلُّ ُ ٱدلَّ َءاتَىَٰك ٱللَّ
أمجع العلامء عىل أن هذه اآلية الكريمة من جوامع الدعاء، وأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  قال:  مالك  بن  أنس  البخاري عن  أخرج  فقد  الدعاء هبا  يكثر من 
يقول: »اللهم يا ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار«، ثم بني 
 ْۚ ا َكَسُبوا ْوَلٰٓئَِك لَُهۡم نَِصيٞب ّمِمَّ

ُ
سبحانه حسن ثواب هذا القسم الثاين فقال: }أ

بني  دعائهم  يف  مجعوا  الذين  أولئك  أي:   ]202 ]البقرة:  ٱۡلَِساِب{  َسِيُع   ُ َوٱللَّ
طلب حسنيي الدنيا واآلخرة هلم نصيب جزيل وحظ عظيم من جنس ما كسبوا 
من األعامل الصاحلة، واهلل تعاىل رسيع احلساب والعطاء؛ ألنه عليم بأحوال عباده 
ال خيفى عليه يشء من حركاهتم، واملتأمل يف هذه اآلية الكريمة يرى أهنا قد برشت 
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املؤمنني بأهنم متى ترضعوا إىل اهلل تعاىل بقلب سليم وبدعاء حكيم أجاب سبحانه 
سؤاهلم وغفر هلم ما فرط منهم، كام أن املتأمل يف هذه اآليات بصفة عامة جيد أهنا 
ما جيب عليهم من سلوك محيد ومن خلق كريم عندما  إىل  املسلمني  أرشدت  قد 

يكونون يف حرم اهلل تعاىل الذي هو أرشف مكان وأقدسه وأطهره.

4- ويف سورة احلج نجد حديثا مستفيضا يف آيات متعددة عن مكانة املسجد 
احلرام وعن األمر ببنائه وعن وجوب احلج إليه وعن املنافع التي تعود عىل احلجاج 
من وراء أداء هذه الفريضة وعن سوء مصري كل من حياول االنحراف فيه عن الطريق 
القويم وعن السلوك احلميد حتى ولو كان هذا االنحراف عن طريق النية السيئة 
َعن  وَن  َوَيُصدُّ َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ }إِنَّ  تعاىل:  بقوله  اآليات  هذه  وتبدأ  فحسب 
ِي َجَعۡلَنُٰه لِلنَّاِس َسَوآًء ٱۡلَعِٰكُف فِيهِ َوٱۡلَادِۚ  ِ َوٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِم ٱلَّ َسبِيِل ٱللَّ
ِلٖم...{ ]احلج: 25- 37[، قال 

َ
أ ِمۡن َعَذاٍب  نُِّذۡقُه  بُِظۡلٖم   ِۢ بِإِۡلَاد يُرِۡد فِيهِ  َوَمن 

ابن عباس Ñ: هذه اآليات نزلت يف أيب سفيان بن حرب وأصحابه حني صدوا 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عام احلديبية عن دخول املسجد احلرام ومنعوه من احلج والعمرة 
فكره رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قتاهلم وكان حمرما بعمرة، ثم صاحلوه عىل أن يعود للعمرة يف 
العام القادم، واملعنى: إن الذين أرصوا عىل كفرهم بام أنزله اهلل تعاىل عىل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص 
واستمروا عىل منع أهل احلق من أداء شعائر اهلل تعاىل ومن الطواف باملسجد احلرام 
إن هؤالء الذين يفعلون ذلك سوف ينزل هبم اخلزي يف الدنيا والعذاب الشديد يف 
اآلخرة، قال اإلمام القرطبي: وقوله سبحانه: }َوٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِم{ ]احلج: 25[ 
املقصود به املسجد نفسه وهو الظاهر؛ ألنه مل يذكر غريه وقيل املراد به: )احلرام( 
كله؛ ألن املرشكني صدوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه عنه عام احلديبية فنزل خارجا 
عنه، وهذا صحيح لكنه سبحانه قصد هنا الذكر األهم وهو املسجد احلرام. تفسري 

القرطبي ج� 11 ص� 23.
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ِي َجَعۡلَنُٰه لِلنَّاِس َسَوآًء ٱۡلَعِٰكُف فِيهِ َوٱۡلَادِ{  وقوله سبحانه: }ٱلَّ
]احلج: 25[ ترشيف هلذا املكان حيث جعل سبحانه الناس حتت سقفه سواء وتشنيع 

عىل الكافرين الذين صدوا الناس عنه أي: جعلنا هذا املسجد احلرام للناس عىل 
العموم يصلون فيه ويطوفون به وحيرتمونه ويستوي حتت سقفه من كان مقيام يف 
جواره ومالزما للرتدد عليه ومن كان زائرا له وطارئا عليه من أهل البوادي أو من 
ِۢ بُِظۡلٖم  بِإِۡلَاد أهل البالد األخرى سوى مكة، وقوله سبحانه: }َوَمن يُرِۡد فِيهِ 
ِلٖم{ ]احلج: 25[ هتديد شديد لكل من حياول ارتكاب يشء 

َ
أ ِمۡن َعَذاٍب  نُِّذۡقُه 

اهلل  يقال: أحلد فالن يف دين  امليل،  احلرام، واإلحلاد:  املسجد  اهلل عنه يف هذا  هنى 
أي: مال وحاد عنه، أي: ومن يرد يف هذا املسجد احلرام إحلادا أي: ميال وحيدة 
عن أحكام الرشيعة وآداهبا بسبب ظلمه وخروجه عن طاعتنا نذقه من عذاب أليم 
ال يقادر قدره وال يكتنه كنهه، وقد جاء هذا التهديد يف أقىص درجاته؛ ألن القرآن 
الكريم قد توعد بالعذاب األليم كل من ينوي ويريد امليل فيه عن دين اهلل، وإذا 
كان األمر كذلك فمن ينوي ويفعل يكون عقابه أشد ومصريه أقبح ويدخل حتت 
هذا التهديد كل ميل عن احلق إىل الباطل كالنطق باألقوال الباطلة كرتويج املذاهب 
الفاسدة واألفكار التي يقصد هبا الدعاية لشخص معني أو حلزب معني؛ ألننا لو 
أبحنا ذلك يف املسجد احلرام أو يف األماكن املقدسة ألصبحت هذه األماكن ساحة 
للدعايات الشخصية أو الطائفية أو املذهبية، وهذه األماكن أرشف وأسمى وأجل 
التي مل يقصد هبا وجه اهلل تعاىل وإنام  الشعارات  من أن تكون ساحة ألمثال هذه 
ِ فََل  نَّ ٱلَۡمَسِٰجَد لِلَّ

َ
قصد هبا املنافع الشخصية أو املذهبية واهلل تعاىل يقول: }َوأ

َحٗدا{ ]اجلن: 18[. ولقد رجح اإلمام ابن جرير أن املراد بالظلم 
َ
ِ أ تَۡدُعواْ َمَع ٱللَّ

هنا معناه العام فقال بعد أن ذكر مجلة من األقوال: »وأوىل األقوال التي ذكرناها يف 
تأويل ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه من أن املراد بالظلم يف هذا املوضع كل 
بُِظۡلٖم{   ِۢ بِإِۡلَاد يُرِۡد فِيهِ  }َوَمن  معصية هلل تعاىل؛ وذلك ألن اهلل عمم بقوله: 
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]احلج: 25[ ومل خيصص ظلام دون ظلم يف خرب وال عقل فهو عىل عمومه، فإذا كان 

ذلك كذلك فتأويل الكالم: ومن يرد يف املسجد احلرام بأن يميل بظلم فيعيص اهلل 
تعاىل فيه نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له«)1(.

5- فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إىل احلصانات والضامنات التي منحها اإلسالم 
ملن هو يف داخل احلرم وجدناها كثرية ومتنوعة، ومن ذلك أن القرآن الكريم قد 
قرر يف كثري من آياته أن من دخل تلك األماكن املقدسة وعىل رأسها املسجد احلرام 
املعنى  هذا  يف  وردت  التي  واآليات  عرضه،  وعىل  ماله  وعىل  نفسه  عىل  آمنا  كان 
ّلِلنَّاِس  َمَثابَٗة  ٱۡلَۡيَت  َجَعۡلَنا  }ِإَوۡذ  وتعاىل:  سبحانه  قوله  منها  متعددة  كثرية 
 ]125 ]البقرة:  ّلِلنَّاِس{  }َمَثابَٗة  وتعاىل:  سبحانه  وقوله   ،]125 ]البقرة:  ۡمٗنا{ 

َ
َوأ

أي: مرجعا للناس يرجعون إليه من كل جانب: من ثاب القوم إىل املكان إذا رجعوا 
إليه والذوا به عند خوفهم ويصح أن يكون معناه موضع ثواب هلم بسبب حجهم 
واعتامرهم فيه، واألمن: السالمة من اخلوف، وأمن املكان يتمثل يف اطمئنان أهله 

وعدم خوفهم من أن يناهلم مكروه فالبيت مأمن أي: موضع آمن.

وأخرب سبحانه وتعاىل بأنه جعله أمنا؛ ليدل عىل كثرة ما يقع فيه من األمن 
من كل  باألمن  احلرام حمفوظا  البيت  وكذلك صار  نفسه،  األمن  كأنه  حتى صار 
ناحية فقد كان الناس يف اجلاهلية يقتتلون ويعتدي بعضهم عىل بعض من حوله، 
أما أهله فكانوا يف أمان واطمئنان، وقد أكد القرآن الكريم هذا املعنى يف أكثر من 
ُف ٱنلَّاُس  نَّا َجَعۡلَنا َحَرًما َءاِمٗنا َوُيَتَخطَّ

َ
َو لَۡم يََرۡواْ أ

َ
آية ومن ذلك قوله تعاىل: }أ

الرجل  »كان  أسلم:  بن  زيد  بن  الرمحن  عبد  قال  ]العنكبوت: 67[،  َحۡولِِهۡم{  ِمۡن 
يلقى قاتل أبيه أو أخيه يف احلرم فال يتعرض له«، وقد أقرت تعاليم اإلسالم هذه 
تكريمه  يف  وزادت  حدا  يعطل  وال  حقا  يضيع  ال  وجه  عىل  احلرام  للبيت  احلرمة 
وترشيفه بأن جعلت احلج إليه فريضة عىل كل مستطيع هلا، ويف سورة آل عمران 

)1( تفسري ابن جرير ج� 17 ص� 10.
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آيتان كريمتان دلتا داللة واضحة عىل أفضلية املسجد احلرام عىل غريه من املساجد 
َل َبۡيٖت  وَّ

َ
وعىل األمان التام ملن احتمى به، وهاتان اآليتان مها قوله تعاىل: }إِنَّ أ

َقاُم  َة ُمَباَرٗك َوُهٗدى ّلِۡلَعٰلَِمنَي ٩٦ فِيهِ َءاَيُٰتۢ َبّيَِنٰٞت مَّ ِي بَِبكَّ ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّ
ٱۡسَتَطاَع  َمِن  ٱۡلَۡيِت  ِحجُّ  ٱنلَّاِس  َعَ   ِ َولِلَّ َءاِمٗناۗ  َكَن  َدَخلَُهۥ  َوَمن  إِبَۡرٰهِيَمۖ 
]آل عمران: 96، 97[،  ٱۡلَعٰلَِمنَي{  َعِن  َغِنٌّ   َ ٱللَّ فَإِنَّ  َكَفَر  َوَمن  َسبِيٗلۚ  إَِلۡهِ 
تعاىل  اهلل  بيت وضعه  أول  أنه  َبۡيٖت{  َل  وَّ

َ
أ تعاىل:}إِنَّ  قوله  باألولية يف  واملراد 

َة{ لغة يف مكة عند األكثرين، واملعنى: إن أول بيت  لعبادته يف األرض و}بَكَّ
وضعه اهلل سبحانه وتعاىل للناس يف األرض ليكون متعبدا هلم وهو البيت احلرام 
ماشني  إليه  أتوا  وقد  حوله،  من  طوافهم  أثناء  الناس  يزدحم  حيث  بمكة  الذي 
عىل أقدامهم أو راكبني عىل رواحلهم من كل فج عميق؛ ليشهدوا منافع هلم، ثم 
مدح اهلل سبحانه وتعاىل بيته بكونه مباركا، أي: كثري اخلري دائمه، من الربكة وهي 
النامء والزيادة والدوام، أي إن هذا البيت كثري اخلري والنفع ملن حجه أو اعتمره أو 
اعتكف فيه أو طاف حوله بسبب مضاعفة األجر وإجابة الدعاء وتكفري الذنوب 
ملن قصده بإيامن وإخالص وطاعة اهلل رب العاملني، وإن هذا البيت يف الوقت ذاته 
مشارق  من  إليه  الناس  قدوم  املادية  بركاته  فمن  واملعنوية،  املادية  الربكات  وفري 
األرض ومن مغارهبا ومعهم خريات األرض يقدموهنا عىل سبيل تبادل املنفعة تارة 
أكرب مكان ألكرب عبادة  أنه  املعنوية  بركاته  تارة أخرى، ومن  الصدقة  وعىل سبيل 
جامعة للمسلمني وهي فريضة احلج وإليه يتجه املسلمون يف صالهتم عىل اختالف 
مدحه  ثم  واالطمئنان،  األمان  رحابه  يف  فيجدون  وأماكنهم  وألواهنم  أجناسهم 
ّلِۡلَعٰلَِمنَي{ أي: هو بذاته مصدر هداية للعاملني؛ ألنه قبلتهم  ثانيا بأنه }ُهٗدى 
إىل  يوصلهم  ما  وإىل  اخلري  إىل  والعقول  للقلوب  توجيه  استقباله  ويف  ومتعبدهم 
رضا اهلل وجنته، ثم مدحه ثالثا بقوله:} فِيهِ َءاَيُٰتۢ َبّيَِنٰٞت{ أي: فيه عالمات 
ظاهرات ودالئل واضحات تدل عىل رشف منزلته وعلو مكانته، ثم بني سبحانه 
َقاُم إِبَۡرٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَُهۥ  بعض هذه اآليات الدالة عىل عظمته ورشفه فقال: }مَّ
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َقاُم  }مَّ َءاِمٗنا{، فالعالمة األوىل الدالة عىل عظم ورشف املسجد احلرام:  َكَن 
إِبَۡرٰهِيَم{ أي: املقام املعروف هبذا االسم وهو املوضع الذي كان يقوم فيه إبراهيم 
التي تدل عىل  الثانية  الكعبة، والعالمة  بناء  تعاىل، وإلمتام  اهلل  لعبادة  الكعبة؛  جتاه 
فضل هذا البيت ورشفه بينها سبحانه يف قوله: }َوَمن َدَخلَُهۥ َكَن َءاِمٗنا{ أي: 
ومن التجأ إليه أمن من التعرض له باألذى أو القتل، وال شك أن يف أمن من دخل 
هذا البيت أكرب آية عىل تعظيمه وعىل علو مكانته عند اهلل، ولقد وضع اإلسالم هلذه 
الضوابط واألحكام ما  أمان من دخله- وضع هلا من  للبيت احلرام -وهي  امليزة 
جيعل استعامهلا يف الوجوه التي رشعها اهلل -عز وجل- فقد اتفق الفقهاء عىل أن من 
جنى يف احلرم جناية فهو مأخوذ هبا سواء أكانت يف النفس أم فيام دوهنا، واختلفوا 
القاتل يف غري  إذا قتل  إليه، فقال بعضهم:  فيمن جنى جناية يف غري احلرم ثم الذ 
احلرم ثم دخل احلرم ال يقتص منه ما دام يف احلرم ولكن ال جيالس وال يعامل وال 
يؤاكل إىل أن خيرج منه فيقتص منه، وإن كانت جنايته فيام دون النفس يف غري احلرم 
ثم دخل احلرم اقتص منه، وقال آخرون: يقتص منه يف احلرم لذلك كله كام يقتص 
منه يف احلل، وقد ميز اهلل تعاىل البيت احلرام هبذه امليزة وهي أنه موضع أمان للناس 
واطمئناهنم؛ ألن نعمة األمان عىل رأس النعم التي منحها اهلل -سبحانه وتعاىل- 
لعباده إهنا النعمة التي هينأ هبا املؤمنون يف اجلنة كام قال سبحانه وتعاىل: }يَۡدُعوَن 
التي يبرش هبا املالئكة  النعمة  ]الدخان: 55[، وإهنا  َءاِمننَِي{  َفِٰكَهٍة  بُِكّلِ  فِيَها 
املتقني كام يف قوله تعاىل: }ٱۡدُخلُوَها بَِسَلٍٰم َءاِمننَِي{ ]احلجر: 46[، وإهنا النعمة 
فََزٖع  ّمِن  }َوُهم  سبحانه:  قال  كام  األكرب  الفزع  يوم  الصادقون  هبا  يتحىل  التي 
يَۡوَمئٍِذ َءاِمُنوَن{ ]النمل: 89[، وإذا كان ترويع اآلمنني حمرما يف كل مكان فهو يف 
بيت اهلل سبحانه وتعاىل ويف حرمه أكثر حتريام وأشد عقابا وأسوأ مصريا، وجيب عىل 
كل مسلم أن حيرص عىل شيوع األمان واالطمئنان يف تلك األماكن املقدسة، وأن 
حيول بني من يفعل خالف ذلك بكل ما يمكنه من وسائل، ويف الصحيحني من 
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حديث أيب رشيح العدوي: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن محد اهلل وأثنى عليه قال: »إن 
مكة حرمها اهلل ومل حيرمها الناس فال حيل المرئ يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يسفك 
هبا دما أو يعضد هبا شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فيها أي أخذ فيه 
بالرخصة، فقولوا له: إن اهلل أذن لنبيه ومل يأذن لكم وإنام أذن يل فيها ساعة من هنار، 
فهذا  وبعد  الغائب«،  الشاهد  فليبلغ  باألمس  كحرمتها  اليوم  حرمتها  عادت  وقد 
القويم  السلوك  املسجد احلرام وعن  القرآن والسنة عن مكانة  جانب من حديث 
الذي جيب عىل املسلم أن يتحىل به وهو يف تلك الرحاب املقدسة وعن احلصانات 
التي منحتها رشيعة اإلسالم ملن يلوذون بحرم اهلل تعاىل، ونسأله عز  والضامنات 
وجل أن جيعلنا مجيعا ممن يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون. وصىل اهلل عىل 

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
J



�أرج �مج�ا �ل�حج �م ا ح��ك�ا
أ
�م��ج ا
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ر�ةح و�ج���هة��ل��
�مج��ة �صج

�م ��ة �ه�د
املبـــــادئ

1- بناء بيت أو قبة عىل القرب مكروه.
2- ال بأس هبدم القبة التي عىل القرب بل هو األوىل إذا كانت جتتمع حوهلا القاذورات.

الســـــؤال
سئل يف رضيح قديم عليه قبة يف شارع مطروق ليال وهنارا، معرضة للبول 
باب  املسجد  هذا  ويف  لصاحبه،  منسوب  مسجد  الرضيح  هذا  وبجوار  واألقذار 

لذلك الرضيح.

يف  يبقى  أو  املسجد،  هذا  داخل  إىل  الرضيح  ونقل  القبة،  هدم  جيوز  فهل 
حمله؟ أفيدوا اجلواب.

اجلواب
وهو  مكروه،  القرب  عىل  قبة  أو  بيت  بناء  أن  حنيفة  أيب  اإلمام  عن  املروي 
فإذا كانت جتتمع حوهلا  إنه األوىل،  املذكورة؛ بل  القبة  أنه ال بأس هبدم  يدل عىل 
القاذورات، واعرتضت يف الطريق تأكدت األولوية، أما موضع القبة وهو الرضيح 
فيسوى بأرض الشارع؛ ألنه لو فرض أن حتته ميتا مدفونا فقد بيل، فيجوز استعامل 

أرضه يف غري الدفن. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 452 سجل: 2 بتاريخ: 6/ 4/ 1902 من فتاوى فضيلة اإلمام الشيخ حممد عبده.
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�ه�ا �ع�مكة را �ل���م���هة��جر�ة ورج  ا
�ة��سو�ة��ة

املبـــــادئ
1 - جيوز ملالك املقربة القديمة تس�ويتها وتقصيبها وزراعتها بدون نبش متى حتقق 

أن من فيها قد صار ترابا.
2 - ال جيوز كرس عظام امليت وال حتويلها ولو كان ذميا.

الســـــؤال
مدة  الدفن هبا من  الصحة  منعت  قديمة،  سئل يف أرض زراعية هبا مقربة 
املوتى  عظام  بليت  أنه  الظن  عىل  يغلب  الزمان  هذا  ويف  سنة،  األربعني  نحو  تبلغ 
املدفونني فيها. فهل واحلالة هذه جيوز ملالك األرض واملقربة تقصيبها وزرعها بدون 

أن تنبش القبور وخترج عظامها؟ أفيدوا اجلواب ولكم الثواب. أفندم.

اجلواب
يف رد املحتار ما نصه: »وقال الزيلعي: ولو بيل امليت وصار ترابا جاز دفن 
غريه يف قربه وزرعه والبناء عليه«. انتهى. ويف رشح مراقي الفالح ما نصه: »ولو 
بيل امليت وصار ترابا جاز دفن غريه يف قربه، وال جيوز كرس عظامه وال حتويلها ولو 
كان ذميا، وال ينبش وإن طال الزمان«. انتهى. فعىل ذلك جيوز ملالك أرض املقربة 
املذكورة تسويتها وزراعتها بدون أن تنبش تلك القبور متى حتقق أن من فيها من 

األموات صار ترابا عىل وجه ما ذكر. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 105 سجل: 4 بتاريخ: 6/ 1/ 1907 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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�
�ل���مو�ة �ج���هة�ل ا
املبـــــادئ

1- جي�وز نق�ل امليت قبل دفنه بمقدار ميل أو ميلني عىل ما هو ظاهر من مذهب أيب 
حنيفة.

2- بعد الدفن ال جيوز نقل امليت مطلقا إال ملوجب رشعي كأن تكون األرض التي 
دفن فيها مغصوبة أو أخذت بالشفعة.

الســـــؤال
يوليه سنة 1908 نمرة 2347  بتاريخ 26  بإفادة من نظارة احلقانية  سئل 

صورهتا:

املرجو بعد العلم بام اشتمل عليه خطاب نظارة الداخلية الرقيم 18 يوليه 
اجلاري نمرة 89 بخصوص نقل جثة من مقربة إىل أخرى التكرم بورود اإلفادة بام 

يقيض به احلكم الرشعي فيام استعلمت عنه النظارة املشار إليها.

اجلواب
 1908 سنة  يوليه   26 بتاريخ  لنا  الواردة  احلقانية  إفادة  تضمنته  ما  علم 
نمرة 2347 بناء عىل ما ورد هلا من نظارة الداخلية بتاريخ 18 منه نمرة 89 من 
طلب اإلفادة عام يقتضيه احلكم الرشعي فيمن له حق األولوية يف طلب نقل جثث 
املتوفني املسلمني من األقارب وغريهم عىل الوجه الذي تضمنته إفادة الداخلية، 
واإلفادة عن ذلك: أن نقل امليت قبل دفنه ال بأس به بقدر ميل أو ميلني عىل ما هو 
الظاهر من مذهب أيب حنيفة -رمحه اهلل تعاىل-، وأما نقله بعد دفنه فال جيوز مطلقا 
إال ملوجب رشعي مثل أن تكون األرض التي دفن فيها مغصوبة أو أخذت بشفعة؛ 

* فتوى رقم: 324 سجل: 4 بتاريخ: 30/ 7/ 1908 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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ففي رشح مراقي الفالح: »وال جيوز كرس عظامه وال حتويلها ولو كان ذميا، وال 
ينبش وإن طال الزمن«. انتهى. ومثله يف كثري من الكتب.

ثم ال فرق يف عدم جواز نبش القبور ونقل من فيها من املوتى بني األقارب 
وغريهم، فإن األقرب واألبعد يف ذلك سواء. ولإلحاطة حترر هذا.

J
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�
�ل���مو�ة �ة ا �ج���هة�ل ر��ج�ا

املبـــــادئ
1- عدم جواز نبش القبور التي هي مس�بلة لدفن املوتى وال نقل من فيها وإن طال 

عليها الزمن، متى كانت األرض موقوفة لدفن املوتى.

الســـــؤال
أموات  قبور  بني  يوجد  صورهتا:  األشغال  نظارة  من  واردة  بإفادة  سئل 
املسلمني بقرافات صحراء املقطم أرضحة لبعض األولياء وقباب عىل قبور بعض 
األمراء، بناؤها متقن الصناعة، ومعترب من اآلثار العربية التي جيب التحفظ عليها 
العربية إخالء جوانب  الصيانة، ولذلك قررت جلنة حفظ اآلثار  بأعامل  وتعهدها 
مرتا  أربعني  بعرض  منها  كل  حول  خالية  مسافة  وترك  والقباب،  األرضحة  تلك 
قرر  القاهرة  مدينة  تنظيم  وجملس  عمومية،  ميادين  بصفة  لتكون  جهة؛  كل  من 
إنشاء  امليادين، ولكنه جعل عرض كل جهة منها عرشين مرتا فقط، وبام أن  هذه 
امليادين املذكورة يستدعي نقل القبور املوجودة يف موضعها، ومن املعلوم أن أرايض 
القرافات بتلك الصحراء وقف لدفن موتى املسلمني، ولكل مسلم احلق يف حفر 
القبور والدفن فيها، فقبل اعتامد هذا القرار نرجو من فضيلتكم إفادتنا عام تقتضيه 

الرشيعة الغراء يف ذلك. أفندم.

اجلواب
املسلمني  أموات  قبور  بني  يوجد  أنه  تتضمن  سعادتكم  إفادة  لنا  وردت 
بقرافات صحراء املقطم أرضحة لبعض األولياء، وقباب عىل قبور بعض األمراء 

* فتوى رقم: 115 سجل: 5 بتاريخ: 29/ 1/ 1910 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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عليها،  التحفظ  جيب  التي  العربية  اآلثار  من  ومعتربة  الصناعة،  متقن  بناؤها 
وتعهدها بأعامل الصيانة، ولذلك قررت جلنة حفظ اآلثار العربية إخالء جوانبها 
وترك مسافة خالية حول كل منها بعرض أربعني مرتا من كل جهة؛ لتكون بصفة 
جعل  ولكنه  امليادين،  هذه  قرر  القاهرة  مدينة  تنظيم  جملس  وأن  عمومية،  ميادين 
املذكورة يستدعي  امليادين  إنشاء  عرض كل جهة منها عرشين مرتا فقط، وبام أن 
نقل القبور املوجودة يف موضعها، ومن املعلوم أن أرايض القرافات بتلك الصحراء 
وقف لدفن موتى املسلمني، ولكل مسلم احلق يف حفر القبور والدفن فيها، ويراد 
قبل اعتامد هذا القرار اإلفادة منا عام تقتضيه الرشيعة الغراء يف ذلك، واإلفادة عن 
ذلك أن الذي تقتضيه أحكام الرشيعة الغراء عدم جواز نبش القبور املذكورة التي 
هي مسبلة لدفن املوتى، وال نقل من فيها وإن طال عليها الزمن. ولإلحاطة لزم 

حتريره. أفندم.

J
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�مجور
�ل���هة ء ���ل� ا �ل�مج�مج�ا ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- ال جيوز البناء عىل املقابر وال نبش�ها متى كانت األرض موقوفة عىل دفن املوتى 

وإن اندثرت ومل يبق فيها أثر املوتى.

الســـــؤال
سأل الشيخ منيب الشامي يف مقابر املسلمني املسبلة واملوقوفة إذا درست 
وأثرت، ومل يبق هبا عظم األموات وال حلمهم هل جيوز البناء عليها ونبشها أم كيف 

احلال؟ أفيدونا باجلواب مأجورين.

اجلواب
ال جيوز البناء عىل املقابر املذكورة وال نبشها واحلال ما ذكر، ففي اإلسعاف 
من فصل يف ذكر أحكام تتعلق باملقابر والربط ما نصه: »مقربة قديمة ملحلة مل يبق 
فيها آثار املقربة هل يباح ألهل املحلة االنتفاع هبا؟ قال أبو نرص رمحه اهلل: ال يباح، 
قيل له: فإن كان فيها حشيش؟ قال: حيتش منها، وخيرج للدواب، وهو أيرس من 

إرسال الدواب فيها«. انتهى.

ويف اهلندية من كتاب الوقف من الباب الثاين عرش يف الرباطات واملقابر ما 
نصه: »سئل القايض اإلمام شمس األئمة حممود األوزجندي: يف مسجد مل يبق له 
قوم وخرب ما حوله واستغنى الناس عنه هل جيوز جعله مقربة؟ قال: ال، وسئل 
هو أيضا عن املقربة يف القرى إذا اندرست ومل يبق فيها أثر املوتى، ال العظم وال 
املحيط«.  يف  كذا  املقربة،  حكم  وهلا  ال،  قال:  واستغالهلا؟  زرعها  جيوز  هل  غريه 

انتهى.

* فتوى رقم: 166 سجل: 5 بتاريخ: 7/ 6/ 1910 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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بيل وصار  إذا  امليت  أن  اجلنائز من  باب  الزيلعي يف  قاله  ما  ينايف  وهذا ال 
ترابا جاز زرعه والبناء عليه؛ ألن املانع هنا كون املحل موقوفا عىل الدفن فال جيوز 

استعامله يف غريه. واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ل���م�مة��ة ��ج ا �����هج
املبـــــادئ

1- كف�ن الس�نة للرج�ل إزار وقميص ولفاف�ة، وكفن الكفاي�ة إزار ولفافة، وكفن 
الرضورة ما وجد.

2- خي�اط الكف�ن خياط�ة خفيفة، وهي م�ا تعرف بالش�ل وال حاج�ة إىل كفها أي 
خيطاهتا مرة أخرى.

الســـــؤال
بر  بلدنا يف  فيه علامء  اختلف  امليت، حيث  قميص  إ. يف  احلاج ص.  سأل 
الشام، منهم من قال: قميص امليت ثوب من القرن إىل القدمني، جيعل له عند رأسه 
به بال  امليت ملفوفا  فيه رأسه، ويرمى عىل  الرأس، فيفوت  فيه  فتق مقدار ما يسع 
مثل  خميط  قميص  قال:  من  ومنهم  كمني.  وال  دخريص،  وال  جيب،  وال  خياطة 
قميص احلي بال جيب، وال دخريص، وال كمني، ويلبس عىل امليت بعد الغسل، 
ولو كان يف لبسه نوع مشقة. ومنهم من قال: قميص مثل قميص احلي كام ذكر، 
ويلزم خياطته إال أن خياطته بعد لبسه للميت ال قبله؛ ملا يف لبسه خميطا من املشقة 
والعذاب عىل امليت وغاسله. هكذا تضاربت فيه األقوال وختالفت، فلذلك أفيدونا 

الصايف من اجلواب، ولكم يف ذلك جزيل األجر والثواب من العزيز الوهاب.

اجلواب
إزار  وكفاية  ولفافة  وقميص  إزار  ستة:  الرجل  كفن  نصه:  ما  اهلندية  يف 
واللفافة  القدم،  إىل  القرن  من  واإلزار  الكنز.  يف  هكذا  وجد  ما  ورضورة  ولفافة 
بال جيب ودخريص  اهلداية  القدم كذا يف  إىل  العنق  والقميص من أصل  كذلك، 

* فتوى رقم: 36 سجل: 7 بتاريخ: 2/ 3/ 1912 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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وكمني كذا يف الكايف. انتهى. ويف نور اإليضاح ورشحه: »وال جيعل لقميصه كم«؛ 
ألنه حلاجة احلي، »وال دخريص«؛ ألنه ال يفعل إال للحي ليتسع األسفل للميش 
فيه، »وال جيب« وهو الشق النازل عىل الصدر؛ ألنه حلاجة احلي، فيكفي بقدر ما 
إليها ولو  الرأس، »وال تكف أطرافه«؛ ألن ذلك لصيانته، وال حاجة  يدخل منه 
من  وزيادة  بترصف  انتهى  القهستاين.  أفاده  الصحيح  عىل  كراهة  بال  جاز  كفت 
البحر وغريه، ويف خمتار الصحاح ما نصه:  الطحطاوي، ونحوه يف  السيد  حاشية 
ذلك  ومن  اه�.  الشل«.  بعد  الثانية  اخلياطة  وهي  حاشيته،  خاط  الثوب:  »وكف 
يعلم أن قميص امليت ال خياطة فيه ثانية، ويشق بقدر ما يدخل منه الرأس، وهو 
من أصل العنق إىل القدمني... إىل آخر ما سبق بيانه، ويف خمتار الصحاح أيضا ما 

نصه: »شل الثوب: خاطه خياطة خفيفة«. اه�.

واحلاصل أن قميص امليت تكفي يف أطرافه اخلياطة اخلفيفة التي هي اخلياطة 
األوىل، وهي الشل، وال حاجة إىل كفها الذي هو اخلياطة الثانية؛ ألنه للصيانة وال 

حاجة إليها.

هذا ما ظهر يل يف جواب هذا السؤال، واهلل تعاىل أعلم.

J
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�ل���م�مة��ة ��ج��ج ا ر م�ح�ل � �مة�مة�ا
��ج �م��ج �ل�� ���ة ا

املبـــــادئ
1 - إذا اختلف أقارب امليت عىل دفنه يف مقربة معينة فإن احتدت املسافة بني املقربتني 
كان حق األولوية يف االختيار ملن هو أقواهم قرابة باملتوىف، أما إذا اختلفت املس�افة 

فرتاعى يف ذلك أقرب جهة.

الســـــؤال
سئل بإفادة واردة من نظارة احلقانية بتاريخ 20 مارس سنة 1912، نمرة 
3191 بشأن أخذ الرأي فيام تطلبه مصلحة الصحة بكتابتها، نمرة 43 التي صورهتا: 
اجلبانة  اسم  به  يذكر  أن  الدفن  ترصيح  وحترير  متوىف  عىل  الكشف  عند  املعتاد  إن 
املرصح بالدفن فيها الكائنة يف دائرة اجلهة التي حصلت فيها الوفاة، ولكن يف بعض 
األوقات حيصل اختالف بني أقاربه عىل املحل الذي يدفن فيه بمعنى أن كال منهم 
يريد دفنه يف املدفن أو اجلبانة املعتاد دفن موتى عائلته فيها، ويرتتب عىل ذلك تأخري 
الدفن بضع ساعات، ويف ذلك من انتهاك حرمة األموات ما ال خيفى، وربام ينشأ 
عنه ما يرض بالصحة خصوصا إذا حصل يف زمن اشتداد احلر؛ وحيث إن املصلحة 
تود معرفة من له حق األولوية من األقارب وغريهم يف اختيار حمل الدفن حسب 
ترتيبهم باعتبار جهة ودرجة وقوة القرابة والنسب، فاقتىض حتريره لسعادتكم بأمل 

أخذ رأي حرضة مفتي الديار املرصية يف ذلك، والتكرم باإلفادة. أفندم.

اجلواب
علم ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 20 مارس سنة 1912، 
نمرة 3191 وصار االطالع عىل مكاتبة مصلحة الصحة املرفقة معها بخصوص 

* فتوى رقم: 48 سجل: 7 بتاريخ: 27/ 3/ 1912 من فتاوى فضيلة الشيخ بكري الصديف.
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أخذ رأينا فيمن له حق األولوية من األقارب يف اختيار حمل دفن املتوىف عند حصول 
اختالف بينهم عىل املحل الذي يدفن فيه؛ بمعنى أن كال منهم يريد دفنه يف املدفن 
بضع  الدفن  تأخري  ذلك  عىل  ويرتتب  فيها،  عائلته  موتى  دفن  املعتاد  اجلبانة  أو 
ساعات، ويف ذلك من انتهاك حرمة األموات ما ال خيفى، وربام ينشأ عنه ما يرض 
بالصحة خصوصا إذا حصل يف زمن اشتداد احلر، واإلفادة عن ذلك أنه ينبغي إذا 
تنازع أقارب امليت يف حمل دفنه أن يكون من له حق األولوية يف اختيار حمل الدفن 
عند استواء املسافات هو أقواهم قرابة للمتوىف، فيقدم األخ عىل العم مثال، وأما إذا 

كانت املسافات خمتلفة، فرياعى يف ذلك جهة قرب املسافة.

هذا ما ظهر يل أخذا من كالم العلامء يف كتبهم، ففي متن التنوير ورشحه 
الصالة عليه  يقدم يف  امليت يف جهة موته وتعجيله، وأنه  يندب دفن  ما ملخصه: 
بعد السلطان ونائبه والقايض وإمام احلي الويل برتتيب عصوبة اإلنكاح، إال األب 
فيقدم عىل االبن اتفاقا، إال أن يكون عاملا واألب جاهال، فاالبن أوىل، فإن مل يكن 
له ويل فالزوج. اه�. ويف اجلوهرة عىل القدوري ما نصه: »ويكره نقل املوتى من 
بلد إىل بلد؛ لقوله -عليه السالم-: »عجلوا بموتاكم« ويف نقله تأخري دفنه«. اه�. 
حمل،  يف  املقابر  تعددت  إذا  ما  حكم  »انظر  نصه:  ما  الفالح  مراقي  حوايش  ويف 
وأبيح الدفن يف كلها أو له يف كل قرب، هل يكون الدفن يف القربى أو يعترب اجلريان 
الصاحلون؟ حيرر«. اه�. ويف الدرر عن اخلانية ما نصه: »ويستحب يف القتيل وامليت 
دفنه يف املكان الذي مات فيه يف مقابر أولئك املسلمني، وإن نقل قبل الدفن إىل قدر 

ميل أو ميلني فال بأس به«. انتهى.

ولإلحاطة لزم حتريره، ومن طيه األوراق وعددها 2 عائدة كام وردت.
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�مجور
�ل���هة ر�ة ا �ة�ا

ح��ل�م رج
املبـــــادئ

1 - زي�ارة القب�ور يف ذاهت�ا مندوبة للرج�ال والنس�اء للعظة واالعتب�ار والرتحم، 
ولكنها مكروهة للشابات من النساء.

2 - يك�ره املبي�ت عىل القبور من الرجال والنس�اء أيام املواس�م واألعياد، كام يكره 
النياح وقضاء احلاجة عند القرب، كام يكره وطؤه واجللوس والصالة عليه.

3 - اختالط الرجال بالنس�اء يف املقابر وما حيدث عندها من مفاس�د ومنكرات ال 
يؤدي إىل ترك الزيارة.

4 - جيب منع املنكرات عىل اختالف أنواعها يف املقابر وغريها.

الســـــؤال
سئل بام صورته: هل جيوز لألمة بأن تبيت عىل القبور أيام املواسم واألعياد 
وغري ذلك من النساء والرجال واألطفال والعائالت بأمجعها، ويأكلون ويرشبون 
القبور،  يف  املراحيض  ويصنعون  أنواعها،  اختالف  عىل  املنكرات  ويصنعون 
الزنا، وال خيافون اهلل، هل  ويتبولون، وأغلبهم يرشبون اخلمر، ويرتكبون جريمة 

هذا حرام أو حالل؟ وماذا جاء يف التاريخ اإلسالمي عن ذلك؟

اجلواب
للرجال  مندوبة  ذاهتا  يف  القبور  زيارة  أن  ونفيد  السؤال،  هذا  عىل  اطلعنا 
والنساء؛ لقوله عليه الصالة والسالم: »كنت هنيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها«، 
وأما قوله عليه الصالة والسالم: »لعن اهلل زائرات القبور« فهو إما منسوخ؛ حلديث: 
»كنت هنيتكم...«، أو حممول عىل ما إذا كان زيارهتن للقبور لتجديد احلزن والبكاء 

* رقم الفتوى: 255 سجل: 17 بتاريخ: 22/ 9/ 1919 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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والندب عىل ما جرت به عادهتن، وأما إن كانت زيارهتن لالعتبار والعظة والرتحم 
إذا كن عجائز،  النساء  بأس هبا من  الصاحلني، فال  بزيارة  والتربك  بكاء،  من غري 
ويكره إذا كن شواب حلضور اجلامعة يف املساجد، قال ابن عابدين: »وهو توفيق 

حسن«.

وأما املبيت عىل القبور أيام املواسم واألعياد من الرجال والنساء واألطفال 
واألكل والرشب فهو مكروه. قال يف الفتح: »ويكره اجللوس عىل القرب ووطؤه، 
وحينئذ فام يصنعه من دفن حول أقاربه خلق من وطء تلك القبور إىل أن يصل قرب 
قريبه مكروه، ويكره النوم عند القرب، وقضاء احلاجة بل أوىل، وكل ما مل يعهد من 
السنة، واملعهود منها ليس إال زيارهتا والدعاء عندها قائام. اه�. ويف األحكام عن 
أنه حمدث ال يميش عليه، وإال  اخلالصة وغريها: لو وجد طريقا إن وقع يف قلبه 
ويزار  لرضورة،  إال  القرب  يوطأ  ال  حنيفة:  أيب  عن  الفتاوى  خزانة  ويف  بأس،  فال 
من بعيد)1( وال يقعد، وإن فعل يكره، وقال بعضهم: ال بأس بأن يطأ القبور وهو 
القرب-  اه�. وقال يف احللية: ويكره الصالة عليه -أي  أو يسبح ويدعو هلم.  يقرأ 
ما ورد من  أنه محل  الطحاوي  اإلمام  ثم ذكر عن  النهي عن ذلك.  لورود  وإليه؛ 
النهي عن اجللوس عىل القرب عىل اجللوس لقضاء احلاجة، وأنه ال يكره اجللوس 
لغريه مجعا بني اآلثار، وأنه قال: إن ذلك قول أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد، ثم 
حنيفة  أبا  أن  من  وغريه  واملحيط  والبدائع  والتحفة  النوادر  يف  به  رصح  بام  نازعه 
كره وطء القرب والقعود أو النوم أو قضاء احلاجة عليه؛ ألنه ثبت النهي عن وطئه 
إذا  بام  القرب  عىل  القعود  كراهة  اإليضاح  نور  يف  وقيد  فيها.  ومتامه  عليه،  وامليش 
كان لغري قراءة قلت: وتقدم أنه إذا بيل امليت وصار ترابا جيوز زرعه والبناء عليه، 
ومقتضاه جواز امليش فوقه، ثم رأيت العيني يف رشحه عىل صحيح البخاري ذكر 
أن وطء  كتبهم من  ما ذكره أصحابنا يف  قال: فعىل هذا  ثم  املار،  الطحاوي  كالم 

)1( يف السجل: "ومن أرض بعيد"، وقد أثبتنا ما يف رد املحتار. )تراث الفتاوى(.
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الناس  أعلم  هو  الطحاوي  فإن  ينبغي؛  كام  ليس  عليها  النوم  وكذا  حرام،  القبور 
بمذاهب العلامء، وال سيام مذهب أيب حنيفة. اه�. قلت: لكن قد علمت أن الواقع 
ما عزاه  بأن  يوفق  فقد  بلفظ احلرمة، وحينئذ  الكراهة ال  بلفظ  التعبري  يف كالمهم 
اإلمام الطحاوي إىل أئمتنا الثالثة من محل الرأي عىل اجللوس لقضاء احلاجة يراد 
به كراهة  يراد  إلخ  الوطء والقعود...  التحريم، وما ذكره غريه من كراهة  به هني 
التنزيه يف غري قضاء احلاجة، وغاية ما فيه إطالق الكراهة عىل ما يشمل املعنيني، 
وهذا كثري يف كالمهم، ومنه قوهلم: »مكروهات الصالة«. وتنتفي الكراهة مطلقا 
إذا كان اجللوس للقراءة كام يأيت. واهلل سبحانه أعلم«. اه� من رد املحتار بصحيفة 
945 جزء أول طبعة أمريية سنة 1286، ونقل مثل هذا اخلالف يف اهلندية بصحيفة 
É: »ألن أطأ عىل مجر أحب إيل  351 جزء خامس، وزاد نقال عن ابن مسعود 
من أن أطأ عىل قرب«، وعن عالء الدين الرتمجاين أنه قال: »يأثم بوطء القبور؛ ألن 
سقف القرب حق امليت«، وعن شمس األئمة احللواين أن بعض العلامء رخص امليش 
عىل القبور. اه�. ونقول: إن العلامء قد اختلفوا يف هذه املسألة كام ترى، واألحوط 
مكروه،  السنة  من  يعهد  مل  ما  كل  أن  من  الفتح  عن  تقدم  ملا  القبور؛  وطء  كراهة 
اهلندية  يف  ذلك  بني  وقد  قائام،  عندها  والدعاء  زيارهتا  إال  ليس  منها  املعهود  وأن 
فقال: »وإذا أراد زيارة القبور يستحب له أن يصيل يف بيته ركعتني يقرأ يف كل ركعة 
الفاحتة، وآية الكريس مرة واحدة، واإلخالص ثالث مرات، وجيعل ثواهبا للميت 
يبعث اهلل تعاىل إىل امليت يف قربه نورا، ويكتب للمصيل ثوابا كثريا، ثم ال يشتغل 
بام ال يعنيه يف الطريق، فإذا بلغ املقربة خيلع نعليه، ثم يقف مستدبرا القبلة مستقبال 
لنا  أنتم  ولكم،  لنا  اهلل  يغفر  القبور،  أهل  يا  عليكم  السالم  ويقول:  امليت،  لوجه 
سلف، ونحن باألثر. كذا يف الغرائب، وإذا أراد الدعاء يقوم يستقبل القبلة، كذا يف 
خزانة الفتاوى، وإن كان شهيدا يقول: سالم عليكم بام صربتم فنعم عقبى الدار. 
وإذا كانت قبور املسلمني خمتلطة بقبور الكفار يقول: السالم عىل من اتبع اهلدى. 
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ثم يقرأ سورة الفاحتة، وآية الكريس، ثم يقرأ سورة إذا زلزلت، وأهلاكم التكاثر كذا 
يف الغرائب«. اه� من اهلندية بصحيفة 350 جزء خامس. فهذه هي كيفية الزيارة 
يف  حجر  ابن  قال  فقد  بالنساء  الرجال  اختالط  والنساء،وأما  للرجال  الرشعية 
فتاويه: »وال ترتك -أي الزيارة- ملا حيصل عندها من منكرات ومفاسد كاختالط 
الرجال بالنساء وغري ذلك؛ ألن القربات ال ترتك ملثل ذلك؛ بل عىل اإلنسان فعلها 
وإنكار البدع؛ بل وإزالتها إن أمكن. اه�. قلت: ويؤيده ما مر من عدم ترك اتباع 
اجلنازة، وإن كان معها النساء والنائحات«. اه� من رد املحتار بصحيفة 942 جزء 
يف  مطلقا  أنواعها  اختالف  عىل  املنكرات  منع  الواجب  أن  يعلم  ذلك  ومن  أول. 
املقابر ويف غريها. كام أن الواجب منع اختاذ املراحيض يف القبور، والتبول يف املقابر. 
وأما رشب اخلمر، وارتكاب جريمة الزنا فهذا حرام، ومنكر شنيع، وجيب منع كل 

ذلك يف املقابر ويف غريها بإمجاع املسلمني.

J
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�ل���م�مة��ة ��ة�ج ا
�ة و�ة���ل�هة رج �مج�ا ء �ل��������ج �ل��مج��س�ا ��مة�ةع ا ��سش

�ة
املبـــــادئ

1 - خروج النساء لتشييع اجلنازة مكروه كراهة حتريمية.
2 - تلقني امليت بعد دفنه غري ممنوع.

الســـــؤال
بام   3969 نمرة   ،1922 سنة  نوفمرب   23 رقم  املحافظة  بخطاب  سئل 
بمدينة  اإلسالمية  اجلبانات  جلنة  أن  فضيلتكم  علم  بإحاطة  أترشف  صورته: 
نمرة 1 سنة 1922 - الئحة  القانون  الثانية من  للامدة  اآلن -طبقا  القاهرة حترض 
عن اجلبانات املذكورة، وقضت الفقرة الثانية من املادة السادسة من القانون املشار 
الدينية يف  النظام واألصول  ينبغي حلفظ  ما  اللجنة عمل  اختصاصات  أن من  إليه 
اجلبانات، وحيث إن املواد املرغوب وضعها يف الالئحة منع تشييع أو تعقب النساء 
للجنازات، ومنع تلقني املوتى داخل حدود اجلبانات، فنرجو التكرم باإلفادة عن 
يوم  بجلسة  اجلبانات  لعرض ذلك عىل جلنة  بيانه؛  املتقدم  املنع  الرشعي يف  احلكم 

األربعاء القادم، وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

اجلواب
عن   3969 نمرة   ،1922 سنة  نوفمرب   23 رقم  بخطاهبا  املحافظة  تسأل 
حكم تشييع النساء للجنازات وتعقبهن هلا، وعن حكم تلقني املوتى داخل حدود 
اجلبانات، فأما تشييع النساء واتباعهن للجنائز، فهو مكروه حتريام كام رصح به يف 
الدر املختار، واستدلوا له بام رواه أبو يعىل عن أنس - ريض اهلل عنه- قال: »خرجنا 
مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف جنازة فرأى نسوة، فقال: أحتملنه؟ قلن: ال. قال: أتدفنه؟ قلن: 

* فتوى رقم: 32 سجل: 22 بتاريخ: 26/ 11/ 1922 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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الطهطاوي يف حاشية  العالمة  نقله  ال. قال: فارجعن مأزورات غري مأجورات«. 
اخلروج  حكم  كان  ومتى  البخاري،  عىل  العيني  البدر  رشح  عن  الفالح  مراقي 
الكراهة التحريمية كام علم كان املنع عنه سائغا. وأما تلقني امليت بعد دفنه، فقيل 
يف حكمه: إنه مرشوع، وقيل: ال يلقن، وقيل: ال يؤمر به، وال ينهى عنه، والذي 
أجنح إليه عدم املنع؛ أخذا مما روي عن القايض الكرماين حينام سئل عنه فقال: ما 
رآه املسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن، وإنام ال ينهى عن التلقني بعد الدفن؛ ألنه 
ال رضر فيه بل فيه نفع، فإن امليت يستأنس بالذكر عىل ما ورد يف اآلثار. اه� ملخصا 

من حاشية مراقي الفالح ورد املحتار.

وحترر هذا للمعلومية، وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.
J
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�جر �ا
�ل���م���هة  �ج�ا

��ة حج �ل�ح�ا ء ا �ا ح��ل�م ��ة���صج
املبـــــادئ

1- يكره حتريام قضاء احلاجة يف املقابر وقريبا منها.
2- ال جيوز إحداث مستودع نجس يف املقابر، وما كان موجودا ينبغي إزالته.

الســـــؤال
 É سئل يف رجل أجرى بناء حوش بجبانة املسلمني بأرض اإلمام الليث
وجعل يف بناء احلوش مرحاضا عموميا بجوار املقابر حتى إن حيطان هذا املجرور 
التي بجوارها؛ حيث  املقابر  الغائط عىل  املياه النجسة، وهبا بعض من  سالت منها 
جئت بميت يل لدفنه وبفتح القرب الذي بجوار املجرور فوجدته مملوءا باملياه ويتبعها 
يشء من الغائط، وشاهد ذلك كثري من املعزين أي املؤاجرين يف اجلنازة، وقد أحرض 
بعضهم من األتربة لتجفيف القرب ونزول اجلثة، ومل يزل هذا املحل يصب من مجيع 
جوانبه إىل القبور املجاورة له، فهل جيوز فتح هذا املجرور بأرض وقف املسلمني 

وهبا موتى املسلمني ويكون ذلك رشعا؟

أفيدوا اجلواب، ولكم األجر والثواب.

اجلواب
قال يف متن نور اإليضاح ورشحه ما نصه: »وكره حتريام قضاء احلاجة أي 

البول والتغوط عليها بل وقريبا منها أي القبور«. اه�.

بالبول  املخلوطة  النجسة  للمياه  مستودع  إحداث  أن  باألوىل  يعلم  ومنه 
والغائط يف األرض املوقوفة عىل دفن موتى املسلمني مكروه حتريام، فينبغي إزالة 

* فتوى رقم: 156 سجل: 23 بتاريخ: 20/ 8/ 1923 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراع��ة.
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يف  مكرمون  هم  كام  وفاهتم  بعد  مكرمون  ألهنم  املوتى؛  هؤالء  عن  األذى  ذلك 
حياهتم؛ وألن هذا خروج عام أعدت له تلك األرض املوقوفة. واهلل أعلم.

J
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�ل���م�مة��ة ��ة�ج ا
�ة �ة���ل�هة

��ةرط ��ج �م�ا �ة��سش
املبـــــادئ

1- م�دار االس�تحباب يف تلقني امليت عىل كون امللقن غ�ري متهم باملرة بموته وعىل 
اعتقاد اخلري فيه.

الســـــؤال
سئل بخطاب وكيل وزارة الداخلية بام صورته:

القاهرة حرضت مرشوعا لالئحة اجلبانات  جلنة جبانات املسلمني بمدينة 
ووضعت مادة هذا نصها: »يشرتط فيمن يقوم بتلقني املوتى أن يكون حاصال عىل 
أحد  من  األهلية  أو  العاملية  لشهادة  كان حائزا  إذا  إال  اجلبانات  من جلنة  به  إجازة 
املعاهد الدينية«، وملا كان ذلك من األمور الرشعية نرجو إفادتنا بام ترونه فضيلتكم 

يف هذه احلالة من الوجه الرشعي.
اجلواب

علم ما جاء بإفادة سعادتكم رقم 17 نوفمرب سنة 1923 نمرة 546، وما 
يراد به من أخذ رأينا يف املادة التي وضعت يف مرشوع الئحة اجلبانات التي نصها: 
»يشرتط فيمن يقوم بتلقني املوتى أن يكون حاصال عىل إجازة به من جلنة اجلبانات 
إال إذا كان حائزا لشهادة العاملية أو األهلية من أحد املعاهد الدينية«، والذي نص 
عليه الفقهاء أنه يستحب أن يكون امللقن غري متهم باملرسة بموته، وأن يكون ممن 
يعتقد فيه اخلري، كذا يف اهلندية نقال عن الرساج الوهاج، ومعلوم أن احلائز لشهادة 

العاملية أو األهلية أو الثانوية من أحد املعاهد الدينية ممن يعتقد فيه اخلري.

وباجلملة فمدار االستحباب يف التلقني عىل كون امللقن غري متهم باملرسة 
بموته، وعىل اعتقاد اخلري فيه، وهذا ما لزمت به اإلفادة.

* فتوى رقم: 290 سجل: 23 بتاريخ: 28/ 11/ 1923 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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��ج��ج �ل���م�مة��ة �ل��ل�د ��م�ل ا
املبـــــادئ

1 - محل امليت عىل أعناق الرجال هو املتعارف بني املس�لمني من الصدر األول إىل 
اليوم، أما محله عىل دابة أو غريها فمكروه.

2 - إن كان البعد شاسعا واملشقة عظيمة بني مكان الوفاة ومكان الدفن فإنه يف هذه 
احلالة يسوغ محل امليت عىل أداة من أدوات احلمل لذلك العذر.

الســـــؤال
سئل بخطاب املحافظة بام صورته:

ال خيفى عىل فضيلتكم أن مدينة القاهرة قد أصبحت مرتامية األطراف، وأن 
املباين اتسعت فيها اتساعا كبريا بحيث إن اإلنسان قد يقيض بضعة ساعات سائرا 
عىل األقدام؛ ألجل الوصول من جهة إىل أخرى، كذلك ال خيفى عىل فضيلتكم أن 
موتى املسلمني ينقلون إىل اجلبانات املراد الدفن فيها بطريقة احلمل عىل األكتاف، 
املدفن،  إىل  الوفاة  فيها  حصلت  التي  اجلهة  من  النعش  خلف  املشيعون  ويسري 

ويتحمل املشيعون يف هذا السبيل الكثري من العناء واملتاعب.

وبام أنه من املرغوب فيه معرفة رأي فضيلتكم عام إذا كان جيوز من الوجهة 
الرشعية تشييع جنازة املتوىف بالطريقة اجلارية اآلن إىل أقرب مسجد للمسكن الذي 
حصلت فيه الوفاة، وبعد الصالة عىل اجلثة حيمل النعش عىل عربة أو ما يشاكلها، 
ويركب خلفه املشيعون عىل عربات أيضا إىل املدفن؛ وذلك لعرض األمر عىل جلنة 

اجلبانات املنظور عقدها قريبا. فاألمل اإلفادة عام يرى يف ذلك.

* فتوى رقم: 57 سجل: 28 بتاريخ: 26/ 5/ 1926 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.



- 197 -

اجلواب
 .653 نمرة   1926 سنة  مايو   10 رقم  سعادتكم  بخطاب  جاء  ما  علم 
نَّة هو محل امليت عىل أعناق الرجال كام هو املتعارف بني املسلمني من  واملوافق للسُّ
الصدر األول إىل اليوم، أما محله عىل دابة أو غريها من أدوات احلمل فمكروه؛ ألن 
أن يصار إىل هذا  ينبغي  باألمتعة وهو مناف إلكرامهم، وال  تشبيها لألموات  فيه 
املكروه؛ رفقا باملشيعني األحياء الذين ال يقومون بحمل امليت. نعم: إن كان البعد 
شاسعا، واملشقة عظيمة، كام لو كان امليت يف مرص اجلديدة والدفن يف قرافة اإلمام 
الشافعي -ريض اهلل تعاىل عنه- فإنه يسوغ محل امليت يف هذه احلالة عىل أداة من 

أدوات احلمل؛ لذلك العذر.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام.

J
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�ة �م��ج  ا �
أ
�ل���م�مة��ة ���ل� ا �ه�ا ��م�ل ا �مكة

ورج ��ج �ة �ة�حج
�ل��ة ��ج��ة ا �ل���م��س�ا ا

�ل���م�ل �ة ا وا �
أ
ا

املبـــــادئ
1 - الس�نة هي محل امليت عىل أعناق الرجال تكريام، إال إذا كان هناك بعد شاس�ع 
بني مكان الوفاة ومكان الدفن وكانت املش�قة عظيمة فإنه جيوز محل امليت عىل أداة 

من أدوات احلمل.
2 - ال تقدير للمسافة بني حمل امليت وبني املقربة.

الســـــؤال
سئل بخطاب املحافظة رقم 16 إبريل سنة 1927 نمرة 6159 وباملستخرج 

من حمرض جلسة اللجنة الفرعية للجنة اجلبانات املرافق له ونص اخلطاب كاآليت: 

أترشف بأن أحيط فضيلتكم علام أنه بالنسبة ملا سبق وروده نمرة 57 فتاوى 
اللجنة  اجتمعت  قد  املوتى  جنازة  تشييع  بخصوص   1926 سنة  مارس   26 يف 
أن  وبعد  اليوم،  املحافظة  بديوان  القاهرة  بمدينة  املسلمني  جبانات  للجنة  الفرعية 
والتكرم  النظر  فنرجو  طيه.  املرفق  باملستخرج  واضح  هو  ما  قررت  فيه  تناقشت 

باإلفادة بام يرى قبل املوعد املحدد.

وصورة املستخرج نصها: »نظرت اللجنة الفرعية للجنة جبانات املسلمني 
إبريل سنة 1927 يف  السبت 16  يوم  املحافظة يف  بديوان  املنعقدة  القاهرة  بمدينة 
موضوع تشييع جنازة املوتى إىل أقرب مسجد، ومحل النعش بعد ذلك عىل عربة أو 
ما شاكلها للمدافن؛ وذلك منعا لتحمل املشيعني كثريا من العناء واملتاعب لسبب 
بعد املدافن، وقررت اللجنة بعد املناقشة أن تستوضح من فضيلة املفتي يف املسافة 

* فتوى رقم: 365 سجل: 29 بتاريخ: 18/ 4/ 1927 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد الرمحن قراعة.
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فيه  والعذر  حمققة  املشقة  فيه  واحد  كيلو  عن  زاد  ما  جتعل  بأن  بالكيلومرت  البعيدة 
املشيعني  رجوع  من  فيه  عام  فضال  واألمطار،  الصيف  أيام  يف  وخصوصا  واضح 
الكثري من اجلامهري مما يضاعف املسافة واملشقة، هذا فضال  الغالب  القدم من  عىل 
عن  جدا  بعيدة  املقابر  وأصبحت  اآلن،  مرص  مدينة  يف  البنيان  مناطق  اتساع  عن 
األحياء التي أنشئت حديثا، مع مالحظة أنه يف الزمن املايض كان لكل حي مقابر 
خاصة جتاوره أو بلصقه مثل املقابر التي كانت بحي العتبة اخلرضاء وبجوارها حي 
قسم املوسكي، ومقابر معروف بجوار قرص النيل وكانت خمصصة ألحياء بوالق 
وعابدين وشربا، ومقابر سيدي زينهم املخصصة جلهة قسم السيدة، وكان سكان 
هذه األحياء كلها وما يامثلها ال يتحملون أي مشقة يف دفن موتاهم، وغري خاف 
ما عليه اآلن حالة املرور يف مدينة مرص وشوارعها وخصوصا الرئيسية منها التي 
التجارية  بالرتام والسيارات والعربات واحلركة  فإهنا مزدمحة جدا  للمقابر  توصل 
وما شاكلها مما يرتتب عليه حوادث، فضال عن شل حركة هذه املواصالت سواء 
كان للامرة أو املشيعني، يف حني أن حالة الدفن يف بالد األرياف اآلن ال تكبد املشيعني 
أقل عناء؛ لعدم بعد قرافاهتا عن املساكن إذ تقدر املسافة بأقل من كيلومرت بكثري. 
ويف النهاية ترجو اللجنة من حرضة صاحب الفضيلة موالنا مفتي الديار املرصية أن 
ينور اللجنة بام اقرتحته يف هذا الصدد قبل اجتامعها يوم السبت القادم املوافق 23 

إبريل سنة 1927 إلمكاهنا تقرير املصري يف هذه املادة«.

اجلواب
اطلعنا عىل خطاب سعادتكم رقم 16 إبريل سنة 1927 نمرة 6159 وعىل 
جنائز  بتشييع  خيتص  فيام  رأينا  أبدينا  أن  لنا  سبق  أنه  ونفيد  له،  املرافق  املستخرج 
املسلمني بالفتوى نمرة 57 املؤرخة 26 مايو سنة 1926، وبينا فيها أن السنة هي 
صدر  من  املسلمني  بني  املتعارف  هو  كام  له  تكريام  الرجال  أعناق  عىل  امليت  محل 
بعد  إذا كان هناك  إال  املكروه  اليوم، وال يصار إىل خمالفته وارتكاب  إىل  اإلسالم 
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لو  كام  عظيمة  املشقة  وكانت  فيها،  يدفن  التي  املقربة  وبني  امليت  حمل  بني  شاسع 
هذه  مثل  يف  فإنه  الشافعي،  اإلمام  بقرافة  واملدفن  اجلديدة  بمرص  مثال  امليت  كان 
احلالة اتقاء لتلك املشقة جيوز محل امليت عىل أداة من أدوات احلمل، ومطلوب اآلن 
الشيوخ  أن سار  اجلنائز  من  كثري  رأينا يف  ولقد  بالكيلومرت،  ذلك  تقدير  بإفادتكم 
ُكربي  حمطة  أو  مرص  حمطة  من  تشييعها  يف  أعامرهم  من  الثامنني  يتجاوزون  الذين 
الليمون إىل قرافة اإلمام الشافعي وإىل مسجد الرفاعي ومل يصبهم يف ذلك نصب 
مع  املرسلة  املذكرة  يف  جاء  الذي  التقدير  عىل  أوافق  ال  ولذا  مشقة؛  تلحقهم  ومل 

خطاب املحافظة.

املبدأ الرشعي فيام هو سنة وما هو مكروه، ومتى  بينت  وعىل اجلملة فقد 
يصار إىل ارتكاب ذلك املكروه، وبذلك قمت بواجبي. والسالم عليكم.

J
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ر��ا �أرج ��صش �ا ��ةر حج
�ل���هة��جر �ج ء ���ل� ا �ل�مج�مج�ا ر�ل��مة�مج��ة وا

�ل��ة ا
املبـــــادئ

1 - حي�رم رفع البناء برتكيبة أو غريها عىل القرب إذا كان ذلك للزينة، ويكره إذا كان 
لإلحكام بعد الدفن، كام تكره الزيادة العظيمة من الرتاب عىل القرب.

2 - الوصي�ة ب�أن يطني القرب أو يوضع عليه قبة باطلة إال يف حالة ما إذا كان خيش�ى 
عىل امليت من سبع ونحوه فإن التطيني يف هذه احلالة يكون مباحا وال يشء فيه.

3 - الوصي�ة بمبل�غ ل�رشاء تركيبة ووضعها ع�ىل القرب باطلة، وي�رصف املبلغ عىل 
الفقراء واملساكني إال إذا كان بالوصية نص يقتيض الرصف إىل غريهم.

الســـــؤال
سأل أ. ح. د. يف أن الست ع. ع. والدتنا وقفت وقفا، وقررت فيه أنه بعد 
الوقف نضع إحدامها فوق قربها، واألخرى  إيراد  تركيبتا رخام من  يعمل  وفاهتا 
إىل  جنيها   30 من  بمبلغ  والدنا  وهو  قبلها  املتوىف  زوجها  د  ع.  املرحوم  قرب  فوق 
أربعني جنيها للرتكيبتني الرخام. وبصفتي ناظرا للوقف ومكلفا بالقيام بتنفيذ هذه 
الوصية سمعت مهسا من أحد حرضات القضاة الرشعيني بأن هذا حمرم، وأنه غري 

جائز رشعا، وكيف حيصل الترصيف يف املبلغ الذي تقرر هلذا العمل؟

اجلواب
اعلم أنه حيرم رفع البناء عىل القرب لو للزينة، ويكره لو لإلحكام بعد الدفن، 
بل تكره الزيادة العظيمة من الرتاب عىل القرب؛ ألنه بمنزلة البناء وهو منهي عنه ملا 
يف صحيح مسلم عن جابر، قال: »هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن جيصص القرب وأن يبنى 

عليه«. اه�.

* فتوى رقم: 82 سجل: 31 بتاريخ: 2/ 7/ 1928 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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من الدر املختار وحاشيته رد املحتار ويف الفتاوى اهلندية: »وإذا أوىص بأن 
يطني قربه أو توضع عىل قربه قبة فالوصية باطلة، إال أن يكون يف موضع حيتاج إىل 

التطيني خلوف سبع أو نحوه«. اه�.

وبناء عىل ذلك فوضع الرتكيبتني ال جيوز رشعا، ومتى كان األمر كذلك 
إىل  املبلغ  هذا  رصف  ووجب  عينته،  الذي  باملبلغ  رشاءمها  الواقفة  رشط  بطل 
الفقراء؛ ألن ما بطل رصفه إىل اجلهة التي عينها الواقف رصف إىل الفقراء. وهذا 
إذا مل يكن يف حجة الوقف التي مل يرسلها املستفتي إلينا ما يقيض برصفه يف جهة 

أخرى غري الفقراء. واهلل أعلم.
J
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�جو�ة �ل��ل�ص�مة��ة �ل��ة�ا �ج ا �حج�ا
�ة ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- جيوز اختاذ التابوت للنساء عند الدفن حترزا عن مسها، ويكره اختاذه للرجل إال 

إذا كانت األرض رخوة أو ندية.

الســـــؤال
سأل م. ع. ط. قال:

ما قولكم -دام فضلكم- يف امرأة تريد بعد وفاهتا أن توضع يف صندوق، 
وتدفن فيه، فهل هذا جيوز رشعا أم ال؟ أفيدوا اجلواب ولكم األجر والثواب.

اجلواب
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده.

إذا  إال  للميت  الصندوق-  -أي  التابوت  اختاذ  كراهة  عىل  الفقهاء  نص 
كانت األرض رخوة أو ندية يرسع فيها بىَِل امليت فال بأس باختاذه حينئذ، ويكون 
من رأس املال، وينبغي -أي يسن- أن يفرش فيه الرتاب، وتطني الطبقة العليا مما 
وهذا  اللحد.  بمنزلة  ليصري  ويساره؛  يمينه  عىل  اخلفيف  اللَّبِن  وجيعل  امليت،  ييل 

التفصيل فيام إذا كان امليت رجال.

قال ابن عابدين يف رد املحتار ما نصه: »ومفهومه أنه ال بأس به -أي باختاذ 
املحيط استحسن  املنية، فقال: ويف  للمرأة مطلقا، وبه رصح يف رشحه  التابوت- 
إىل  أقرب  فإنه  األرض رخوة-  تكن  مل  ولو  للنساء -يعني  التابوت  اختاذ  مشاخينا 

السرت، والتحرز عن مسها عند الوضع يف القرب«. اه�.

* فتوى رقم: 126 سجل: 42 بتاريخ: 23/ 5/ 1936 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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وهبذا علم أنه عىل ما جاء يف املحيط من استحسان املشايخ الختاذ التابوت 
للنساء مطلقا جيوز ما تريده املرأة املذكورة بالسؤال.

هذا ما ظهر لنا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل���م�مة��ة �مة���م��ج �ة���ل�هة��ج ا
��ةرط ��ج �م�ا �ة��سش

املبـــــادئ
1 - ال مان�ع م�ن تلق�ني امليت عقب دفنه، وال تش�رتط رشوط فيم�ن يلقنه غري أنه 
ينبغي أن يكون ممن حيس�ن صيغته، وهذا بالنسبة للكبري، أما الصبي فال يلقن لعدم 

التكليف.

الســـــؤال
جاء من حمافظة مرص الكتاب اآليت:

املسلمني  جبانات  الئحة  أن  علام  فضيلتكم  نحيط  واالحرتام  التحية  بعد 
بمدينة القاهرة املصدق عليها من وزارة الداخلية يف 4 مارس سنة 1936 نصت 
بام يأيت: »يشرتط فيمن يقوم بتلقني املوتى أن يكون حاصال عىل إجازة به من جلنة 
املعاهد  الثانوية من أحد  أو  األهلية  أو  العاملية  إذا كان حائزا لشهادة  إال  اجلبانات 
الدينية«. ورأت اللجنة قبل النظر يف تنفيذ ما تقيض به هذه املادة إحالة نظر موضوع 
التلقني وامللقنني عىل دار اإلفتاء؛ لتفتي بام تراه يف هذا املوضوع من الوجهة الرشعية. 

فنرجو التكرم بالنظر، واإلفادة بام يرى.

اجلواب
اطلعنا عىل كتاب املحافظة رقم 358 املؤرخ 18 يوليو سنة 1936 املطلوب 
به أن ننظر موضوع التلقني وامللقنني؛ لنفتي بام نراه فيه من الوجهة الرشعية، ونفيد 
بأن موضوع االستفتاء هو التلقني عقب الدفن، وقد أفادت دار اإلفتاء حمافظة مرص 
بتاريخ 26/ 11/ 1922 بام قاله علامء احلنفية يف هذا املوضوع، وذلك يف عهد 
حرضة صاحب الفضيلة املفتي السابق الشيخ عبد الرمحن قراعة، وقد جنح فضيلته 

* فتوى رقم: 341 سجل: 42 بتاريخ: 16/ 9/ 1936 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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إىل عدم املنع من هذا التلقني -تراجع فتواه املذكورة-، ونحن نوافق عىل ما جنح 
إليه.

يف  جاء  فقد  التلقني،  هذا  استحباب  إىل  الشافعية  من  مجاعات  وذهب 
قال  »الرابعة:  نصه:  ما  اخلامس  اجلزء  من   303 صفحة  النووي  لإلمام  املجموع 
مجاعات من أصحابنا -يعني الشافعية- يستحب تلقني امليت عقب دفنه، فيجلس 
عند رأسه إنسان، ويقول يا فالن ابن فالن ويا عبد اهلل ابن أمة اهلل اذكر العهد الذي 
إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأن حممدا  الدنيا: شهادة أن ال  خرجت عليه من 
النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية  عبده ورسوله، وأن اجلنة حق، وأن 
ال ريب فيها، وأن اهلل يبعث من يف القبور، وأنك رضيت باهلل ربا، وباإلسالم دينا، 
وبمحمد ملسو هيلع هللا ىلص نبيا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وباملؤمنني إخوانا...« إىل أن قال 
الذي  التلقني هو  فقال:  اهلل عنه  الصالح رمحه  بن  الشيخ عمرو  ما نصه: »وسئل 
نختاره، ونعمل به قال: روينا فيه حديثا من حديث أيب أمامة ليس إسناده بالقائم 
لكن اعتضد بشواهد، وبعمل أهل الشام قديام. هذا كالم أيب عمرو. قلت: حديث 
النووي  ذكره  ثم  ضعيف،  بإسناد  معجمه  يف  الطرباين  القاسم  أبو  رواه  إمامة  أيب 
وقال بعد ذلك: قلت: وهذا احلديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به، وقد اتفق علامء 
وقد  والرتهيب،  والرتغيب  الفضائل  أحاديث  يف  املساحمة  عىل  وغريهم  املحدثني 
اعتضد بشواهد من األحاديث كحديث: »واسألوا له التثبيت«، ووصية عمرو بن 
بياهنام قريبا. ومل يزل أهل الشام عىل العمل هبذا يف  العاص ومها صحيحان سبق 
زمن من يقتدى به وإىل اآلن. وهذا التلقني إنام هو يف حق املكلف امليت، أما الصبي 

فال يلقن. واهلل أعلم«. انتهت عبارة املجموع ملخصة.

لإلمام  الوجيز  رشح  العزيز  فتح  كتاب  من  اخلامس  اجلزء  يف  جاء  وقد 
الرافعي من الشافعية صفحة 242 ما نصه: »ويستحب أن يلقن امليت بعد الدفن، 
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فيقال يا عبد اهلل ابن أمة اهلل... إلخ«، وقد استحبه أيضا بعض احلنابلة كام يتبني هذا 
من املغني والرشح الكبري من كتب احلنابلة

نصه:  ما  احلسن  الرسالة أليب  فقد جاء يف رشح  مالك  اإلمام  أما مذهب 
»وكذا يكره عنده -أي عند مالك- تلقينه بعد وضعه يف قربه«. اه�.

ومما ذكرنا يعلم حكم التلقني عقب الدفن عىل املذاهب األربعة. هذا ومل 
نجد يف كتب احلنفية، وال يف غريها اشرتاط يشء فيمن يلقن امليت بعد الدفن، لكن 
الذي يظهر لنا أنه ينبغي أن يكون امللقن ممن حيسن صيغة التلقني. وبام ذكرنا علم 

اجلواب عام هو مطلوب اإلجابة عنه، وكتاب املحافظة مرافق هلذا.
J
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ر�ج�ع��ة�ج
أ
�م ال�

�م�اأ�ة
املبـــــادئ

1- إقام�ة مأت�م األربع�ني بدعة مذموم�ة، ال ينال منه�ا امليت رمح�ة وال ثوابا، وال 
ينال منها احلي س�وى املرضة، وال أصل هلا يف الدين، وفيها تكرير للعزاء وهو غري 

مرشوع.

الســـــؤال
بسم اهلل الرمحن الرحيم. 

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وأصحابه والتابعني.

هذه الفتوى أصدرناها جوابا عن سؤال ورد إلينا عن طريق األهرام الغراء 
بشأن بدعة مأتم األربعني، وبيان ما يرجى وصول نفعه وثوابه إىل امليت من أعامل 
الرب التي يعملها غريه له بعد وفاته، وقيدت بسجالت إفتاء الديار املرصية يف 14 
أغسطس سنة 1947 رقم 377، ونرشت خالصتها باألهرام؛ ونظرا حلاجة الناس 
عليها  هامة  تعليقات  بعض  مع  بطبعها  رصحت  منها  صور  طلب  وكثرة  إليها 
متس احلاجة إليها عولت فيها عىل ما ورد من أحاديث األحكام وما استنبطه أئمة 
احلديث والفقه منها، ومل أقصد إىل استقصاء املذاهب، وال إىل تقرير مذهب احلنفية 

بخصوصه يف كل بحث.

بدعة  األربعني  مأتم  إقامة  أن  بيان  اآلتية:  البحوث  عىل  اشتملت  وقد 
مذمومة، ما يعمل ألجل امليت، أحوال الروح يف الربزخ، احلياة يف القرب، السؤال فيه 
ورأي ابن تيمية وابن القيم يف ذلك، مذهب احلنابلة وصول ثواب مجيع الطاعات 
والتصدق عنه، احلج  للميت  الدعاء  القيم يف ذلك،  وابن  تيمية  ابن  للميت، رأي 

* فتوى رقم: 651 سجل: 58 بتاريخ: 13/ 11/ 1947 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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عن العاجز وعن امليت واملذاهب فيه، الصوم عن امليت واملذاهب فيه، قراءة يس 
البدنية املحضة ورأي  العبادات  املقابر، مشهور مذهب الشافعية يف  للموتى وعند 
{ ]النجم: 39[  نَسِٰن إِلَّ َما َسَعٰ ن لَّۡيَس لِۡلِ

َ
متأخرهيم يف ذلك، تفسري آية }َوأ

وحديث »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث ... «. مشهور مذهب املالكية 
فيها،  ابن رشد  ورأي  متأخرهيم  للميت ورأي  القرآن  وقراءة  البدنية  العبادات  يف 
مذهب احلنفية وصول ثواب الطاعات كلها للميت، رأي اإلمام القرايف، احتياط 
معقول له، حكم أخذ األجرة عىل قراءة القرآن يف املذاهب، فتوى لألستاذ الوالد يف 
ذلك، زيارة القبور وآداهبا. واهلل أرجو فضال منه وكرما أن ينفع هبا ويثيب عليها يوم 

ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم، إنه أكرم مسؤول.

سنة حسنة:

1 - فتوى يف االحتفال بذكرى األربعني، نرشت األهرام الكلمة اآلتية حتت 
من   27  -  1366 سنة  رمضان  شهر  من  التاسع  األحد  يوم  عدد  يف  العنوان  هذا 
يوليو سنة 1947، لقد ابتالين اهلل بفقد الولد)1( فصربت واقتطع مني فلذة الكبد 
فام تربمت، فله احلمد عىل نعمة الرضا بالقضاء ومنه وحده املثوبة وعظيم اجلزاء، 
وقد تساءل أصدقائي عن ليلة األربعني فأخربهتم أن إحياءها عىل النحو املتبع بدعة 
مذمومة ال أصل هلا يف الدين، وأين مكتف فيها ويف غريها من األيام بام بيني وبني 
ريب من عمل يرجى ثوابه بمشيئته ملن افتقدته، وهلم مني مع عظيم الشكر أطيب 

التمنيات.

2 - وعىل إثر ذلك ورد إيل السؤال اآليت فأجبت عنه بالفتوى املسجلة برقم 
377 بتاريخ 14 أغسطس سنة 1947 بدار اإلفتاء، ونرشت األهرام خالصتها مع 

السؤال يف عدد يوم الثالثاء 12 من أغسطس سنة 1947 بالنص اآليت:

)1( تويف إىل رمحة اهلل يف يوم األربعاء 29 من رجب سنة 1366 املوافق 18 من يونيه سنة 1947 ولدي عبد 
احلميد الطالب بكلية العلوم بجامعة فؤاد األول.
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»مأتم األربعني«

سؤال لفضيلة املفتي ورده عليه.

التالية: إىل فضيلة األستاذ األكرب مفتي  التوقيع الكلمة  تلقينا من صاحب 
الديار  مفتي  األكرب  األستاذ  فضيلة  إىل  واحرتام  جتلة  بكل  أتقدم  املرصية،  الديار 
يف  املنشورة  األربعني  بذكرى  االحتفال  موضوع  يف  احلقة  فتواه  بمناسبة  املرصية 
األهرام راجيا أن يتفضل علينا بتبيان األعامل التي يرجى ثواهبا للميت كام جاء يف 
كلمة فضيلته القيمة؛ ألين ممن اتبع فعال السنة احلسنة التي استنها فضيلته يف عدم 
الفرصة  هذه  وأنتهز  باطال،  إمجاعا  عليها  الناس  إمجاع  رغم  األربعني،  ليلة  إحياء 
فألتمس من فضيلته أن يتكرم علينا بنرش ما جيهله الناس أو يتجاهلونه من أحكام 
الرشيعة الغراء يف املآتم وما جيري فيها من بدع وسخافات. أجزل اهلل أجر األستاذ 
األكرب وأنزل السكينة يف قلبه احلزين، وأدام عليه نعمة الرضا بالقضاء، وله من اهلل 

أوىف اجلزاء.

3 - رد املفتي:

وقد أحالت األهرام هذا الكتاب إىل صاحب الفضيلة املفتي فرد بالكلمة 
التالية، ونرشت األهرام اخلالصة املشار إليها.

أما الفتوى فنصها ما يأيت:

اجلواب
إقامة مأتم األربعني بدعة مذمومة.

األربعني ال خيتلف عن  ليلة  مأتم  إقامة  اآلن عىل  الناس  كثري من  حيرص 
وحيرضون  الرسادقات  له  ويقيمون  الصحف  يف  عنه  فيعلنون  الوفاة،  يوم  مأتم 
القراء وينحرون الذبائح، ويفد املعزون فيشكر منهم من حرض ويالم من ختلف ومل 
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يعتذر، ويقيم السيدات بجانب ذلك مأمتا آخر يف ضحوة النهار للنحيب والبكاء، 
وجتديد األسى والعزاء. وال سند ليشء من ذلك يف الرشيعة الغراء، فلم يكن من 
هدي النبوة وال يف عمل الصحابة وال يف املأثور عن التابعني، بل مل يكن معروفا 
عندنا)1( إىل عهد غري بعيد، وإنام هو أمر استحدث أخريا ابتداعا ال اتباعا، وفيه من 

املضار ما يوجب النهي عنه:
فيه التزام عمل ممن يقتدى هبم وغريهم ظاهره أنه قربة وبر، حتى استقر 
وجهها  غري  يف  األموال  إضاعة  وفيه  الدين.  يف  املرشوع  من  أنه  العامة  أذهان  يف 
املرشوع يف حني أن امليت كثريا ما يكون عليه ديون أو حقوق هلل تعاىل أو للعباد 
ال تتسع موارده للوفاء هبا مع تكاليف هذا املأتم، وقد يكون الورثة يف أشد احلاجة 
إىل هذه األموال، ومع هذا يقيمون مأتم األربعني استحياء من الناس ودفعا للنقد، 
وكثريا ما يكون يف الورثة قرص يلحقهم الرضر بتبديد أمواهلم يف هذه البدعة. وفيه 
»التعزية مرة«)2( هلذا وغريه من  مع ذلك تكرير العزاء وهو غري مرشوع؛ حلديث 
املفاسد الدينية والدنيوية أهبنا باملسلمني أن يقلعوا عن هذه العادة الذميمة التي ال 
ينال امليت منها رمحة أو مثوبة، بل ال ينال احلي منها سوى املرضة إذا كان القصد 
جمرد التفاخر والسمعة أو دفع املالمة واملعرة، وأن يعلموا أنه ال أصل هلا يف الدين 
فَٱنَتُهواْ{.  َعۡنُه  َنَهىُٰكۡم  َوَما  فَُخُذوهُ  ٱلرَُّسوُل  َءاتَىُٰكُم  }َوَمآ  تعاىل:  قال 

]احلرش: 7[.

4 - ما يعمل ألجل املوتى:
نفع  فيه  ما  فهو  األربعني  خصوص  يف  ال  املوطن  هذا  يف  يعمل  الذي  أما 
للميت وثواب يرجى أن يصل إليه من غري أن يقرتن به رضر للحي أو ما ال يسوغ 

رشعا من األعامل.

)1( أي عند مجهور املسلمني بمرص هبذه الصورة الراهنة. فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
)2( كام يف نيل األوطار للعالمة حممد بن عيل بن حممد الشوكاين قايض قضاة القطر اليامين املتوىف سنة 1255 
هجرية عىل منتقى األخبار لإلمام املجتهد املطلق جمد الدين أيب الربكات عبد السالم ابن تيمية املتوىف بحران 

سنة 652 وهو جد اإلمام تقي الدين أيب العباس ابن تيمية املشهور شيخ اإلمام ابن القيم.
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5 - بحث يف أحوال الروح اإلنساين يف الربزخ:

وقبل أن نبينه نمهد له بأنه ينبغي أن يعلم أن عامل األرواح)1( خيتلف عن عامل 
املادة اختالفا كثريا يف أحواله وأطواره، فالروح يسلكها اهلل تعاىل يف البدن يف احلياة 
الدنيا فتوجب له حسا وحركة وعلام وإدراكا ولذة وأملا، ويسمى بذلك حيا، ثم تفارقه 
يف الوقت املقدر أزال؛ لقطع عالئقها به؛ فتبطل هذه اآلثار ويفنى هيكل البدن ويصري 
مجادا ويسمى عند ذلك ميتا. ولكن الروح تبقى يف الربزخ)2( وهو ما بني الدنيا واحلياة 
اآلخرة من يوم املوت إىل يوم البعث والنشور حية مدركة)3( تسمع وتبرص وتسبح 
يف ملك اهلل حيث أراد وقدر، وتتصل باألرواح األخرى وتناجيها وتأنس هبا سواء 
أكانت أرواح أحياء أم أرواح أموات، وتشعر بالنعيم والعذاب واللذة واألمل بحسب 
حالتها، وما كان هلا من عمل يف احلياة الدنيا، وترد أفنية القبور)4( وتأوي إىل املنازل 

)1( الروح اإلنساين جسم نوراين لطيف مبدع من غري مادة سار يف جوهر األعضاء رسيانا يشبه رسيان املاء يف 
النبات أو النار يف الفحم ال يتبدل وال يتحلل، وهو احلامل لصفات الكامل من العقل والفهم، وهو اإلنسان يف 
احلقيقة واملشار إليه بلفظ أنا دون اهليكل املخصوص القابل للزوال، وإىل هذا ذهب مالك ومجهور املتكلمني 
والصوفية والرازي وإمام احلرمني، واختاره ابن القيم، وقال إنه هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وانعقد عليه 
إمجاع الصحابة وأقام عليه زهاء مائة دليل يف كتاب الروح، وهناك مذاهب أخرى يف معنى الروح، وكل ما 
يؤثر عن العلامء يف ذلك إنام هو من قبيل ذكر األوصاف واألحوال التي هي من باب اآلثار واألحكام ال من 
قبيل الكشف عن احلقيقة الذاتية؛ ألهنا مما استأثر اهلل بعلمه، فال حتيط به عقول البرش؛ ولذلك ملا سأل اليهود 
ۡمرِ 

َ
وُح ِمۡن أ النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن حقيقة الروح وكنهه امتحانا له وتعجيزا مل جيبهم هبا بل أجيبوا بقوله تعاىل: }قُِل ٱلرُّ

َرب{ ]اإلرساء: 85[ أي العلم بكنهه من شأنه تعاىل وحده -املطالب القدسية وتفسري العالمة شهاب الدين 
وِح{ ]اإلرساء: 85[ -  لُونََك َعِن ٱلرُّ السيد حممود األلويس البغدادي املتوىف سنة 1270 قوله تعاىل: }َويَۡس َٔ

والروح لغة يذكر ويؤنث.
)2( قال تعاىل يف سورة املؤمنون: }َوِمن َوَرآئِِهم بَۡرَزٌخ إَِلٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثوَن{ ]املؤمنون: 100[.

)3( يف اإلحياء حلجة اإلسالم أيب حامد الغزايل املتوىف بطوس سنة 505: »احلق الذي تنطق به اآليات واألخبار 
أن املوت انتقال وتغري حال، وأن الروح باقية بعد مفارقة اجلسد منعمة أو معذبة، ومعنى مفارقتها له انقطاع 
بعد مفارقتها  يبقى هلا  إدراك وحزن وغم ونعيم وفرح  بنفسها من  للروح  ما هو وصف  ترصفها عنه، وكل 
للجسد، وما هو وصف هلا بواسطة األعضاء كبطش باليد وسمع باألذن وبرص بالعني يتعطل بموته إىل أن 
تعاد الروح إىل اجلسد«. اه�. أما إدراكها املسموعات واملبرصات من غري آلة كإدراك املالئكة واجلن فهو من 

مجلة معارفها الثابتة هلا بنفسها كام هو ظاهر.
)4( يف زاد املعاد البن القيم » أن املوتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها يف يوم اجلمعة، فيعرفون زوارهم 
فيه األحياء  تلتقي  يوم  فهو  األيام،  أكثر من معرفتهم هبم يف غريه من  يمر هبم ويسلم عليهم ويلقاهم  ومن 

واألموات، وروي أن املوتى يعلمون بزوارهم يوم اجلمعة ويوما قبله ويوما بعده«. اه�.
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وهي يف كل ذلك لطيفة ال حيدها مكان، وال حيرصها حيز، وال ترى بالعيون واآلالت 
كام ترى املاديات.

بأجزائه  أو  بالبدن)1( كله  تتصل  أن  الربزخ  اهلل هلا وهي يف عامل  يأذن  وقد 
األصلية اتصاال برزخيا خاصا ال كاالتصال الدنيوي، يشبه اتصال أشعة الشمس 
وأضواء القمر بالعوامل األرضية وهو اتصال إرشاق وإمداد؛ فيشعر البدن كذلك 
باالتصال  هلا  اهلل  يأذن  ال  وقد  الروح،  بواسطة  وجييب  ويسمع  والعذاب  بالنعيم 
بالبدن؛ فتشعر الروح بذلك كله شعورا قويا، ويستمر ذلك الشأن هلا إىل ما شاء اهلل 
حتى يوم البعث والنشور. هذا هو مذهب مجهور أهل السنة وبه وردت األحاديث 

واآلثار.

6 - احلياة يف القرب والسؤال فيه:

وقد ورد فيها حديث سؤال القرب)2( ونعيمه وعذابه، وأن املعذب واملنعم 
فيه الروح والبدن معا، وحديث سامع املوتى وإجابتهم وحديث رد السالم عىل من 

سلم عليهم)3(.

)1( ذهب أبو حممد ابن حزم األندليس املتوىف سنة 456 يف كتاب املحىل إىل أنه ال مساءلة يف القرب إال للروح، 
وأهنا ال تعود إىل اجلسم بعد مفارقته إال يوم القيامة، ورد عليه العالمة ابن القيم يف كتاب الروح بام دحض 

حجته.
)2( عن عثامن É قال: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه، فقال: استغفروا ألخيكم وسلوا له 
التثبيت فإنه اآلن يسأل«. رواه أبو داود، وأخرجه البزار واحلاكم وصححه، وفيه دليل عىل ثبوت حياة القرب، 
وقد وردت هبا أحاديث كثرية بلغت يف داللتها عليها حد التواتر ودليل عىل سؤال القرب، وقد وردت به أيضا 
ِيَن َءاَمُنواْ بِٱۡلَقۡوِل  ُ ٱلَّ أحاديث صحيحة يف الصحيحني وغريمها، وعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن قوله تعاىل: }يُثَّبُِت ٱللَّ
ٱثلَّابِِت{ ]إبراهيم: 27[ نزل يف عذاب القرب، وكان من دعائه -عليه السالم- ملن صىل عليه صالة اجلنازة قوله: 
»وأعذه من عذاب القرب«. وقوله: »اللهم وقه من فتنة القرب ومن عذاب جهنم، اللهم ثبت عند املسألة منطقه 
وال تبتله يف قربه«، وهل السؤال يف القرب خمتص هبذه األمة أو عام هلا ولغريها، رجح األول احلكيم الرتمذي، 
والثاين ابن القيم، ومما ورد يف ذلك حديث الرباء بن عازب، وهو حديث متصل اإلسناد مشهور رواه مجاعة 
إسحاق  أيب  لإلمام  االعتصام  ويف  مفرد،  مصنف  الدارقطني يف  ومجع طرقه  داود،  وأبو  أمحد  وأخرجه  عنه، 
الشاطبي املتوىف سنة 790 هجرية أنه ال بعد وال نكري يف كون امليت يعذب برد الروح إليه عارية، ثم تعذيبه 

عىل وجه ال يقدر البرش عىل رؤيته.
 = ببضعة  أمر  قريش  مرشكي  عىل  الرسول  وظهر  بدر  يوم  كان  ملا  قال:  طلحة  أيب  عن  الصحيحني  يف   )3(
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واستقر رأي سلف األمة عىل ذلك، وال عربة بمن ينكره، فإن شأن األرواح 
يدق ويسمو عن مدارك املحجوبني بحجب املادة.

قال شيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية: »ومذهب سلف األمة وأئمتها أن 
العذاب أو النعيم لروح امليت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو 
معذبة، وقد تتصل به أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب«. وقال يف موضع آخر 
»واستفاضت اآلثار بمعرفة امليت أهله وأحوال أهله وأصحابه يف الدنيا، وأن ذلك 
يعرض عليه، وجاء يف اآلثار أنه يرى أيضا وأنه يدري بام يفعل عنده، فيرس بام كان 

وعد  ما  وجدتم  قد  »أليس  بأسامئهم  بعضهم  الرسول  ونادى  القليب،  يف  فألقوا  صناديدهم  من  =وعرشين 
ربكم حقا؟ فإين وجدت ما وعد ريب حقا، فقال عمر: يا رسول اهلل، ما تكلم من أجساد ال أرواح هلا، فقال: 
والذي نفيس بيده ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم«. وأخرج أبو الشيخ حديثا قال فيه: »كانت امرأة باملدينة تقم 
املسجد -تكنسه- فامتت فلم يعلم هبا النبي ملسو هيلع هللا ىلص فمر عىل قربها وسأل عنه فأخربوه أنه قرب أم حمجن التي كانت 
تقم املسجد، فصىل عليها، وقال: أي العمل وجدت أفضل؟ قالوا: يا رسول اهلل، أتسمع؟ قال: ما أنتم بأسمع 
منها«. وذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أهنا أجابته: »قم املسجد«. وأخرج ابن عبد الرب بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا: 
»ما من أحد يمر بقرب أخيه املؤمن كان يعرفه يف الدنيا، فيسلم عليه إال عرفه ورد عليه«. ويف الصحيحني عن 
قرع  ليسمع  إنه  عنه أصحابه حتى  قربه وتوىل  إذا وضع يف  العبد  »أن  للبخاري:  واللفظ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أنس عن 
نعاهلم، أتاه ملكان فأقعداه، فيقوالن: ما كنت تقول يف هذا الرجل حممد؟ فيقول: أشهد أنه عبد اهلل ورسوله، 
فيقال: انظر إىل مقعدك من النار أبدلك اهلل به مقعدا يف اجلنة، قال النبي: فريامها مجيعا، وأما الكافر أو املنافق 
فيقول: ال أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: ال دريت وال تليت، ثم يرضب بمطرقة من حديد رضبة 
بني أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال الثقلني«. اه�. فاملوتى يسمعون وجييبون يف قبورهم، وإليه ذهب 
كثري من أهل العلم، واختاره الطربي، وابن قتيبة، وذهب آخرون إىل عدم سامع املوتى لقوله تعاىل: }إِنََّك 
ن ِف ٱۡلُقُبورِ{ ]فاطر: 22[. واجلواب أن السامع  نَت بُِمۡسِمٖع مَّ

َ
{ ]النمل: 80[ وقوله: }َوَمآ أ َل تُۡسِمُع ٱلَۡمۡوَتٰ

املنفي عنهام هو سامع االنتفاع والقبول ال مطلق السامع؛ بدليل املقابلة يف قوله تعاىل }إِن تُۡسِمُع إِلَّ َمن يُۡؤِمُن 
أَِبَيٰتَِنا{ ]النمل: 81[ أي سامع انتفاع وقبول وترتب عليه آثاره، وهذا ال ينايف السامع املثبت للموتى يف احلياة 
الربزخية. قال األلويس: »واحلق أن املوتى يسمعون يف اجلملة بأن خيلق اهلل يف بعض أجزاء امليت قوة يسمع هبا 
متى شاء اهلل السالم وغريه، أو بأن يكون السامع للروح، وال يمتنع أن تسمع بل أن حتس وتدرك بعد مفارقتها 
للبدن بدون وساطة قوى فيه، وحيث كان هلا عىل الصحيح تعلق ال يعلم كنهه، وال كيفيته إال اهلل تعاىل بالبدن 
كله أو بعضه بعد املوت، وهو غري التعلق الدنيوي به، أجرى اهلل سبحانه عادته بتمكينها من السمع وخلقه هلا 
عند زيارة القرب، وعند محل البدن إليه وعند الغسل«. اه�. وقال الشاطبي يف االعتصام: »إنه ال يصح حتكيم 
العادة الدنيوية املشاهدة يف مثل هذا وحتكيمها عىل اإلطالق يف كل شأن غري صحيح لقصورها«. اه�. وهذه 
ن َيُقوَل 

َ
ا أ َراَد َشۡي ًٔ

َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرهُ

َ
َمآ أ شؤون ال حتيط بكنهها العقول، ولكنها يف متناول القدرة اإلهلية الشاملة }إِنَّ

َلُۥ ُكن َفَيُكوُن{ ]يس: 82[.
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حسنا ويأمل ملا كان قبيحا)1( وجتتمع أرواح املوتى فينزل األعىل إىل األدنى ال العكس«. 
اه�. وقد أوضح ذلك تلميذه شيخ اإلسالم ابن القيم يف كتاب الروح)2( واستوعب 
هذا البحث وأفاض يف بيانه واالستدالل عليه األستاذ الوالد -رمحه اهلل- يف كتاب 

املطالب القدسية يف أحكام الروح وآثارها الكونية)3(.

7 - مذهب احلنابلة وصول ثواب مجيع الطاعات للميت:

إذا علم هذا، فالصحيح كام قال ابن تيمية: »إن امليت ينتفع بجميع العبادات 
البدنية من الصالة والصوم والقراءة -أي تطوعا بال أجر-)4( كام ينتفع بالعبادات 
املالية من الصدقة ونحوها باتفاق األئمة -راجع إىل العبادات املالية- وكام لو دعي 

له واستغفر له«. اه�.

الصدقة  امليت  إىل  هيدى  ما  »أفضل  الروح:  كتاب  يف  القيم  ابن  وقال 
واالستغفار والدعاء له واحلج عنه، وأما قراءة القرآن وإهداؤها إليه تطوعا بغري 
إليه ثواب الصوم واحلج«. وقال يف موضوع آخر:  إليه كام يصل  أجر فهذا يصل 
»واألوىل أن ينوي عند الفعل أهنا للميت، وال يشرتط التلفظ بذلك«. اه�.)5( وقد 

)1( انظر اإلحياء وعمدة القاري رشح صحيح البخاري لإلمام احلافظ قايض القضاة بدر الدين العيني احلنفي 
املتوىف سنة 855 هجرية.

)2( هو اإلمام شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن بكر الدمشقي الفقيه احلنبيل املفرس النحوي األصويل املتكلم 
الشهري بابن قيم اجلوزية ولد سنة 691، والزم شيخه تقي الدين ابن تيمية وتويف يف رجب سنة 751، ومن 

مؤلفاته كتاب الروح وهو كتاب سلفي قيم وكتاب زاد املعاد يف هدي خري العباد.
)3( هو العالمة األصويل املنطقي البارع يف املعقول واملنقول شيخ الشيوخ باجلامع األزهر الشيخ حممد حسنني 
خملوف العدوي املالكي األزهري، ولد ببني عدي يف 15 رمضان سنة 1277 هجرية وتويف بالقاهرة يف سنة 

1355 / 11 إبريل سنة 1936، وكتابه طبع يف سنة 1350 بمطبعة السيد مصطفى البايب احللبي بمرص.
القراءة  عىل  االستئجار  يصح  »وال  تيمية:  ابن  ولقول  اآلتية،  القيم  ابن  عبارة  من  أخذا  القيد  هذا  زدنا   )4(
وإهداؤها إىل امليت؛ ألنه مل ينقل عن أحد من األئمة اإلذن يف ذلك، وقد قال العلامء: إن القارئ إذا قرأ ألجل 
واالستئجار عىل جمرد  الصالح،  العمل  امليت  إىل  وإنام يصل  امليت!  إىل  فأي يشء هيديه  له،  ثواب  فال  املال، 
التالوة مل يقل به أحد من األئمة وإنام تنازعوا يف االستئجار عىل التعليم«. اه� بحروفه. ومثل القراءة يف ذلك 
سائر العبادات البدنية إال ما استثناه الفقهاء، رسالة شفاء العليل للعالمة الفقيه السيد حممد أمني الشهري بابن 

عابدين احلنفي فرغ من تأليفها يف الثامن من مجادى اآلخرة سنة 1299 وسيأيت للبحث بقية.
)5( شفاء العليل وحاشية ابن عابدين عىل الدر املختار يف بايب اجلنائز واحلج عن الغري.
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أية قربة فعلها اإلنسان وجعل  أن  املغني)1(  ابن قدامة احلنبيل يف كتابه  ذكر اإلمام 
ثواهبا للميت املسلم نفعه ذلك بمشيئته تعاىل، وأنه ال خالف بني العلامء يف الدعاء 
تعاىل:  لقوله  النيابة  فيها  تتأتى  التي  الواجبات  وأداء  والصدقة  له  واالستغفار 
ِيَن َسَبُقونَا  ِيَن َجآُءو ِمۢن َبۡعِدهِۡم َيُقولُوَن َربََّنا ٱۡغفِۡر نَلَا َوِلِۡخَوٰنَِنا ٱلَّ }َوٱلَّ
ۢنبَِك َولِۡلُمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت{  يَمِٰن{ ]احلرش: 10[ وقوله: }َوٱۡسَتۡغفِۡر ِلَ بِٱۡلِ

]حممد: 19[.

8 - الدعاء للميت والتصدق عنه:

»وسأله رجل فقال: يا رسول  النبي ملسو هيلع هللا ىلص لكل ميت صىل عليه)2(  وقد دعا 
اهلل، إن أمي ماتت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم«)3(.

املتوىف سنة 620 هجرية،  احلنبيل  قدامة  بن  بن أمحد بن حممد  اهلل  أبو حممد عبد  الدين  اإلمام موفق  )1( هو 
صاحب كتاب املغني عىل خمترص اإلمام أيب القاسم اخلرقي، وهو من َأَجلِّ الكتب الفقهية والعمدة يف مذهب 
احلنابلة، قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم: ما رأيت يف كتب اإلسالم يف العلم مثل املحىل واملجىل البن 
بالفتيا حتى  قال: مل تطب نفيس  أنه  فيهام، ونقل عنه  ما  قدامة يف جودهتام وحتقيق  املغني البن  حزم، وكتاب 
املطلق،  باالجتهاد  العلامء  له  اعرتف  الذي  السالم  عبد  بن  بالعز  وناهيك  املغني،  من  نسخة  عندي  صارت 
وكانوا يلقبونه بسلطان العلامء، وقد أمر بطبع كتاب املغني بمطبعة املنار بمرص ملك احلجاز عبد العزيز آل 

سعود، كام ذكره العالمة السيد حممد رشيد رضا صاحب املنار يف مفتتح اجلزء األول من املغني.
)2( يف الدعاء أمران أحدمها: ابتهال الداعي إىل اهلل تعاىل وتوجهه إليه، والثاين: طلب حصول أمر مرغوب 
فيه للمدعو له. واألول خاص بالداعي وله ثوابه، والثاين خاص باملدعو له. ففي نحو اللهم اغفر له وارمحه 
يطلب الداعي من اهلل تعاىل الغفران والرمحة للمدعو له، ويرجو حصوله له ونفعه به، وقد قال عليه السالم فيام 
رواه أبو داود: »إذا صليتم عىل امليت فأخلصوا له الدعاء«. واألمر هنا للوجوب. وكام رشع الدعاء للموتى يف 
صالة اجلنازة رشع الدعاء هلم عند زيارة القبور، وكان عليه السالم يعلم أصحابه ما يدعون به هلم إذا خرجوا 
لزيارهتا، ويطلب منهم االستغفار هلم. ويف زاد املعاد: »وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء 
هلم والرتحم عليهم واالستغفار هلم، ويأمر من معه بالسالم عليهم والدعاء هلم، وكان يتعاهد أصحابه بزيارة 
قبورهم والسالم عليهم والدعاء هلم، كام يتعاهد احلي صاحبه يف دار الدنيا« اه�. ويف رشح املنهج: »أن الدعاء 
متفق عليه أنه ينفع امليت واحلي القريب والبعيد بوصية وغريها، وفيه أحاديث كثرية بل كان أفضل الدعاء أن 
يدعو املؤمن ألخيه بظهر الغيب«. اه�، وحكى اإلمام حميي الدين أبو زكريا النووي الشافعي املتوىف سنة 676 

يف رشحه عىل صحيح اإلمام مسلم: »اإلمجاع عىل وصول الدعاء إىل امليت«. اه�.
)3( عن عائشة Ö »أن رجال قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: إن أمي افتلتت -ماتت فجأة- وأراها لو تكلمت تصدقت. فهل 
هلا أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم«. متفق عليه. وعن ابن عباس Ñ »أن رجال قال: يا رسول اهلل إن أمي 
توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، قال فإن يل خمرفا -بفتح امليم وسكون اخلاء املعجمة وفتح الراء: 
بدائع=  والنسائي. ويف  داود  وأبو  والرتمذي  البخاري  رواه  به عنها«.  قد تصدقت  أين  أشهدك  فإين  بستانا- 
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9 - احلج عن العاجز وعن امليت:

»وجاءت امرأة إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا رسول اهلل، إن فريضة اهلل يف احلج 
أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت عىل الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت 
لو كان عىل أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين اهلل أحق أن يقىض«)1(.
»أن سعد بن أيب وقاص* سأل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا  =الصنائع لإلمام الكاساين احلنفي املتوىف سنة 587 
أمه  ينفع  أن  االبن  قصد  اه�.  تصدق«  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال  عنها؟  أفأتصدق  الصدقة،  حتب  أمي  إن  اهلل،  رسول 
بوصول ثواب هذه الصدقة إليها. ويف هذه األحاديث دليل عىل أن صدقة الولد تنفع الوالدين بعد موهتام بدون 
وصية منهام، ويصل ثواهبا إليهام. وحكى النووي يف رشح مسلم اإلمجاع عىل أن الصدقة تقع عن امليت ويصل 

ثواهبا إليه من غري تقييد بكوهنا من الولد. نيل األوطار.
* كذا بالسجل، ويف بدائع الصنائع، والصواب »سعد بن عبادة«. انظر: هتذيب األسامء واللغات للنووي، ط 

دار الكتب العلمية، 2/ 327.)تراث الفتاوى(
)1( رواه أمحد والنسائي بمعناه، وعن ابن عباس قال: »جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، فقالت: يا 
رسول اهلل، إن فريضة اهلل عىل عباده يف احلج أدركت أيب شيخا كبريا ال يستطيع أن يستوي عىل الراحلة، فهل 
يقيض عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم«. رواه اجلامعة. ويف احلديثني دليل عىل جواز احلج من الولد نيابة عن والده 
إذا كان ميئوسا من قدرته عىل احلج املفروض. وقوله -عليه السالم- نعم. معناه حجي عنه أي قضاء عنه، 
فيفيد أن احلج يقع عن املحجوج عنه، وهو ظاهر الرواية عند احلنفية وخمتار الرسخيس ومجع من املحققني. 
وقال يف نيل األوطار: »وال خيتص ذلك باخلثعمية؛ ألن األصل عدم اخلصوص، وال باالبن خالفا ملن ادعى أنه 
خاص به، قال يف الفتح: وال خيفى أن دعوى االختصاص به مجود« اه�. وعن ابن عباس »أن امرأة من جهينة 
جاءت إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، 
أرأيت لو كان عىل أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا اهلل، فاهلل أحق بالوفاء«. رواه البخاري والنسائي بمعناه. 
ويف رواية ألمحد والبخاري بمثل ذلك، وفيها قال: »جاء رجل إىل النبي، فقال: إن أختي نذرت أن حتج ... «، 
ويف قوله: »نعم«. دليل عىل إجزاء احلج عن امليت من الولد، وكذلك من غريه فيام وجب عليه بنذر أو غريه؛ 
أن من مات وعليه حج  دليل عىل  قاضيته«  »أكنت  قوله:  بالوفاء«. ويف  فاهلل أحق  اهلل،  »اقضوا  قوله:  بدليل 
وجب عىل وليه أن جيهز من حيج عنه من رأس ماله، كام أن عليه قضاء ديونه منه، ويلحق باحلج كل حق ثبت 
يف ذمته هلل تعاىل من نذر أو كفارة أو زكاة أو غري ذلك، ويف الرواية الثانية دليل عىل صحة احلج عن امليت من 
غري الوارث؛ لعدم استفصاله ملسو هيلع هللا ىلص لألخ هل هو وارث أو ال، وترك االستفصال منه ملسو هيلع هللا ىلص يف مقام االحتامل ينزل 
منزلة العموم يف املقال كام تقرر يف األصول، وعن ابن عباس قال: »أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص رجل، فقال: إن أيب مات 
وعليه حجة اإلسالم، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟، قال: نعم، قال: فاحجج 
عن أبيك«. رواه الدارقطني، وفيه دليل عىل أنه جيوز لالبن أن حيج عن أبيه حجة اإلسالم بعد موته، وإن مل يقع 
منه وصية وال نذر. ويدل عىل جواز احلج عن امليت من غري الولد حديث شربمة، وهو ما روي عن ابن عباس 
»أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سمع رجال يقول: لبيك عن شربمة، فقال: من شربمة؟ قال: أخ يل أو قريب يل، قال: حججت 
عن نفسك؟ قال: ال، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شربمة«. رواه أبو داود وابن ماجه. قال النووي يف رشح 
مسلم: »ويؤخذ من حديث اخلثعمية جواز احلج عن العاجز بموت أو عضب وهو الزمانة واهلرم ونحومها، 
وهو مذهب اجلمهور سواء أكان العجز عن فرض أم نذر، وسواء أوىص به أم ال، وجيزئ عنه، وقال مالك 
والليث: ال حيج أحد عن أحد إال عن ميت مل حيج حجة اإلسالم. وحكي عن النخعي وبعض السلف أنه= 
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10 - الصوم عن امليت:

»وسأله رجل عن أمه التي ماتت وعليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: 
نعم«)1(.

=ال يصح احلج عن ميت وال غريه، وهي رواية عن مالك وإن أوىص به« اه�. ولعل وجه هذا القول ما ذكره 
 } نَسِٰن إِلَّ َما َسَعٰ ن لَّۡيَس لِۡلِ

َ
القرطبي من أن ظاهر حديث اخلثعمية خمالف للقرآن أي لقوله تعاىل: }َوأ

]النجم: 39[. فريجح ظاهر القرآن لتواتره، قال الشوكاين: »ولكنه يقال هو عموم خمصوص بأحاديث الباب، 
وال تعارض بني عام وخاص« اه�. واحلق ما ذهب إليه اجلمهور هلذه األحاديث الصحيحة، وهو رصيح يف 

انتفاع امليت به وفراغ ذمته مما شغلها ووصول ثوابه إليه. واهلل أعلم.
شهر،  صوم  وعليها  ماتت  أمي  إن  اهلل،  رسول  يا  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إىل  رجل  »جاء  قال:  عباس  ابن  عن   )1(
أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان عىل أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين اهلل أحق أن يقىض«. 
رواه مسلم. وعنه قال: »جاءت امرأة إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا رسول اهلل، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، 
أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان عىل أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي 
عن أمك«. أخرجه الشيخان. وعن عائشة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من مات وعليه صيام صام عنه وليه«. متفق 
عليه. وروي نحوه عن ابن عباس Ñ وهو تقرير لقاعدة عامة فيمن مات وعليه صوم واجب بأي سبب من 
أسباب الوجوب، وكذلك حديث ابن عباس األول، ويشري إىل ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص فيه: »فدين اهلل أحق أن يقىض«. 
النذر، فال يصح خمصصا وال  العام وهو صوم  أفراد  الثاين فهو تنصيص عىل بعض  ابن عباس  وأما حديث 
مقيدا حلديث عائشة، فاسُتفيد من هذه األحاديث أن الويل يصوم عمن مات وعليه صوم واجب أي صوم 
كان -نذرا أو غريه- وجوبا كام قال ابن حزم، أو استحبابا كام ذهب إليه اجلمهور ومنهم الشافعي يف القديم، 
وصححه النووي وقال: إنه املختار من قول الشافعي، وقال به من السلف طاوس واحلسن والزهري وقتادة 
وأبو ثور، وإليه ذهب أصحاب احلديث ومجاعة من حمدثي الشافعية، واألوزاعي. وقال البيهقي: »هذه السنة 
ثابتة ال أعلم خالفا بني أصحاب احلديث يف صحتها«. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي يف قوله اجلديد إىل 
أن الويل ال يصوم عن امليت يف النذر وال يف غريه، بل يطعم عنه لكل يوم مسكينا؛ ملا أخرجه النسائي عن ابن 
عباس موقوفا أنه قال: »ال يصوم أحد عن أحد، وال يصيل أحد عن أحد«. وملا أخرجه عبد الرزاق عن عائشة 
أحد  فيها  ينوب  ال  بدنية  عبادة  الصوم  وألن  عنهم«.  وأطعموا  موتاكم  »ال تصوموا عن  قالت:  أهنا  موقوفا 
عن أحد كالصالة. وفتيا ابن عباس وعائشة هبذا، وهو خالف ما رويناه مرفوعا من صوم الويل بمنزلة رواية 
الناسخ، ورده الشوكاين بأن احلق اعتبار ما رواه الصحايب دون ما رآه، وما روي مرفوعا يف الباب يرد ذلك 
كله. وذهب أمحد والليث وأبو عبيد إىل أن الويل ال يصوم عن امليت إال يف النذر متسكا بأن حديث عائشة مطلق 
وحديث ابن عباس الثاين مقيد، فيحمل املطلق عىل املقيد ويكون املراد من قوله يف احلديث: »وعليه صيام«. 
يوم  أن يطعم عنه لكل  فالواجب  النذر  أما يف غري  نذر، وقد علمت اجلواب عن ذلك مما سلف.  أي صيام 
مسكينا؛ ملا روي عن ابن عمر موقوفا: »من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا«، وعن 
عائشة قالت: »يطعم عنه يف قضاء رمضان، وال يصام عنه«. وسئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر صوم 
شهر وعليه صيام رمضان، فقال: »أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه«. وفرق يف املغني بني النذر 
وغريه، وقال تفريعا عليه: »إن الصوم -أي يف النذر- ليس بواجب عىل الويل؛ ألن النبي شبهه بالدين، وال 
جيب عىل الويل قضاء دين امليت، وإنام يتعلق برتكته إن كان له تركة وإال فال يشء عىل وارثه، ولكن يستحب أن 
 يقىض عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه فكذلك ههنا، وال خيتص ذلك بالويل بل كل من صام عنه قىض ذلك عنه = 
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11 - قراءة يس عىل املوتى وعىل املقابر:

الدعاء  ألن  القرب؛  بسائر  امليت  انتفاع  عىل  تدل  صحاح  أحاديث  وهذه 
إىل  ثواهبا  اهلل  أوصل  وقد  بدنية)1(.  عبادات  والصوم  واحلج  واالستغفار  للميت 

=وأجزأه؛ ألنه تربع فأشبه قضاء الدين عنه« اه�.
وقد اختلف الفقهاء يف املراد بالويل، فاختار النووي يف رشح مسلم أنه القريب وارثا أو غري وارث، وقيل هو 
الوارث خاصة، وقيل العصبة خاصة. وذهب احلنفية إىل أنه هو املترصف يف املال فيشمل الويص ولو أجنبيا. 
كام ذكره ابن عابدين يف الصوم، كام اختلفوا يف أنه هل خيتص الصوم بالويل أو ال؟ فقيل خيتص به، ورجحه 
الشوكاين؛ ألن األصل عدم النيابة يف العبادة البدنية يف احلياة فكذلك بعد املوت إال ما ورد فيه النص، فيقترص 
إنه لو صام عن امليت أجنبي فإن كان بإذن الويل  النووي، وقال:  الباقي عىل األصل، وصححه  عليه ويبقى 
صح وإال فال، وزاد اإلمام القسطالين الشافعي املتوىف سنة 923: »أنه يصح الصوم عن امليت من األجنبي 
إذا أذن له امليت أو الويل بأجرة أو بدوهنا«. اه�. وقيل ال خيتص به بل يقبل من املتربع ولو أجنبيا وهو رصيح 
عبارة املغني وظاهر صنيع البخاري، وبه جزم أبو الطيب الطربي. وقال احلنفية: إن الويل يطعم عن امليت من 
ثلث ماله وجوبا إن أوىص وجوازا إن مل يوص. فإن تربع به جاز معلقا عىل مشيئة اهلل تعاىل وكان ثوابه للميت 
والصالة كالصوم يف استحسان املشايخ، وال جيوز أن يصوم الويل أو يصيل عن امليت؛ ليكون قضاء عام وجب 
ابن عباس: »ال يصوم أحد عن أحد، وال يصيل أحد عن أحد«. ولكن للويل وغريه أن جيعل  قاله  ملا  عليه؛ 
ثواب صومه أو صالته للميت تربعا بمثابة الصدقة ملا رصح به يف اهلداية من أن لإلنسان أن جيعل ثواب عمله 
لغريه صالة أو صوما أو صدقة أو حجا أو غريه. وروى الدارقطني »أن رجال سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: كان يل 
أبوان أبرمها حال حياهتام، فكيف يل بربمها بعد موهتام؟ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص إن من الرب بعد املوت أن تصيل هلام مع 
صالتك وتصوم هلام مع صيامك«. ويف البدائع أن قوله -عليه السالم- »ال يصوم أحد عن أحد، وال يصيل 
أحد عن أحد«. إنام هو يف حق اخلروج عن العهدة ال يف حق الثواب، فإن من صام أو صىل أو تصدق وجعل 
ثوابه لغريه من األموات واألحياء جاز، ويصل ثواهبا إليهم عند أهل السنة واجلامعة، وعليه عمل املسلمني من 
لدن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل يومنا هذا يف زيارة القبور وقراءة القرآن عليها والتكفني والصدقات والصوم والصالة، 
وجعل ثواهبا لألموات. وال مانع يف ذلك عقال؛ ألن إعطاء الثواب من اهلل إفضال منه ال استحقاق عليه، فله 
أن يتفضل عىل من عمل ألجله بجعل الثواب له، كام له أن يتفضل بإعطاء الثواب من غري عمل رأسا«. اه�. 
ويف البحر الرائق للعالمة ابن نجيم احلنفي املتوىف سنة 969 عىل متن الكنز لإلمام النسفي: »والظاهر أنه ال 
فرق بني أن ينوي عند الفعل الغري أو يفعله لنفسه، ثم بعد ذلك جيعل ثوابه لغريه إلطالق كالمهم«. اه�، ومن 
هذا يظهر انتفاع امليت بحج غريه عنه ووصول ثوابه إليه وبإطعام غريه عنه؛ ألن يف اإلطعام برا باملساكني وسدا 

حلاجتهم؛ ولذلك ثواب عظيم وما عمل ذلك إال ألجل امليت فيصل إليه ثوابه لتسببه فيه يف احلقيقة.
)1( ذهب مجهور الفقهاء إىل أن احلج عبادة تؤدى باملال والبدن معا، وقد عده املصنف من العبادات البدنية، 
فيحتمل أن يكون ذلك جريا عىل ما ذهب إليه بعضهم، ومنهم قايض خان من أئمة احلنفية من أنه عبادة بدنية 
بالبدنية هنا ما يشمل  املراد  أن يكون  الوجوب فقط، وحيتمل وهو األقرب  كالصالة والصوم، واملال رشط 
مايل من حيث  فإنه  املحضة كاحلج،  والذكر وغري  القرآن  قراءة  والصوم وكذا  كالدعاء واالستغفار  املحضة 
اشرتاط االستطاعة ووجوب اجلزاء بارتكاب حمظوراته، وبدين من حيث الوقوف والطواف والسعي، والقسم 
الثالث عبادة مالية حمضة كالزكاة والكفارة والصدقة، وقد نازع ابن حزم يف الصوم فذهب إىل أنه عبادة مركبة 

كاحلج من حيث اإلمساك واإلطعام يف جرب ما نقص منه.
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امليت فكذلك ما سواها مع ما تقدم من حديث ثواب القراءة، فقد ورد حديث يف 
ثواب من قرأ يس وختفيف اهلل تعاىل عن أهل املقابر بقراءهتا)1(.

12 - مذهب الشافعية يف العبادات البدنية املحضة:

وقال الشافعي: »إن الذي يصل ثوابه إىل امليت الدعاء واالستغفار والصدقة 
والواجب الذي يقبل النيابة كاحلج وما عدا ذلك)2( ال يفعل عنه، وال يصل ثوابه 
)1( يشري ابن قدامة هبذا إىل قوله قبل هذا الفصل، وروي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال »من دخل املقابر فقرأ سورة يس 
خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات«. وروي عنه عليه السالم »من زار قرب والديه فقرأ عنده أو 
عندمها يس غفر له«. وإىل ما ذكره يف باب ما يفعل عند املحترض من قول أمحد: »ويقرؤون عند امليت إذا احترض 
ليخفف عنه بالقراءة يقرأ يس وأمر بقراءة فاحتة الكتاب«. ويف الرشح الكبري يف هذا الباب: »ويقرأ عنده سورة 
يس؛ ملا روى معقل بن يسار قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اقرءوا يس عىل موتاكم«. رواه أبو داود، وروى أمحد: 
»يس قلب القرآن ال يقرؤها رجل يريد اهلل والدار اآلخرة إال غفر له واقرءوها عىل مرضاكم«. وحديث معقل 
كام يف نيل األوطار رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان وصححه، وأعله القطان، وضعف 
امليت حقيقة،  إليه ال عىل  ما يؤول  باعتبار  الوفاة جمازا  ابن حبان عىل من حرضته  الدارقطني، ومحله  إسناده 
ورده املحب الطربي، وقال الشوكاين: »إن اللفظ نص يف امليت وتناوله احلي املحترض جماز، فال يصار إليه إال 
بقرينة«. اه�. وهذا احلديث مع ضعف إسناده يفيد بإطالقه ومع إرادة املعنى احلقيقي للفظ املوتى استحباب 
قراءة يس عىل املوتى مطلقا، سواء كانت القراءة عند املقربة أو بعيدا عنها. واحلديثان اآلخران يفيدان جواز 
قراءهتا عند املقربة، كام أفادت رواية أمحد قراءهتا عىل املرىض وال تنايف بينها، فتقرأ عىل املرىض وعىل املوتى 
املحترض وعىل  تقرأ عىل  للعزيزي وحاشيته: »أن إسناده ضعيف وأن يس  الصغري  مطلقا. ويف رشح اجلامع 
امليت مجعا بني القولني، وأن ختصيصها بالقراءة كام قال ابن القيم ملا فيها من التوحيد واملعاد والبرشى باجلنة 
للمؤمنني«. اه�. ولتحصل للميت بركتها ليخفف عنه ما جيده. وقد ثبت يف الصحيح اختصاص بعض آيات 
القرآن وسوره بفضائل، كام يف الفاحتة وآية الكريس وآخر البقرة واإلخالص وغريها، وبعد فإذا جازت قراءة 
يس عند املريض لتخفيف وطأة املرض عنه، وعند املحترض لتخفيف سكرة املوت عنه، فلم ال جتوز قراءهتا 
عىل من مات للتخفيف عنه أيضا، وأي فرق بني هذه األحوال بعد أن ثبت بالسنة املستفيضة أن الروح حية 
باقية تشعر باللذة واألمل، ومل يقل أحد بأن احلديث موضوع، وغاية ما قيل فيه أنه ضعيف اإلسناد، وهو يعمل 
به يف مثل هذا املقام. ونوط التخفيف بقراءة يس إنام هو من سعة الرمحة وعظيم الفضل اإلهلي، كام نيط الشفاء 
بقراءة الفاحتة يف حديث الرقية املشهور، وقد تكون احلاجة إىل ذلك بعد اخلروج من دار العمل أشد وأعظم، 
وال مانع من استعامل لفظ موتى يف املحترض وامليت حقيقة مجعا بني احلقيقة واملجاز، وهو جائز عند الشافعية 
أو يف معنى يعمهام، وهو من انقطع الرجاء يف حياته أو نحو ذلك؛ فيكون من باب عموم املجاز وهو جائز يف 
االستعامل باتفاق األصوليني، ثم اعلم أن القراءة مطلقا إنام جتوز عند احلنفية وعند ابن تيمية وابن القيم إذا 

كانت تربعا بدون أجر. واهلل أعلم.
)2( أي وهو العبادات البدنية املحضة ومنه قراءة القرآن ال يصل ثواهبا إىل امليت، ولو فعلها تربعا لقوله تعاىل: 
انقطع عمله إال من  ابن آدم  »إذا مات  ]النجم: 39[ وقوله عليه السالم   } َسَعٰ َما  إِلَّ  نَسِٰن  لِۡلِ لَّۡيَس  ن 

َ
}َوأ

ثالث: علم علمه أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له« رواه مسلم عن أيب هريرة، وذهب املعتزلة إىل أنه 
ال يصل إىل امليت ثواب يشء من العبادات مطلقا بدنية أو غري بدنية استدالال هبذه اآلية؛ ألهنا ليست من = 



- 221 -

إليه«. اه� ملخصا. ونقل العالمة ابن عابدين يف شفاء العليل ويف حاشيته عىل الدر 

=سعيه، واجلواب عنها:
أوال: كام قال ابن حزم يف كتاب احلج: »إن هذه اآلية مكية اتفاقا، وقد روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخبار متواترة من 
طرق صحاح عن مخسة من الصحابة يف احلج عن العاجز؛ فصح أن اهلل تعاىل بعد أن مل جيعل لإلنسان إال ما 
سعى تفضل عىل عباده، فجعل هلم ما سعى فيه غريهم هبذه النصوص الثابتة« اه�. وقال يف كتاب الصوم: »إن 
ن  َ لِلنَّاِس َما نُّزَِل إَِلِۡهۡم{ ]النحل: 44[، وقال: }مَّ اهلل الذي أنزل هذه اآلية هو الذي قال لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص }تِلُبنَّيِ
{ ]النساء: 80[ فصح أنه ليس لإلنسان إال ما سعى، وما حكم اهلل أو رسوله بأنه  َ َطاَع ٱللَّ

َ
يُِطِع ٱلرَُّسوَل َفَقۡد أ

من سعي غريه عنه، والصوم عنه من مجلة ذلك«. اه�. وحاصله أن اآلية منسوخة أو خمصصة بام دلت عليه 
هذه األحاديث من انتفاع امليت بحج غريه عنه وصومه عنه، ومها ليسا من سعيه وعمله، وال فرق بني احلج 

والصوم يف ذلك.
ثانيا: كام قال الكامل بن اهلامم احلنفي املتوىف سنة 681 يف فتح القدير إن اآلية جيب تقييدها بام مل هيبه العامل 
للميت، وذلك أنه قد ثبت يف الصحيحني أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ضحى بكبشني أملحني أحدمها عن نفسه واآلخر 
عن أمته، واشتهرت رواية هذا احلديث عن عدة من الصحابة؛ فيجوز تقييد هذه اآلية به، وثبت ثبوتا بلغ مبلغ 
التواتر أن من جعل شيئا من الصاحلات لغريه نفعه اهلل به مثل حديث صالة الولد وصيامه لوالديه مع صالته 
وصيامه لنفسه، وحديث قراءة سورة اإلخالص وهبة أجرها لألموات، وقراءة يس عىل املوتى، وحديث »إنا 
نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو هلم، ووصول ذلك إليهم، وإهنم ليفرحون به كام يفرح أحدكم بالطبق 
َصغِٗيا{  َربََّياِن  َكَما  ٱرَۡحُۡهَما  رَّّبِ  }َوقُل  تعاىل:  قوله  يف  للوالدين  بالدعاء  األمر  وثبت  إليه«،  أهدي  إذا 
َويَۡسَتۡغفُِروَن  َرّبِِهۡم  ِبَۡمِد  يَُسّبُِحوَن  }َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  تعاىل  قوله  يف  للمؤمنني  املالئكة  واستغفار   ]24 ]اإلرساء: 
ۡرِض{ ]الشورى: 5[ وذلك قطعي يف حصول االنتفاع بعمل الغري، فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهر اآلية 

َ
لَِمن ِف ٱۡل

وبتقييدها بام مل هيبه العامل. اه� ملخصا. ومعنى اآلية أنه ليس ينفع اإلنسان يف اآلخرة إال ما عمله يف الدنيا ما 
مل يعمل له غريه عمال وهيبه له، فإنه ينفعه كذلك، فمتى صىل أو صام أو تصدق أو أتى بأية قربة فجعل ثواب 

ذلك لغريه جاز، ال فرق بني أن تكون القربة عبادة مالية أو بدنية أو مركبة منهام.
إيامنه وصالحه ومها من عمله وسعيه  له مبني عىل  امليت بسعي غريه  انتفاع  أن  ثالثا: كام يف األلويس وغريه 
خاصة، فجعل عمل الغري نفس سعي امليت وعمله هبذا االعتبار، وقد دل عىل بنائه عىل ذلك ما أخرجه أمحد 
عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص: أن العاص بن وائل نذر يف اجلاهلية أن ينحر مائة بدنة، وأن هشام بن العاص 
نحر حصته مخسني، وأن عمرا سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك فقال: »أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت 
عنه نفعه ذلك«. فقد أخربه الرسول بأن موت أبيه عىل الكفر مانع من وصول الثواب إليه وأنه لو أقر بالتوحيد 
ألجزأ ذلك عنه وحلقه ثوابه، وحاصل املعنى أنه ليس لإلنسان إال ما سعى فيه وهو ما بارشه من عمل نفسه 
وما تسبب فيه بإيامنه من عمل غريه ألجله، وذلك يشمل كل قربة يعملها الغري ألجل امليت وهيب ثواهبا له كام 
هو ظاهر. واجلواب عن احلديث كام قال ابن حزم والزيلعي أنه ال يفيد إال انقطاع عمل امليت فقط، وليس فيه 
داللة عىل انقطاع عمل غريه عنه أصال، وال املنع من ذلك. قال ابن حزم: »وليس بصحيح ما قاله الفقهاء من 
أن عمل األبدان ال يعمله أحد عن أحد، بل كل عمل أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص به أن يعمله املرء عن غريه وجب أن يعمل 
عىل الرغم من ذلك، وقياسهم العبادات البدنية عىل الصالة قياس باطل؛ التفاقهم عىل جواز أن يصيل املرء 
الذي حيج عن غريه ركعتني عند املقام عن املحجوج عنه فإذا أجازوا ذلك فليقس عليه سائر أعامل األبدان، 
وكذلك قوهلم: ال يصام عنه كام ال يصىل عنه، قياس باطل بل يصىل عنه النذر والفرض إن نسيه أو نام عنه ومل 
يصله حتى مات لدخول ذلك حتت قوله ملسو هيلع هللا ىلص »فدين اهلل أحق أن يقىض«. وال فرق بني الصيام واحلج فللامل 

مدخل يف كل منهام، ففي احلج جيربه باهلدي واإلطعام، ويف الصوم جيربه بالعتق واإلطعام«. اه�.
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أن مالكا والشافعي ذهبا إىل أن العبادات البدنية املحضة كالصالة وتالوة القرآن ال 
تصل إىل امليت بخالف غريها كالصدقة واحلج.

وقال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري الشافعي: »إن مشهور املذهب -أي 
أو  له  الثواب  ينو  امليت، ومل  إذا قرئ ال بحرضة  القرآن- حممول عىل ما  يف تالوة 
نواه، ومل يدع«)1( .اه�. ويف رشح املنهاج من كتب الشافعية ال يصل إىل امليت عندنا 
قراءته،  ثواب  إيصال  اهلل  إذا سأل  الوصول  واملختار  املشهور،  القراءة عىل  ثواب 
وينبغي اجلزم به؛ ألنه دعاء فإذا جاز الدعاء للميت بام ليس للداعي فيجوز باألوىل 
بام هو له، ويبقى األمر موقوفا عىل استجابة الدعاء، وهذا املعنى ال خيتص بالقراءة 
بل جيزئ يف سائر األعامل)2(. اه�. ويف املجموع للنووي سئل القايض أبو الطيب 
عن ختم القرآن يف املقابر، فقال: الثواب للقارئ، ويكون امليت كاحلارضين ترجى 
له الرمحة والربكة ويستحب قراءة القرآن يف املقابر هلذا املعنى، وأيضا فالدعاء عقب 

القراءة أقرب إىل اإلجابة والدعاء ينفع امليت)3(.

13 - مذهب املالكية يف العبادات البدنية:

احلج،  باب  يف  املالكي  الدسوقي  للعالمة  وحاشيته  الكبري،  الرشح  ويف 
أن الصدقة والدعاء واهلدي مما تقبل فيه النيابة عن الغري يصل ثوابه إىل امليت بال 
خالف، ويكون وقوعه من النائب بمنزلة وقوعه من املنوب عنه يف حصول الثواب 

)1( انظر شفاء العليل، ويؤخذ منه أنه إذا قرئ القرآن بحرضة امليت ونوى القارئ الثواب له يصل إليه ثواب 
القراءة، ويؤيد ذلك حديث قراءة يس عند املحترض، وكذلك إذا قرئ يف غيبة امليت -أي عند القرب أو بعيدا 
عنه- ونوى الثواب له ودعا القارئ بأن يصل ثواب القراءة إىل امليت، وهذه الصورة هي ما يف عبارة رشح 

املنهاج.
إليه  يصل  امليت  إىل  ثواهبا  إيصال  اهلل  بسؤال  اقرتنت  إذا  الطاعات  أعامل  فجميع  األوطار جزء 4،  نيل   )2(

بمشيئة اهلل شأن كل دعاء ترجى استجابته.
)3( فبني أن حكمة استحباب قراءة القرآن يف املقابر أمران: رجاء حصول الرمحة والربكة للميت بربكة القرآن، 
ورجاء قبول دعاء القارئ له؛ ألن الدعاء بعد قراءة القرآن أقرب إىل اإلجابة ويف هذا البيان جنوح إىل القول 
املشهور. وقد نقل النووي يف األذكار عن مجاعة من أصحاب الشافعي أنه يصل ثواب القراءة إىل امليت كام 

ذهب إليه ابن حنبل ومجاعة من العلامء.
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بخالف الصالة والصوم فإنه ال تقبل فيها النيابة، وأما احلج عن الغري فيجوز مع 
الكراهة.

14- قراءة القرآن للموتى عند املالكية:

واختلف يف قراءة القرآن للميت فأصل املذهب كراهتها، وذهب املتأخرون 
إىل جوازها وهو الذي جرى عليه العمل، فيصل ثواهبا إىل امليت، ونقل ابن فرحون 
أنه الراجح كام ذكره ابن أيب زيد يف الرسالة، وقال اإلمام ابن رشد: »حمل اخلالف 
ما مل خترج القراءة خمرج الدعاء بأن يقول قبل قراءته: اللهم اجعل ثواب ما أقرؤه 
لفالن، فإذا خرجت خمرج الدعاء كان الثواب لفالن قوال واحدا، وجاز من غري 
ثواب  ليصل  ذلك  قراءته  قبل  القارئ  يقول  أن  ينبغي  هذا  وعىل  اه�.  خالف«. 

القراءة إىل امليت باتفاق أهل املذهب.

15 - مذهب احلنفية وصول ثواب الطاعات للميت:

أو  أو صوما  بعبادة سواء كانت صالة  أتى  أن كل من  إىل  احلنفية  وذهب 
أنواع  من  ذلك  أو غري  أو عمرة  أو حجا  أو طوافا  ذكرا  أو  قرآن  قراءة  أو  صدقة 
يف  كام  إليه)2(  ثواهبا  ويصل  األموات)1(  أو  األحياء  من  لغريه  ثواهبا  جعل  له  الرب 
روي  وفيه  الفتح،  صاحب  ذلك  بيان  أطال  وقد  وغريها،  والبحر  والفتح  اهلداية 
َحٌد{ 

َ
أ  ُ ُهَو ٱللَّ }قُۡل  »من مر عىل املقابر وقرأ  عن عيل عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 

]اإلخالص: 1[ إحدى عرشة مرة، ثم وهب أجرها لألموات أعطي من األجر بعدد 

)1( أي إهداؤه له بأن يسأل اهلل تعاىل أن جيعل ثواب ما فعله من الطاعات لذلك الغري، وال بعد يف ذلك؛ ألن 
الذي يملك ثواب املؤمن وجزاءه هو اهلل وحده، والذي رتب اجلزاء عىل الفعل هو اهلل وحده، والذي قدره 
ويضاعفه إن شاء هو اهلل وحده. فله أن يمنح الثواب للفاعل، وله أن يمنحه ملن جعله الفاعل له فضال منه 
ورمحة وال معقب حلكمه، واملجعول له قد أهل نفسه هلذه املنحة بإيامنه وتصديقه وإقراره بالعبودية هلل، فكان 
يف املعنى ساعيا يف هذا الفعل الذي جعل ثوابه له. وأما ما روي من أنه ال يصوم أحد عن أحد، وال يصيل أحد 
عن أحد فمحمله عدم خروج املنوب عنه من عهدة التكليف بفعل النائب؛ لعدم قبول هاتني العبادتني النيابة، 
وهذا يشء غري جعل ثواب الصوم والصالة للغري بحيث ينتفع به امليت كانتفاعه بالدعاء والصدقة، ومثلهام 

قراءة القرآن تربعا وإهداء ثواهبا للميت كام تقدم عن ابن القيم.
)2( أي إذا فعل ذلك تربعا بدون أجر كام سيأيت.
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»اقرءوا عىل موتاكم يس«. رواه  النبي -عليه السالم -أنه قال:  األموات«. وعن 
أبو داود، وعن الدارقطني »أن رجال سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: كان يل أبوان أبرمها حال 
حياهتام، فكيف يل بربمها بعد موهتام؟ فقال: إن من الرب بعد املوت أن تصيل هلام مع 

صالتك وتصوم هلام مع صيامك«.

وعن أنس »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص سئل، فقال السائل: يا رسول اهلل، إنا نتصدق عن 
موتانا ونحج عنهم وندعو هلم، هل يصل ذلك إليهم؟ قال: نعم إنه ليصل إليهم 
وإهنم ليفرحون به كام يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه«. اه�. وأما قوله تعاىل 
{ ]النجم: 39[ فهو مقيد بام إذا مل هيد ثواب  َسَعٰ َما  إِلَّ  نَسِٰن  لِۡلِ لَّۡيَس  ن 

َ
}َوأ

عمله للغري كام حققه يف الفتح)1(.

بالصدقة  خمصوص  اآلية  عموم  »إن  األوطار:  نيل  يف  الشوكاين  وقال 
والصالة واحلج والصيام وقراءة القرآن والدعاء من غري الولد«)2( اه�.

16 - رأي اإلمام القرايف من أئمة املالكية:
املائة أن  الثاين والسبعني بعد  الفرق  املالكي يف  القرايف  العالمة  ويف فروق 
القربات ثالثة: قسم حجر اهلل تعاىل عىل عباده يف ثوابه، ومل جيعل هلم نقله  أنواع 
إىل غريهم كاإليامن والتوحيد، وقسم اتفق الناس عىل أنه تعاىل أذن يف نقله للميت 

)1( تقدم بيانه يف اجلواب عن استدالل الشافعية واملعتزلة هبذه اآلية.
)2( قال الشوكاين: » احلق أن عموم اآلية خمصوص بالصدقة من الولد؛ ألحاديث الصدقة، وباحلج منه حلديث 
اخلثعمية ومن غريه حلديث املحرم عن شربمة، وبالصالة من الولد حلديث صالة الولد وصومه لوالديه مع 
صالته وصومه لنفسه وبالصيام منه هلذا وحلديث صوم املرأة عن أمها ومن غريه حلديث صيام الويل، وبقراءة 
ِيَن  }َوٱلَّ »أو ولد صالح يدعو له« ومن غريه لقوله تعاىل  الولد حلديث  الولد وغريه وبالدعاء من  يس من 
َجآُءو ِمۢن َبۡعِدهِۡم{ ]احلرش: 10[ وحلديث »استغفروا ألخيكم« وحديث »أفضل الدعاء لألخ«. وكام ختصص 
األحاديث املذكورة هذه اآلية ختصص حديث أيب هريرة »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث« وقيل 
يقاس عىل هذه املواضع غريها؛ فيلحق امليت كل يشء فعله غريه. اه� ملخصا. وقيل يقترص عىل ما ورد وإنام 
قلنا من غري الولد؛ ألن ما يفعله الولد قد يقال إنه من سعي الوالد؛ حلديث »ولد اإلنسان من سعيه« فكل ما 
يفعله الولد داخل يف اآلية فال حاجة إىل التخصيص، وظاهر أن هذه املخصصات منها ما ورد يف عبادة بدنية 
ومنها ما ورد يف عبادة مالية، ومنها ما ورد يف عبادة مركبة منهام، فال يتم االستدالل باآلية واحلديث للشافعية 

واملعتزلة. واهلل أعلم.
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ال؟  أم  حجر  فيه  هل  فيه  اختلف  وقسم  والعتق،  كالصدقة  املالية  القربات  وهو 
وهو الصيام واحلج وقراءة القرآن)1( فال حيصل يشء من ذلك للميت عند مالك 
القراءة للميت، فاملك  أبو حنيفة وأمحد بن حنبل يصل ثواب  والشافعي)2( وقال 
والشافعي حيتجان بالقياس عىل الصالة)3( ونحوها مما هو فعل بدين، واألصل يف 
ن لَّۡيَس 

َ
األفعال البدنية أن ال ينوب فيها أحد عن أحد، ولظاهر قوله تعاىل: }َوأ

{ ]النجم: 39[، وحلديث »إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من  نَسِٰن إِلَّ َما َسَعٰ لِۡلِ
ثالث: علم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له«. واحتج أبو حنيفة وأمحد 
بالقياس عىل الدعاء، فإن اإلمجاع عىل وصول ثوابه للميت، فكذلك القراءة والكل 
عمل بدين، وبظاهر قوله -عليه السالم- للسائل: »صل هلام مع صالتك وصم هلام 
مع صومك« -أي لوالديك- وبعد أن ناقش الدليلني قال: إن الذي يتجه، وال يقع 
فيه خالف أنه حيصل للموتى بركة القراءة ال ثواهبا)4( كام حتصل هلم بركة الرجل 

الصالح يدفن عندهم أو يدفنون عنده.
17 - احتياط معقول:

ثم قال وهذه املسألة وإن كان خمتلفا فيها فينبغي لإلنسان أاّل هيملها، فلعل 
حكم  يف  اخلالف  وليس  عنا،  خفية  أمور  هذه  فإن  املوتى  إىل  الوصول  هو  احلق 
رشعي إنام هو يف أمر واقع، هل هو كذلك أم ال؟ وكذلك التهليل)5( الذي اعتاد 

الناس عمله، ومن اهلل اجلود واإلحسان. هذا هو الالئق بالعبد.)6( اه�.
)1( مل يرد احلرص كام هو ظاهر.

للميت يف هذه  النفع  إىل حصول  ذهبوا  املذهبني  فاملتأخرون من علامء  وإال  املذهبني  املشهور يف  أي يف   )2(
العبادات، ومنها القراءة ونفعها إما بوصول ثواهبا أو حصول بركتها.

)3( علمت أن الصالة عن امليت مرشوعة يف منسك احلج عنه، ويف صالة الولد عن والديه مع صالته، كام يف 
حديث الدارقطني، ومتى ورد النص كان هو املعول عليه.

)4( يوافق رأي القايض أيب الطيب من الشافعية.
راجع يف فضلها  قدير.  احلمد وهو عىل كل يشء  وله  امللك  له  له،  وحده ال رشيك  اهلل  إال  إله  قول ال   )5(

الصحيحني.
)6( يف هذا رد عىل من يضيق واسعا ويصعب سهال، فإن فضل اهلل عظيم ورمحته وسعت كل يشء، وال حرج 
عىل الفضل اإلهلي أن جيعل ثواب هذه الطاعات ملن جعلها له فاعلها، فإن أبوا إال التحجري والتضييق مع داللة 

ما قدمنا من األسانيد فلهم دينهم ويل دين.
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18 - اخلالصة:

مجيع  ثواب  وصول  واحلنابلة  احلنفية  مذهب  أن  ذلك  يف  واخلالصة 
العبادات والقربات إىل امليت وانتفاعه هبا إذا جعل له ثواهبا، ومذهب الشافعية يف 
املشهور واملالكية يف األصل وصول ثواب القربات ما عدا العبادات البدنية املحضة 
كالصالة والصوم وتالوة القرآن والذكر، وقد علمت رأي املتأخرين من الشافعية 

واملالكية، وأن املختار عندهم وصول الثواب إىل امليت)1(.

19 - حكم أخذ األجرة عىل قراءة القرآن:

غري أنه مما يلزم التنبيه له أن وصول ثواب تالوة القرآن إىل امليت مقيد بام إذا 
كانت القراءة تطوعا بدون أجر، كام ذكره ابن القيم)2( وأئمة احلنفية)3( سواء أكانت 

)1( أي بالرشوط السابق ذكرها.
)2( وهو رأي ابن تيمية.

القرآن وتالوته والفقه واألذان واإلقامة  الطاعات كتعليم  احلنفية إىل عدم جواز االستئجار عىل  )3( ذهب 
واإلمامة والوعظ واحلج والعمرة والغزو والصالة والصيام، وغري ذلك مما يعد يف نفسه طاعة بمعنى أنه ال 
والزهري واحلسن  الضحاك وعطاء  قال  وبه  باطلة  إعطاؤها، واإلجارة  األجرة، وال جيوز أخذها وال  جتب 
البرصي وابن سريين وطاوس والشعبي والنخعي، واستثنى املتأخرون منهم تعليم القرآن وأخذ األجرة عليه 
الفتوى، وبعضهم استثنى أيضا األذان واإلقامة واإلمامة وتعليم  حترزا من ضياعه وترغيبا يف حفظه وعليه 
فيه، كام  القراءة املجردة عىل احلظر؛ لعدم وجود الرضورة  الفقه والوعظ للرضورة، وبقي أخذ األجرة عىل 
نصوا عليه، فال جيوز أخذ األجرة عليها كام ال جيوز أخذ األجرة عىل الصالة والصيام. نعم، جيوز لإلنسان 
فإذا  إليه،  ثواهبا  استنابة وال تأجري، فريجى أن يصل  ميتا بدون  أو  العبادات لغريه حيا  بثواب هذه  يتربع  أن 
تربع إنسان بقراءة القرآن للميت، وجعل ثوابه له جاز سواء كانت القراءة عند القرب أو بعيدا عنه، ففي وصايا 
الولواجلية: »لو زار قرب صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن«. اه�. ويف خزانة املفتني: »ولو 
زار قرب صديق له فقرأ عنده ال بأس به«. اه�. وقد نقل عن اإلمام القول بكراهة القراءة عند القرب وهو رواية 

والكراهة فيه يظهر أهنا تنزهيية، وينبغي أن يعلم أن الكالم هنا يف مقامني:
أحدمها: قراءة القرآن تربعا وإهداء ثواهبا إىل امليت.

والثاين: االستئجار عىل القراءة للميت أو لغريه، واألول جائز والثاين ممنوع، فقد نصوا عىل أن التربع بالقراءة 
وإهداء ثواهبا للميت بمثابة الدعاء إذ القارئ يسأل اهلل أن جيعل الثواب للميت، وال ضري يف ذلك، وال نيابة 
آثامن. شفاء  واملعطي  واآلخذ  له،  ثواب  األجر ال  يقرأ ألجل  الذي  للدنيا وهو  القارئ  أن  ونصوا عىل  فيه، 
العليل. وعند أهل املدينة جيوز أخذ األجرة عىل التالوة وبه أخذ الشافعي ونصري وعصام وأبو النرص الفقيه 
وأبو الليث. مغني، ولعله لرضورة إحياء القرآن واحلث عىل تالوته، وملا ذكره ابن فرحون، وحلصول الربكة 
بقراءته ففي صحيح مسلم عن أيب هريرة: »وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه 
بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده«. وقال النووي:= 
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القراءة من ولد امليت أم من غريه)1(. وأما االستئجار عىل تالوة القرآن فغري جائز 
عند احلنفية وأجازه املالكية)2(، وذكر ابن فرحون أن جواز أخذ األجرة عىل قراءة 
القرآن مبني عىل وصول ثواب القراءة ملن قرئ ألجله كامليت، وهو الراجح عندهم 

كام سلف.

20 - فتوى لألستاذ الوالد يف قراءة القرآن للميت ووصول ثواهبا إليه:

وبعد حترير هذا وقفت عىل فتوى لألستاذ الوالد -رمحه اهلل- وهو مالكي 
نصه:  ما  فيها  جاء  إليه  وردت  أسئلة  عن  جوابا  1349؛  سنة  يف  حررها  املذهب 
»وأما قراءة القرآن للميت سواء أكانت عىل القرب أم بعيدا عنه، فقد اختلف العلامء 
يف وصول الثواب إليه، واجلمهور عىل الوصول)3( وهو احلق خصوصا إذا وهب 
القارئ بعد القراءة ثواب ما قرأه للميت، وللقارئ أيضا ثواب ال ينقص من أجر 
مقدار  باختالف  خيتلف  بالنقود  والصدقة  القراءة  بني  والتفضيل)4(  شيئا،  امليت 
من  للقراء  يدفع  وما  القراءة،  واختالف  املتصدق،  وحال  للفقري  ونفعها  الصدقة 
األجر -بناء عىل رأي للاملكية يف جواز أخذ األجرة عىل القراءة- ومسألة األجر 
يبسطها ألهيام كيف يشاء، وقد  يده  تعاىل ويف  اهلل  إىل  قلة وكثرة موكولة  والثواب 
ورد يف كلٍّ ما حيث عىل فعله، وقد علمت أنه ال فرق يف ذلك بني القرب والبعد؛ 
ألن اهلل تعاىل هو املطلع عىل القارئ وإحسانه العمل وإخالصه فيه، وعىل املتصدق 
وإخالصه يف صدقته، وهو املقدر هلذا وذاك. والقرب والبعد بني القارئ واملتصدق 
وبني امليت ال دخل له يف وصول الثواب وعدم وصوله. وهناك هدايا كثرية غري 
هبا  ينتفع  التي  املعاشية  االرتفاقات  ومجيع  كالدعاء  امليت  عىل  هبا  يتصدق  النقود 

=»إن التقييد باملسجد خرج خمرج الغالب ال سيام يف ذلك الزمان فال يكون له مفهوم يعمل به« اه�.
)1( وسواء أكانت القراءة عند القرب أو بعيدة منه.

)2( أي يف قول كام تفهمه العبارة اآلتية.
)3( وهو رأي احلنفية وأمحد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم واملتأخرين من املالكية والشافعية.

)4( هذا جواب عن أحد األسئلة املتعلقة بالقراءة والصدقة.
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الفقراء من طعام ورشاب ولباس ووقف أرض أو دار أو إسكان مستحق لذلك إذا 
قصد إهداء ثوابه لروح األموات كالنقود سواء. واهلل أعلم«. اه�.

هذا ما اتسع له الوقت يف اإلجابة عن هذا السؤال. واهلل أعلم بالصواب 
وإليه املرجع واملآب.

خامتة: يف زيارة القبور:

اآلخرة  وأهوال  املوت  وتذكر  واالعتبار  للعظة  مستحبة  القبور  وزيارة 
وانتفاع املوتى بالدعاء هلم ففي احلديث: »كنت هنيتكم عن زيارة القبور فقد أذن 
ملحمد يف زيارة قرب آمنة، فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة«. رواه الرتمذي وصححه، 
وأخرجه مسلم وأبو داود واحلاكم. ويف حديث آخر أخرجه احلاكم »فزوروا القبور 
مرة  أحد كل حول  قبور شهداء  يزور  السالم-  -عليه  وكان  املوت«.  تذكر  فإهنا 
ويسلم عليهم ويزور قبور أهل بقيع الغرقد باملدينة مرارا، ويسلم عليهم ويدعو 
هلم ويقول: »السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهلل بكم 
لالحقون نسأل اهلل لنا ولكم العافية«. رواه مسلم وأمحد وابن ماجه. وكانت فاطمة 
تزور قرب عمها محزة É، وكان ابن عمر ال يمر بقرب إال وقف عليه وسلم عليه. ويف 
زاد املعاد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء هلم والرتحم عليهم 
واالستغفار هلم، ويأمر من معه من أصحابه أن يقول: »السالم عليكم أهل الديار 
... إلخ«. وكان يتعاهد امليت بالزيارة إىل قربه والسالم عليه والدعاء له كام يتعاهد 
احلي صاحبه يف الدار الدنيا. اه�. وذهب ابن حزم إىل أن زيارة القبور واجبة، ولو 
يف العمر مرة لورود األمر هبا، والزيارة مأذون فيها للرجال باتفاق، أما النساء فقيل 
بكراهتها وذهب األكثر إىل اجلواز إذا أمنت الفتنة، وقال بعض الفقهاء إن كانت 
زيارهتن لالعتبار والرتحم من غري بكاء وكن عجائز جاز، وإن كانت لتجديد احلزن 
والبكاء والندب كرهت حتريام. ومن آداب الزيارة أن يزورها اإلنسان قائام مستدبر 
القبلة مستقبال بوجهه امليت، وأن يسلم عىل أهل القبور وال يمسح القرب وال يمسه، 
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فضال عن أن يستقبله ويدعو عنده قائام بام علم رسول اهلل أصحابه الدعاء به عند 
الزيارة، وأن ينرصف عقب ذلك. وقد كان ابن عمر جييء إىل قرب الرسول فيقول: 
وكذلك  وينرصف،  أيب«  عىل  السالم  بكر،  أيب  عىل  السالم  النبي،  عىل  »السالم 
أنس بن مالك. وال بأس أن يقرأ سورة يس؛ حلديث »من دخل املقابر فقرأ سورة 
يس خفف اهلل عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات«. بحر. وأن يقرأ من 
القرآن ما تيرس له من الفاحتة وأول البقرة وآية الكريس، وآخر البقرة من قوله تعاىل 
}َءاَمَن ٱلرَُّسوُل{ ]البقرة: 285[ وسورة يس وتبارك امللك والتكاثر واإلخالص، 
ثم يقول: »اللهم أوصل ثواب ما قرأته إىل فالن أو إليهم«. ابن عابدين. ويف املغني: 
وال بأس بالقراءة عند القرب. وقد روي عن أمحد أنه قال: »إذا دخلتم املقابر فاقرءوا 
َحٌد{ ]اإلخالص: 1[، ثم قولوا: اللهم 

َ
ُ أ آية الكريس وثالث مرات }قُۡل ُهَو ٱللَّ

إن فضله ألهل املقابر«. اه�. ويف رواية اإلحياء: »إذا دخلتم املقابر فاقرءوا الفاحتة 
واملعوذتني وقل هو اهلل أحد واجعلوا ثواب ذلك ألهل املقابر فإنه يصل إليهم«. 
اه�. وما روي عن أمحد من قوله إن القراءة عند القرب بدعة قد رجع عنه كام ذكره ابن 
قدامة احلنبيل، وأفضل أيام الزيارة يوم اجلمعة، وقيل هو ويوم قبله ويوم بعده، وقد 
ذكر يف زاد املعاد أن املوتى تدنو أرواحهم من قبورهم يوم اجلمعة فيعرفون زوارهم 
زوارهم  يعلمون  املوتى  أن  واسع  بن  حممد  وروى  عليهم.  ويسلم  هبم  يمر  ومن 
يوم اجلمعة ويوما قبله ويوما بعده، وال خيفى أن وصول ثواب القراءة إىل امليت ال 
يتوقف عىل أن تكون حال الزيارة، بل يصل الثواب إليه مطلقا، وقد قال ابن القيم 
يف كتاب الروح: »وأما قراءة القرآن وإهداؤها إىل امليت تطوعا بغري أجر فهذا يصل 
إليه ثواب الصوم واحلج«. فكام أن ثواب الصوم واحلج عنه يصل  إليه كام يصل 
إليه ومها ال يكونان حال الزيارة كذلك يصل إليه ثواب القراءة مطلقا سواء كانت 
ابن  الفقهاء وقول  نقله عن كثري من  ما سبق  بعيدة عنه، ويؤيد هذا  أو  القرب  عند 
القيم يف زاد املعاد: إن قراءة القرآن للميت عند القرب أو غريه بدعة مكروهة ينايف ما 
ذكره نفسه يف كتاب الروح، وما ذكره غريه من الفقهاء خال أيب حنيفة الذي روي 
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عنه القول بكراهة القراءة عند القرب، والذي ينبغي التعويل عليه ما ذكره يف كتاب 
الروح وأي فرق بني قراءة القرآن له والصالة والصوم واحلج والدعاء واالستغفار 
له، وكلها طاعات يرجى من اهلل أن جيعل ثواهبا للميت إذا جعلها الفاعل له، وال 

حرج عىل اهلل يف فعله وفضله.

آداهبا وجتريدها من  النبوة يف  اتباع هدي  أنه جيب  الزيارة  القول يف  ومجلة 
املآثم حتى تقع يف موقعها الرشعي.

الدين  فيتبعون أحسنه وفقهنا يف  القول  الذين يسمعون  اجعلنا من  اللهم 
وال حترمنا أجر العاملني واهدنا الرصاط املستقيم.

وصل وسلم عىل سيد األنبياء واملرسلني وعىل آله وأصحابه والتابعني.

سنة  شوال  من   13 اجلمعة  يوم  يف  تعاىل  بعونه  التعليقات  هذه  حترير  تم 
حممد  حسنني  تعاىل  اهلل  إىل  الفقري  بيد   1947 سنة  أغسطس  من   29  -  1366

خملوف، مفتي الديار املرصية.

J
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�مجور�ه���م
� �م��ج ��ة

�ل���مو�ة �ج���هة�ل ا
املبـــــادئ

1- نقل املوتى من القبور بعد الدفن وإهالة الرتاب عليهم بغري عذر رشعي ال جيوز 
بإمجاع أئمة احلنفية طالت مدة الدفن أو قرصت.

الســـــؤال
نقل رفات املوتى من قبورهم إىل مقابر أخرى:

سئلت عن حكم الرشيعة الغراء فيام يفعله بعض الناس من نقل املوتى من 
قبورهم بعد زمن طويل إىل مقابر أخرى أعدت هلم.

اجلواب
إن نقل املوتى من القبور بعد الدفن وإهالة الرتاب عليهم بغري عذر رشعي 
القرب،  للنهي عن نبش  الدفن أو قرصت؛  أئمة احلنفية طالت مدة  بإمجاع  ال جيوز 
إهالة  قبل  أما  حرمتهم،  وانتهاك  املثلة هبم  من  فيه  ملا  تعاىل  حق هلل  حرام  والنبش 
الرتاب عليه فيجوز إخراجه، وقد نصوا عىل أن امليت ال خيرج من قربه بعد إهالة 
الرتاب عليه بمدة قصرية أو طويلة إال حلق آدمي، كام إذا دفن يف أرض مغصوبة 
أو أخذها الشفيع بالشفعة ومل يرَض املالك ببقائه فيها، وكذلك لو أصاب أرض 
املقربة فساد لغلبة املياه أو الرطوبات عليها ورغب الناس عن الدفن هبا، فإنه جيوز 
نقل املوتى منها وبه أفتى ابن عباس كام ذكره الطهطاوي عن املضمرات ونص عليه 
يف الفتاوى اهلندية آخر كتاب الوقف، وكذلك ال جيوز نبش القرب إال حلق آدمي كام 
إذا وقع فيه مال للغري أو دفن مع امليت مال أو كفن بثوب مغصوب، وال جيوز نبش 
القرب وإخراج امليت منه حلق اهلل تعاىل، كام إذا دفن وأهيل عليه الرتاب بدون غسل 

* فتوى رقم: 19 سجل: 59 بتاريخ: 9/ 3/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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أو تكفني أو صالة عليه أو يوسد عىل غري يمينه أو إىل غري القبلة كام يف املبسوط 
كلمة  »واتفقت  الفتح:  ويف  املختار  والدر  والبحر  والتبيني  القدير  وفتح  والبدائع 
املشايخ يف امرأة دفن ابنها وهي غائبة يف غري بلدها، فلم تصرب وأرادت نقله أنه ال 

يسعها ذلك فتجويز شذاذ بعض املتأخرين ال يلتفت إليه«. اه�.

وذهب احلنابلة كام يف املغني البن قدامة إىل عدم جواز النبش واإلخراج 
إال حلق آدمي أو حلق اهلل فأجازوا نبش القرب؛ لغسل امليت، أو توجيهه إىل القبلة 
إذا كان قد دفن بدون غسل أو وضع إىل غري القبلة إال أن خياف عليه أن يتفسخ 
فيرتك وهو قول الشافعي ومالك وأيب ثور، وكذلك أجازوا نبشه لتكفني امليت إذا 
دفن بال كفن، وقيل يرتك عىل حاله لسرته بالرتاب وأجازوا نبشه للصالة عليه إذا 
دفن ومل يصل عليه، وقيل ال ينبش ويصىل عىل قربه، واختاره القايض وهو مذهب 
أيب حنيفة والشافعي. اه�. فإذا مل يكن هناك حق لآلدمي أو هلل ال جيوز نبش القرب، 
وال إخراج امليت منه بعد إهالة الرتاب عليه. اه� ملخصا، وذهب الشافعية، كام يف 
املجموع للنووي إىل أنه ال جيوز نبش القرب بغري سبب رشعي باتفاق أئمتهم، وجيوز 
باألسباب الرشعية، كام إذا بيل امليت وصار ترابا ومل يبق له أثر من عظم وغريه، أو 
دفن لغري القبلة، أو بال غسل عىل الصحيح فيهام، أو بال كفن، أو يف كفن مغصوب 
أو حرير أو يف أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع يف القرب مال عىل ما يف ذلك 
من التفصيل واخلالف، ونقل املاوردي يف األحكام السلطانية: »أنه جيوز نقل امليت 
املالكية كام يف الرشح الكبري  إذا حلق القرب سيل، أو نداوة«. اه� ملخصا، وذهب 
للعالمة الدردير وحاشية الدسوقي إىل أن نبش القرب حرام ما دام فيه يشء من عظام 

امليت، واستثني من ذلك مسائل:

األوىل: أن يكون قد كفن يف ثوب مغصوب، وشح رب الثوب به، ومل يتغري 
امليت.



- 233 -

بقاءه  ويأبى صاحبها  إذنه،  بدون  للغري  مملوكة  أرض  يدفن يف  أن  الثانية: 
فيها.

الثالثة: أن ينسى معه مال له أو لغريه عىل تفصيل يف ذلك.

الرابعة: أن تقيض الرضورة بدفن غريه معه فيفتح القرب لذلك.

اخلامسة: أن يكون النبش لنقل امليت إىل مكان آخر، وقد اشرتطوا جلواز 
تنتهك  ال  وأن  نقله،  حال  يتفجر  ال  أن  رشوط:  ثالثة  آخر  قرب  إىل  قربه  من  نقله 
حرمته، وأن يكون النقل ملصلحة، فإذا ختلف رشط منها كان النقل حراما، ومثلوا 

للمصلحة املسوغة للنقل بعد الدفن بأن خيشى أن يأكله البحر. اه� ملخصا.

األحاديث الواردة يف إخراج املوتى من قبورهم:

1 - روى البخاري يف صحيحه يف باب هل خيرج امليت من القرب أو اللحد 
لعلة عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: »أتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عبد اهلل بن أيب بعد 
ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه عىل ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عبد اهلل بن أيب بعدما دفن فأخرجه  »أتى  قميصه«، ويف رواية عنه قال: 

فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه«. اه�.

الباب قال: »دفن مع أيب رجل فلم تطب نفيس  2 - وروي عن جابر يف 
حتى أخرجته فجعلته يف قرب عىل حدة، ويف راوية عنه فدفن معه آخر يف قرب، ومل 
تطب نفيس أن أتركه مع اآلخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته 
غري ُهنية يف أذنه- وهنية بضم اهلاء وتشديد الياء مصغر هنا يريد غري أثر يسري غريته 
األرض يف إذنه« ويف رواية أيب داود عن جابر قال: »دفن مع أيب رجل، وكان يف 
نفيس من ذلك حاجة، فأخرجته بعد سبعة أشهر، فام أنكرت منه شيئا، إال شعرات 
كن يف حليته مما ييل األرض«، ويف فتح الباري للحافظ ابن حجر أن حديث جابر 
األول يدل عىل جواز إخراج امليت من قربه إذا كان يف نبشه مصلحة تتعلق به من 
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زيادة الربكة له، وحديثه الثاين يدل عىل جواز اإلخراج ألمر يتعلق باحلي؛ ألنه ال 
رضر عىل امليت يف دفن آخر معه، وقد بني جابر ذلك بقوله: »فلم تطب نفيس«. 
اه� ملخصا، ويف عمدة القاري لإلمام العيني: »إن يف احلديث األول إخراج امليت 
من قربه لعلة وهي إقامص النبي ملسو هيلع هللا ىلص عبد اهلل بن أيب بقميصه الذي ييل جسده، ويف 
األول:  ففي  جابر  قلب  تطييب  وهي  لعلة،  أيضا  إخراجه  بروايته  الثاين  احلديث 
الوجهني  هذين  عن  ويتفرع  احلي،  ملصلحة  الثاين:  ويف  امليت،  ملصلحة  اإلخراج 
أو  مستحقة  ظهرت  أو  مغصوبة  األرض  كانت  إذا  قربه  من  امليت  إخراج  جواز 
احلديث  »يف  األوطار:  نيل  يف  الشوكاين  وقال  ملخصا،  اه�  بالشفعة«.  ملكت 
األول: دليل عىل جواز إخراج امليت من قربه إذا كان يف ذلك مصلحة له من زيادة 
الربكة له ونحوها، ويف احلديث الثاين دليل عىل جواز نبش القرب ألمر يتعلق باحلي؛ 
بقوله: »فلم تطب  امليت يف دفن آخر معه، وقد بني جابر ذلك  ألنه ال رضر عىل 
النبي -عليه السالم- أذن له بذلك أو أقره عليه،  نفيس«، ولكن هذا إن ثبت أن 
وإال فال حجة يف فعل الصحايب«. اه�، ويف احلديث األول أبحاث، البحث األول: 
يف أنه ليس يف هذه احلادثة نبش للقرب؛ ألن قول جابر يف الرواية األوىل: »بعد ما 
املراد  الثانية: »بعد ما دفن«، وأن  الرواية  املراد من قوله يف  أدخل حفرته« قد بنيَّ 
بالدفن معناه املجازي وهو جمرد تدليته يف احلفرة ال مواراته بالرتاب، كام أشري إليه 
يف الفتح فكان إخراجه بأمر الرسول قبل إهالة الرتاب عليه فليس يف القصة نبش 
يف  كان  وإن  فإنه  ظاهر،  احلالتني  بني  والفرق  بالرتاب،  واملواراة  الدفن  بعد  القرب 
كل منهام إخراج امليت بعد إنزاله يف احلفرة إال أنه قبل إهالة الرتاب عليه ال تزال 
احلفرة منكشفة وال يزال امليت بني أيدي الناس وحتت أعينهم فلم يدفن ومل يقرب 
حقيقة وال يسمى إخراجه يف هذه احلالة نبشا للقرب أو للميت لغة أو عرفا، أما بعد 
الدفن  بالرتاب فذلك هو  الناس منه وطّم احلفرة  إهالة الرتاب عليه وفراغ أيدي 
القاموس:  ففي  وعرفا،  لغة  امليت  أو  للقرب  نبشا  منها  إخراجه  ويسمى  احلقيقي 
النباش«، ويف اللسان:  »النبش: إخراج املستور، وكشف اليشء عن اليشء، ومنه 
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»نبش اليشء ينبشه نبشا استخرجه بعد الدفن، والدفن: السرت واملواراة«. اه�، ويف 
عمدة القاري: »إذا وضع يف اللحد ومل يغسل قال أبو حنيفة وأصحابه: ال ينبغي 
أن ينبش، وبه قال أشهب، وكذلك إذا دفن بغري صالة بل يصىل عىل القرب اللهم 
إال أن ال هيال عليه الرتاب فإنه خيرج ويصىل عليه، نص عليه الشافعي لعلة املشقة، 
وأنه ال يسمى نبشا«. اه�. ويف املجموع لإلمام النووي يف بحث دفن املسلم قبل 
الصالة عليه: »إنه ال جيوز نبش القرب للصالة عليه إذا دفن بدوهنا بل جتب الصالة 
عليه يف القرب، وهذا إذا دفن وأهيل الرتاب عليه، فأما إذا أدخل اللحد ومل هيل عليه 
 ،É الرتاب فيخرج ويصىل عليه نقله اإلمام اجلويني يف الفروق عن نص الشافعي
والفرق بني احلالتني من وجهني أحدمها: قلة املشقة وكثرهتا. والثاين: أن إخراجه 
بعد إهالة الرتاب عليه نبش عىل احلقيقة وهو ممنوع، وقبل أن هيال ليس بنبش«. 
مواراته  بعد  منه  امليت  وإخراج  القرب  نبش  جواز  عىل  احلديث  يف  داللة  فال  اه�. 
جواز  احلديث  عليه  يدل  ما  وغاية  احلادثة،  هذه  يف  ذلك  حصول  لعدم  بالرتاب؛ 
اإلخراج قبل املواراة إذا كان يف ذلك مصلحة، فقول احلافظ ابن حجر: إنه يدل عىل 
جواز اإلخراج من القرب إذا كان يف نبشه مصلحة غري سديد وكان األوىل أن يقول: 
عىل  باألدنى  ينبه  وال  والشوكاين  العيني  به  عرب  كام  مصلحة،  إخراجه  يف  كان  إذا 
األعىل، فال يدل جواز اإلخراج قبل املواراة عىل جوازه بعدها، هذا وقد أشار يف 
الفتح إىل أن البخاري أورد الرتمجة بلفظ االستفهام؛ ألن قصة عبد اهلل بن أيب قابلة 
للتخصيص. اه�. أي يمكن محلها عىل أهنا حادثة خاصة فال تصلح أصال يستنبط 

منه حكم كيل، ومل يبلغنا أنه -عليه السالم- فعل ذلك يف غريها. واهلل أعلم.

البحث الثاين: يف القميص الذي كفن فيه عبد اهلل بن أيب: كان عبد اهلل بن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قميصه ملا أرس ببدر ومل جيدوا له قميصا يصلح له  أيب كسا العباس عم 
وكان طويال فأعطاه قميصه وملا مرض يف شهر ذي القعدة من السنة التاسعة من 
اهلجرة بعد غزوة تبوك عاده النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال له: يا رسول اهلل، إن مت فاحرض غسيل، 
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، واستغفر يل، ويف رواية  وأعطني قميصك الذي ييل جسدك فكفني فيه، وصل عيلَّ
وملا  عباس،  ابن  عن  البخاري  رواه   . عيلَّ وصل  قميصك،  يف  فكفني  عيلَّ  فامنن 
احترض جاء ابنه عبد اهلل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا نبي اهلل، إن أيب قد احترض فأحب 
أن تشهده، وتصل عليه. ويف حديث ابن عمر ملا مات عبد اهلل بن أيب جاء ابنه إىل 
فيه، وصّل عليه، واستغفر  يا رسول اهلل، أعطني قميصك أكفنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
أصيل  إيذانا-  آذن  من  أمر  -أعلمني:  آذيّن  فقال:  فيه،  ليكفن  قميصه؛  فأعطاه  له 
عليه، ويف رواية أنه قال: يا رسول اهلل ألبس أيب قميصك الذي ييل جلدك، وقوله 
فأعطاه قميصه معناه أنه وعده بذلك فأطلق عىل العدة اسم العطية جمازا؛ لتحقق 
وقوعها، وكان أهله خشوا عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص املشقة يف حضوره فبادروا إىل جتهيزه قبل 
وصوله -عليه السالم- فلام وصل وجدهم قد دلوه يف حفرته فأمرهم بإخراجه؛ 
إنجازا لوعده يف تكفينه يف القميص، والصالة عليه فأخرجوه فنفث يف جلده من 
ريقه، وألبسه قميصه الذي وعد به وهو الذي ييل جسده الرشيف، فكان إخراجه 
الرشيف فال خالف بني  بمقامه  الالئق  به كام هو  لعدته  إنجازا  القميص  إللباسه 
قول جابر: وألبسه قميصه -أي بعد إخراجه من القرب-، وقول ابن عمر: فأعطاه 
قميصه؛ ليكفن فيه -أي قبل إنزاله أوال يف القرب-؛ حلمل اإلعطاء يف رواية ابن عمر 
عىل العدة به ال عىل حقيقته، أما املعطى حقيقة فهو قميص واحد، وهو الذي ألبسه 
الرسول له بعد إخراجه من القرب، وقد مجع ابن اجلوزي بني احلديثني بأنه جيوز أنه 
يفيده  فيه كام  السالم- أعطى ولد عبد اهلل أحد قميصيه أوال فكفن والده  -عليه 
حديث ابن عمر، ثم ملا حرض الرسول وأخرج امليت من القرب ألبسه قميصه الثاين 
بسؤال ولده كام يفيده حديث جابر، ولكن هذا غري سديد؛ ألنه ال موجب إلعطاء 
الرسول قميصني لتكفني هذا امليت، وما ذكر سببا لإلعطاء يكفي يف حتققه إعطاء 

قميص واحد وهو املعروف يف مثل هذا املقام.
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ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إعطاء  يف  والسبب  القميص:  إعطاء  سبب  يف  الثالث:  البحث 
عن  الصحيح  يف  كام  الصنيعة  عىل  املكافأة  إما  سلول  بن  أيب  بن  اهلل  عبد  قميصه 
سفيان بن عيينة أن الصحابة كانوا يرون أنه -عليه السالم -ألبسه قميصه مكافأة 
له بام صنع مع عمه العباس فجازاه من جنس فعله. اه�، وهو رأي األكثر كام ذكره 
العيني، وإما جريه -عليه السالم- عىل سننه القويم؛ فقد كان ال يرد سائال، وال 
خييب طامعا، وقد سئل أن يمن عليه بقميصه فمنَّ به عليه، وكان منعه خمال بكرمه 
سادات  من  كان  فقد  الغفري،  اجلم  قومه  من  يسلم  أن  رجاء  وإما  السالم،  عليه 
اخلزرج وكان يتبعه منهم عدد كثري، فلام بدا منه ما بدا وأجابه الرسول إىل سؤاله 

أسلم منهم يومئذ ألف.

وروى قتادة أنه -عليه السالم- قال: »وما يغني عنه قمييص من اهلل، وإين 
من  ألف  فأسلم  رجاءه،  اهلل  حقق  وقد  قومه«.  من  ألف  بذلك  يسلم  أن  ألرجو 
اخلزرج، وقد أشار إليه احلافظ يف رشح قول البخاري يف الرتمجة باب الكفن الذي 
يكف أو ال يكف حيث نقل عن بعضهم جواز ضبط كلمة يكف بفتح الياء وضم 
الكاف وتشديد الفاء، وأن معناه ألبس الرسول قميصه عبد اهلل بن أيب سواء كان 
يكف عنه العذاب أو ال يكف استصالحا للقلوب املؤلفة. اه�. وإما تطييب قلب 
القسطالين  إليه  أشار  كام  اإليامن  صادق  الصحبة  حسن  بدريا  صحابيا  وكان  ابنه 
ابنه قال:  بقوله: »وتكفينه فيه وإن علم عليه السالم أنه ال يرد عنه العذاب؛ ألن 
ال تشمت به األعداء، وروى أمحد عن قتادة أن ابنه قال: يا رسول اهلل، إن مل تأته مل 
يزل يعري به«. اه�. وإما األخذ بظاهر احلال كام أشار إليه احلافظ، فإن ابن أيب قد 
فيه،  ليكفن  قميصه؛  يعطيه  أن  احتضاره  الرسول يف  من  باإلسالم وطلب  تظاهر 
وأن يستغفر له، ويصيل عليه مظهرا رجاءه التربك به ودفع العذاب عنه بسببه، وال 
يدرى ما يف دخيلة نفسه، فقد يكون ذلك غرضه، وقد يكون غرضه اخلفي دفع 
أظهر  ما  إىل سؤاله عىل حسب  الرسول  فأجابه  نفسه وأهله وعشريته،  املعرة عن 
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من حاله، وهناك سبب آخر أشار إليه احلديث وهو رجاء حصول زيادة الربكة له، 
وذلك أنه -عليه السالم- حني أخرجه نفث يف جلده من ريقه الطاهر، والنفث هو 
التفل مع يشء من الريق، والظاهر أنه لرجاء الرسول حصول الربكة له فقد كان 
ريقه -عليه السالم- بركة وشفاء، ويف الصحيحني من حديث عائشة: »كان رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذا آوى إىل فراشه نفث يف كفيه بقل هو اهلل أحد، واملعوذتني، ثم يمسح هبام 
وجهه وما بلغت يده من جسده«. اه�. وقد اقرتن بالنفث إلباسه قميصه الرشيف 
الذي ييل جسده، فدل عىل أن الغرض منه حصول زيادة الربكة له بعد أن حصل 
له أصلها بالنفث، ولذلك ذكر الرشاح أن إخراجه من قربه وإلباسه القميص كان 
ملصلحة تتعلق به من زيادة الربكة له. اه�. ويف التلويح ما يفيد أنه -عليه السالم- 
القميص  وإلباسه  النفث  يكون  أن  فيجوز  اه�.  عنه.  التخفيف  رجاء  عليه  صىل 
لذلك أيضا، وجيوز أن يكون بعض هذه األسباب أو كلها داعيا إىل إعطاء القميص 
ليكفن فيه كام تشري إليه عبارة اخلطايب اآلتية: »وقد تبني من هذا احلديث، ومما ورد 
وكفنه يف  فيه،  تويف  الذي  مرضه  أيب يف  ابن  عاد  السالم-  -عليه  أنه  الصحيح  يف 
قميصه الذي ييل جسده بعد أن نفث من ريقه يف جلده، وصىل عليه صالة اجلنازة 
ملسو هيلع هللا ىلص  علمه  مع  ذلك  يف  احلكمة  هي  فام  قربه،  عىل  وقام  له،  واستغفار  دعاء  وفيها 
أكثر من أوضع يف  باملدينة وأنه كان  اليهود  املنافقني وحليف  بأنه رأس  بنفاقه بل 
الفتنة وأشاع اإلفك حتى همَّ بقتله عمر بن اخلطاب É؟ واجلواب - كام يؤخذ 
من القسطالين-: »أن مثل هذا وإن كان ال يفعل إال مع مسلم- وقد كان يظهر من 
عبد اهلل هذا ما يقتيض خالف ذلك- لكنه عليه السالم اعتمد ما كان يظهر منه من 
اإلسالم، وأعرض عام كان يتعاطاه مما يقتيض خالف ذلك حتى نزل قوله تعاىل: 
]التوبة: 84[«.  َقۡبِهِ{   ٰ َعَ َتُقۡم  َوَل  بَٗدا 

َ
أ اَت  مَّ ّمِۡنُهم  َحٖد 

َ
أ  ٰٓ َعَ تَُصّلِ  َوَل   {

اه�. وقال اخلطايب: إنام فعل النبي معه ما فعل؛ لكامل شفقته عىل من تعلق بطرف 
من الدين، ولتطييب قلب ابنه عبد اهلل الرجل الصالح، ولتأليف قومه من اخلزرج 
لرياسته فيهم، فلو مل جيب سؤال ابنه وترك الصالة عليه قبل ورود النهي الرصيح 
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لكان سبة عىل ابنه وعارا عىل قومه، فاستعمل أحسن األمرين يف السياسة إىل أن 
السالم- كان  أنه -عليه  اه�. وأفاد احلافظ  ابن بطال يف ذلك.  فانتهى وتبعه  هني 
جيري ظاهر أحكام اإلسالم عىل املنافقني الذين أظهروا اإلسالم وإن أبطنوا الكفر 
وال جياهبهم بام أضمروا يف رسائرهم، ولذلك ملا قال له عمر يف شأن ابن أيب: دعني 
أرضب عنق هذا املنافق، قال له: »دعه، ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه«، 
وملا بلغ عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب أنه - عليه السالم- يريد قتل أبيه ملا بلغه عنه، 
»بل  السالم:  فقال عليه  إليك رأسه،  فأنا أمحل  به،  فُمرين  فاعال  إن كنت  له:  قال 
ترفق به وأحسن صحبته«، فكان بعد ذلك إذا أحدث حدثا كان قومه هم الذين 
رسائرهم  أمر  الرسول  فرتك  ترى«،  »كيف  لعمر:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فقال  عليه،  ينكرون 
ويعفو  ويتألفهم  يواسيهم  فكان  أحواهلم،  من  بالظاهر  وعاملهم  الغيوب،  لعالم 
عنهم ويصفح عن مساءهتم، وكان يف أول األمر يصرب عىل أذى املرشكني ويصفح 
االستئالف  ملصلحة  املنافقني  عن  وعفوه  صفحه  فاستمر  بقتاهلم  أمر  ثم  عنهم، 
وعدم التنفري عنه، فلام تم الفتح ودخل املرشكون يف اإلسالم أفواجا وقلَّ عددهم 
أن  احلق وال سيام  ُمرِّ  املنافقني ومحلهم عىل حكم  بمجاهدة  اهلل  أمره  وذلَّ مجعهم 
ذلك الذي فعله الرسول مع ابن أيب كان قبل نزول النهي الرصيح عن الصالة عىل 
املنافقني وغري ذلك مما أمر فيه بمجاهرهتم. اه�، عىل أنه وقد أظهر ابن أيب ما أظهر 
يف الوقت الذي يتوب فيه العايص ويؤمن فيه الكافر ال يمكن القطع بحاله ورسيرة 
نفسه إال بوحي من اهلل، ومل يوح إىل الرسول بيشء فيه خاصة يف هذا الوقت، فساغ 
أن يفعل معه ما فعل تغليبا جلانب ظاهر احلال، فألبسه قميصه، ونفث يف جلده، 
وصىل عليه، وقام عىل قربه إىل أن هني عن األخريين بعد ذلك فانتهى، وأما األوالن 
فلم ينه عنهام، ومع ذلك مل يبلغنا أنه عليه السالم قد فعل ذلك مع ميت غري ابن 
أيب ال قبله وال بعده، ومن هذا يرتجح ما أشار إليه يف الفتح من أن احلادثة خاصة. 

واهلل أعلم.
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احلديث الثاين: أما حديث جابر الثاين فظاهر منه أن السبب الذي محله عىل 
إخراج أبيه من قربه بعد ستة أشهر من دفنه أن نفسه مل تطب أن يرتكه مع آخر يف 
قرب واحد، وقال -كام يف رواية أيب داود-: وكان يف نفيس من ذلك حاجة -أي من 
دفن آخر مع أبيه يف قرب واحد- فإذا ثبت أن النبي -عليه السالم- أذنه يف إخراجه 
ه عليه كان دليال عىل جواز إخراج امليت من قربه ملصلحة تتعلق باحلي وهي  أو أقرَّ
هنا تطييب قلب جابر، وإال فهو عمل صحايب ال حجة فيه كام تقدم عن الشوكاين، 
وقال احلافظ: إن قصة والد جابر ليس فيها ترصيح بالرفع. اه�. ووالد جابر هو 
عبد اهلل بن عمرو األنصاري وكان أول قتيل من املسلمني يوم أحد، فقال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كفنوا عبد اهلل بن عمرو وعمرو بن اجلموح يف نمرة واحدة ملا كان بينهام 
من الصفاء«، وقال: »ادفنوا هذين املتحابني يف الدنيا يف قرب واحد«، ويف رواية ألمحد 
املغازي البن إسحاق  أمر هبام فجعال يف قرب واحد، ويف  اهلل  أن رسول  يف مسنده 
الدنيا«،  يف  متصادقني  كانا  فإهنام  بينهام  »امجعوا  استشهدا:  حني  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن 
فكان دفنهام معا يف قرب واحد بأمره ملسو هيلع هللا ىلص، ودفن الرجلني فأكثر ابتداء يف قرب واحد ال 
جيوز إال للرضورة كام ذكره النووي والقسطالين والعيني وغريهم؛ ففي الصحيح 
الرجلني يف قتىل أحد«، وروى هشام بن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان جيمع بني  »أن  عن جابر: 
عامر األنصاري: أن األنصار جاؤوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد فقالوا: أصابنا جهد، قال: 
»احفروا ووسعوا واجعلوا الرجلني والثالثة يف القرب« وعن ابن عباس قال: شكوا 
والثالثة،  االثنني  القرب  »احفروا واجعلوا يف  فقال:  أحد،  يوم  القرح  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إىل 
الشافعية  مذهب  وهو  املالكية  من  أشهب  ذهب  وإليه  قرآنا«،  أكثرهم  وقدموا 
واحلنفية، وقال املرغيناين: إن وقعت احلاجة إىل الزيادة فال بأس أن يدفن اخلمسة 
يف قرب واحد، وهو إمجاع. اه�. ومن الرضورات املبيحة جلمع أكثر من واحد يف قرب 
واحد كام ذكره ابن أمري حاج قلة الدافنني أو ضعفهم أو اشتغاهلم بام هو أهم. اه�. 
أما يف غري حاالت الرضورة فاملستحب أن يفرد كل ميت بقرب، فلعل جابرا É مل 
يطب نفسا بعد زوال حالة الرضورة وإمكان إفراد أبيه بقرب أن يبقيه يف قرب واحد 
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مع غريه، فاستأذن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف إخراجه من القرب ودفنه وحده يف قرب آخر فأذنه 
بذلك تطييبا لقلبه حيث رغب يف أمر مستحب رشعا يف حالة االختيار وهو دفن 
امليت يف قرب عىل حدة، والقرينة عىل حصول االستئذان ما عرف عن جابر من شدة 
احلرص عىل متابعة الرسول وأنه يبعد كثريا عىل مثله يف جاللة قدره أن يقدم من 
تلقاء نفسه عىل نقض ما أبرمه الرسول، وخيتار ألبيه غري ما أمر به الرسول يف أمره، 
فيؤخذ من هذا احلديث جواز نقل امليت من قربه إىل موضع آخر يف مثل هذه احلالة 
التي ترجع املصلحة فيها إىل احلي إذ ال رضر عىل امليت من بقائه مع غريه يف قرب 
واحد كام قالوا، ويدل باألوىل عىل جواز النقل ملصلحة تتعلق بامليت ابتداء كام إذا 
حلق القرب سيل أو رطوبة شديدة، ولذلك استدل به اإلمام النووي يف املجموع عىل 
صحة القول بجواز نبش القرب إذا حلقه سيل أو نداوة، وذكر أن عائشة بنت طلحة 
أخرجت أباها من قربه بعد ثالثني سنة ملا حلقه من النز: ما يتحلب من األرض من 
املاء، وحلوق ذلك بالقرب مظنة ظهور جسم الدفني منه، وفيه مع ذلك ما ال خيفى 
من انتهاك حرمته فجاز نقله يف هذه احلالة التي تتعلق املصلحة فيها بامليت ابتداء 
ضوء  وعىل  منه،  التأذي  من  الطباع  يف  استقر  ملا  للحي  مصلحة  يشوهبا  كان  وإن 
التي  الفخمة  املقابر  املوتى من قبورهم إىل تلك  ننظر يف نقل عظام  هذه األحكام 
أعدت هلم بعد دفنهم باألموال الوفرية من اخلزانة العامة، هل هو جائز رشعا أو 
ال؟ والذي ال شك فيه أن هؤالء قد دفنوا يف قبور صاحلة للدفن مل يمسسها سوء 
ألبتة فلم يكن الباعث عىل نقلهم فيها أمرا راجعا إليها، وإنام هو الرغبة يف متجيدهم 
وختليد أسامئهم بإنشاء مدافن هلم خاصة فخمة املنظر شاخمة البناء يف وسط املدينة 
والعمران ال بني مقابر العامة يف الصحراء مكافأة هلم عىل ما قدموا ألمتهم من خري 
وما أسدوا من فضل وحضا لغريهم عىل التأيس هبم والسري عىل سننهم فينقلون 
الذكرى فسبيله  أما ختليد  الغرض ال غري،  إمتامها حتقيقا هلذا  بعد  املدافن  إىل هذه 
ملثوبته  وطلبا  اهلل  مرضاة  ابتغاء  حياته  يف  اإلنسان  يعملها  صاحلة  أعامل  املرشوع 
غوهيم  وترشد  ضاهلم  وهتدي  رضهم  وتكشف  كرهبم  فتفرج  عامة  الناس  تنفع 
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وتؤايس عليلهم وتوايس فقريهم فتبقى هبا الذكرى ويدخر هبا الثواب يف األخرى 
ومؤسسات خريية عامة يقيمها بعده من يرجو رمحة اهلل له ودوام حسن األحدوثة 
عنه ومجيل الذكرى له ومكافأته عىل ما قدم من خري ويدعو اهلل أن جيعل له ثواهبا 
جيعل  أن  ولإلنسان  العاملني.  بني  ذكره  هبا  وحييي  املصلحني  يف  اسمه  هبا  فيخلد 
ثواب عمله لغريه عند أهل السنة واجلامعة، وأما إقامة هذه املدافن الفخمة واهلياكل 
الضخمة فعمل غري مرشوع وما ينفق فيه من األموال ضائع بال جدوى وال نفع 
فيه لألموات وال لألحياء، ومن تتبع السنن واتبع اآلثار علم أن الرشيعة الغراء ال 
تقيم وزنا هلذه املدافن، بل تنعي عىل من يسلك هبا مسالك الرسف وخيرج هبا عن 
احلد املرسوم، وإذ قد تبني من ذلك أنه ال تالزم بني ختليد الذكرى ومتجيد العاملني 
وبني إقامة هذه املدافن، وأن السبيل املرشوع للتخليد والتمجيد أمور أخرى غري 
إقامتها. كام أن إقامتها قد ال تؤدي إىل حسن األحدوثة ومجيل الذكرى، يظهر أن 
إذ ال  له رشعا؛  الغرض ال مسوغ  إليها ملجرد حتقيق هذا  قبورهم  املوتى من  نقل 

مصلحة فيه لألموات وال فائدة منه لألحياء.

واهلل سبحانه أعلم بالصواب، وإليه املرجع واملآب.

J
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م�ة ��س�لا �� �ج��ل�د اأ م�ة اأ ��س�لا ��ةر اأ
�ل���م�مة��ة �م��ج �ج��ل�د �ج �ج���هة�ل ا

املبـــــادئ
1- جيوز إخراج امليت من قربه بعد دفنه لعذر رشعي.

2- يرخص يف نقل امليت إذا دفن يف بلد غري إسالمي بني قوم غري مسلمني إىل مقابر 
يف بلد إسالمي.

الســـــؤال
سأل حرضة صاحب السعادة أمحد باشا  ذو الكفل قال:  

تعلمون فضيلتكم أن أمراء الدولة  العثامنية هاجروا بعد االنقالب األخري 
الثاين  آخر  املجيد  عبد  السلطان  له  جهة،  واملغفور  إىل  منهم  كل  ونزح  يف  تركيا، 
خلفاء الدولة العثامنية هو وزوجته  السلطانة شاه سوار أقاموا يف األرايض  الفرنسية، 
وتوفوا إىل رمحة اهلل هناك،  وحيث إننا حتصلنا عىل أمر كريم من  احلكومة املرصية 
املوقرة بدفن جثامن  اخلليفة يف األرايض املرصية، حيث إن  جثامنه حمنط ومل يدفن لآلن 
استخراجها  بعد  املغفور  هلا شاه سوار  السلطانة  ننقل جثامن زوجته  لنا  أن  تراءى 
من الرتاب  الذي دفنت فيه، وحيث إهنا كانت عىل  مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن 
-ريض  اهلل عنه- فنرجو التكرم بصدور فتوى  رشعية عن جواز نقلها لدفنها معه 

 بجواره يف األرايض املرصية.

اجلواب
امليت  إخراج  أن  عىل  نصوا  احلنفية  قد  أن  واجلواب  السؤال،  عىل  اطلعنا 
من قربه  بعد دفنه جيوز لعذر رشعي وهو رعاية  حق آدمي مثل ما إذا دفن يف أرض 
القرب  رطوبة  إىل  إذا تطرقت  نقله  فيها،  وأجازوا  بدفنه  مالكها   مغصوبة ومل يرض 

* فتوى رقم: 211 سجل: 59 بتاريخ: 1/ 5/ 1948 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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أو مياه كام يف الفتاوى اهلندية  آخر كتاب الوقف، ويف حديث جابر الذي  أخرجه 
البخاري يف باب اجلنائز دليل  عىل جواز نقل امليت ملصلحة تتعلق  باحلي كتطييب 
قد  األعذار  مثل  هذه  كان  وإذا  القرب،  عىل  املاء  وامليت  كجريان  باحلي  أو  نفسه، 
رخص فيها بنقل امليت  من قربه فباألوىل يرخص يف نقله إذا  دفن حني املوت يف بلد 
غري إسالمي بني  قوم غري مسلمني إىل مقابر املسلمني يف  بلد إسالمي، ملا يف ذلك 

من املصلحة له  ولألحياء.

ومن هذا يعلم جواز نقل  املغفور هلا السلطانة شاه سوار من مقابر  فرنسا إىل 
املقابر اإلسالمية باململكة  املرصية. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�
�ل���مو�ة �مش��ش ا ة ��ج

� �حرا ح��ل�م اأ
املبـــــادئ

1- لإلنسان حرمة وكرامة حيا وميتا.
2- لو أوىص إنسان بإحراق جثته بعد موته فوصيته باطلة.

الســـــؤال
طلب السيد املحرتم مدير عام قسم الترشيع بوزارة الشؤون البلدية والقروية 

مضمونه ما يأيت:

ببيان حكم الرشيعة يف  اليوم عىل كتابكم رقم 467 رسي اخلاص  اطلعنا 
إحراق جثث املوتى من املسلمني يف حالة األوبئة، ويف حالة الوصية بذلك.

اجلواب
كام  وميتا،  حيا  وكرامة  حرمة  لإلنسان  أن  يف  املسلمني  بني  خالف  ال  إنه 
ۡمَنا بَِنٓ َءاَدَم{ ]اإلرساء: 70[، ومن كرامته بعد  يشري إليه قوله تعاىل: }َولََقۡد َكرَّ
موته دفنه يف اللحد أو القرب بالكيفية املسنونة التي بينها النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيام ورد عنه من 
فال  اآلن،  إىل  املسلمني  وسائر  والتابعون  عليها أصحابه  ودرج  الصحيحة  السنن 
جيوز بحال إحراق جثث موتى املسلمني، ولو أوىص إنسان بذلك فوصيته باطلة ال 
نفاذ هلا، ومل يعرف اإلحراق للجثث إال يف تقاليد املجوس، وقد أمرنا بمخالفتهم 

فيام يصنعون مما ال يوافق رشيعتنا الغراء. واهلل تعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 441 سجل: 70 بتاريخ: 29/ 7/ 1953 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�ل��س��ةك�ط ة ا
� �حرا ح��ل�م اأ

املبـــــادئ
1- السقط الذي تضعه املرأة ولو بطريق اإلجهاض سواء استبان خلقه أو مل يستبن 

يغسل عىل املختار من مذهب احلنفية ويلف يف خرقة ويدفن.

الســـــؤال
سأل السيد/ م. ش. ف. قال:

باملستشفيات  اإلجهاض  طريق  عن  يولدون  الذين  األطفال  أن  شاهد  إنه 
حيرقون يف أفران إىل أن ينتهي أثرهم من اآلدمية. فهل هذا جائز رشعا أم ال؟

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا أن السقط الذي تضعه املرأة ولو بطريق اإلجهاض 
سواء استبان خلقه أو مل يستبن يغسل عىل املختار من مذهب احلنفية ويلف يف خرقة 

ويدفن. أما حرق السقط فحرام وغري جائز رشعا ومناف للدين.

وهبذا علم اجلواب عىل السؤال. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 480 سجل: 74 بتاريخ: 8/ 11/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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�ل���مر�ة�د �ة ���ل� ا رج �مج�ا �ل�حج �ة ا �ص�لا
املبـــــادئ

�ة مقابر املسلمني.
1- ال جتوز الصالة عىل مرتد عند موته، كام ال جيوز دفنه ��ج

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقدم من الشيخ نقيب السادة األرشاف وشيخ الطريقة 
اخللوتية البكرية املقيم بميناء طرابلس لبنان املقيد برقم 1129 سنة 1959 املتضمن 
أن مجاعة من املواطنني قد غرهتم الدنيا بمظاهرها وبالدعايات الشيطانية وأالعيبها 
الشيوعية  العقيدة  واعتنقوا  العظيم،  شأنه  جل  باهلل  وكفروا  الدين  عن  وارتدوا 
الساموية، وماتوا وهم  بالرشائع  الكفر  إىل  الداعية  العقائد  أو غريها من  املاركسية 

عىل عقيدهتم بالكفر.

بيان احلكم الرشعي يف هذه الطائفة، هل جيوز أن  وطلب األستاذ السائل 
يصىل عليهم عند موهتم صالة اجلنازة أو ال؟ وهل جيوز دفنهم يف مقابر املسلمني 

أو ال؟

اجلواب
إنه إذا ثبت ما جاء بالسؤال فإن هذه الطائفة تكون مرتدة عن دين اإلسالم، 
ومن حكم املرتد أنه إذا مات مرصا عىل ردته ال جتوز رشعا صالة اجلنازة عليه، وال 

جيوز دفنه يف مقابر املسلمني.

ومن هذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 288 سجل: 88 بتاريخ: 27/ 7/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.



- 248 -

��جر واح�د
�ة ��ة

ء ��ج �ل��مج��س�ا ل وا �ا �كرحج ��ج��ج ا ح��ل�م �
املبـــــادئ

ا إن كانت رخوة، وال  1- املي�ت يدف�ن يف قربه حَلرًْدا إن كانت األرض صلبة، وش�قًّ
يدفن معه غريه إال عند الرضورة.

2- جيوز دفن الرجال والنساء يف مقربة واحدة للرضورة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل السؤال املقيد برقم 716 سنة 1963 املتضمن أن السائل بنى 
مقربة عىل أن يدفن فيها الرجال والنساء من أهله، وقد أفاد البعض منهم أن دفن 
الرجال والنساء ال جيوز، وأنه فقري ال يستطيع بناء مقربة ثانية حتى خيصص واحدة 

للرجال وواحدة للنساء.

وطلب بيان احلكم الرشعي فيام لو دفن الرجال والنساء يف هذه املقربة.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن امليت يدفن يف قربه حَلرًْدا إن كانت األرض صلبة، 
ا إن كانت رخوة، وال يدفن معه غريه إال عند الرضورة كضيق املقابر مثال فإنه  وشقًّ
جيوز دفن أكثر من واحد يف مقربة واحدة عىل أن يدفن الرجل األكرب من جهة القبلة، 
ثم يليه األصغر، ويقدم الرجال عىل النساء، وحيال بينهام بالرتاب، وال يكفي الكفن 
يف احليلولة، وعىل ذلك فإنه جيوز دفن الرجال والنساء يف مقربة السائل للرضورة 
التي هي عجزه عن بناء مقربة أخرى للنساء بالطريقة املرشوحة برشط أن جيعل بني 

كل ميت حائال من الرتاب. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال.

* فتوى رقم: 61 سجل: 100 بتاريخ: 26/ 10/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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�ل���م��س��ل�ص��ة�ج � ا
��ج��ج �مو�ة ��ك���م�مة�ل ر��س���م ���ل� �

�ة
املبـــــادئ

1 - حتديد رسوم حلفظ وصيانة ومقابل أجر اخلفر وغريه ال مانع منه رشعا.
2 - أخ�ذ قيم�ة تكاليف احلفر وغ�ريه، لتهيئة املقربة للدفن واملحافظ�ة عليها جائز 

رشعا.
3 - ال جيوز رشعا حتصيل رسوم عىل الدفن يف ذاته.

4 - م�ا مجع من أم�وال لصيانة املقابر وحفرها يكون أمان�ة يف يد من قبضها، وعىل 
م�ن يقوم باإلنفاق املحافظة عليها وإنفاقها فيام خصصت له، فمن تعدى عليها آثم 

رشعا، وجيب عليه رد ما أخذه منها.

الســـــؤال
طلبت وزارة األوقاف - املدير العام للمكتب الفني لوزير األوقاف بكتاهبا 
رقم 3747 اخلاص بالشكوى املقدمة من مسلمي مدينة الكاب اإلفادة عن احلكم 

الرشعي يف مسألتني:

يقومون  مجاعة  من  املسلمني  املوتى  دفن  عىل  رسم  حتصيل  وهي  األوىل: 
بإدارة هذه املدافن.

الثانية: حكم اإلسالم عىل هؤالء الناس.

اجلواب
نفيد بأنه تبنيَّ من االطالع عىل دستور جملس إدارة مقربة املسلمني بمدينة 
الكاب وعىل األوراق املرافقة أنه ليس هبا ما يفيد أن اجلمعية فرضت رسوما حمددة 

* فتوى رقم: 95 سجل: 100 بتاريخ: 26/ 12/ 1963 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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بدستورها نظري الدفن، وكل ما جاء بذلك الدستور يف الفقرة السادسة عرشة منه 
ما يأيت: »يمكن ملجلس اإلدارة من وقت آلخر أن يصدر أحكاما وتنظيامت هتدف 
لبقاء املقربة يف حالة جيدة، وبخصوص إعطاء الترصحيات وحتديد األماكن اخلاصة 
بدفن األعضاء، ومن أجل تنسيق وتقوية سور املقربة أو عمل مقابر أخرى أو صيانة 
املوجود فعال يمكنهم حتديد أو فرض رسوم أو مرصوفات تتطلبها تلك املدافن«.

وظاهر من تلك الفقرة أنه إن كانت هناك رسوم حددها جملس إدارة املقربة 
فإنه جاء تنفيذا للفقرة املذكورة، وتكون تلك الرسوم نظري احلفر والصيانة واألعامل 
األخرى املتعلقة باملقربة وليست نظري الدفن، وحتديد الرسوم عىل تلك الصورة ال 
التي  املقربة  الدفن يف تلك  املسلمني من  مانع منه رشعا ما دامت اجلمعية ال متنع 
صارت وقفا يدفن فيها عامة املسلمني بمجرد إعدادها لتكون مقربة وإباحة الدفن 
فيها، ومن حق كل مسلم الدفن فيها يف أي مكان منها مل يعد وهييأ باحلفر للغري، 
وإن دفن فيام أعد للغري َضِمن قيمة احلفر رشعا. جاء يف كتاب اإلسعاف يف أحكام 
األوقاف: »ولو حفر قربا يف موضع يباح له احلفر فيه يف غري ملكه فدفن غريه فيه 
هلام«.  ومراعاة  احلقني  بني  مجعا  ليكون  حفره؛  قيمة  يضمن  ولكن  القرب  ينبش  ال 
فهذا النص يفيد أن للجمعية أخذ قيمة تكاليف احلفر وغريه لتهيئة املقربة للدفن 
الرشيعة  لتعاليم  مناٍف  غري  اجلمعية  عمل  أن  يتبني  ذلك  ومن  عليها،  واملحافظة 
اإلسالمية ما دامت اجلمعية ال متنع أحدا من املسلمني من الدفن يف تلك املقابر، 
وما دامت الرسوم التي حتصلها هي نظري حفر املقابر وصيانتها واألعامل األخرى 
وليست أجرا عىل الدفن، وأما األموال التي يف عهدة اجلمعية والتي حصلت من 
املسلمني هلذا الغرض فإهنا ليست ملكا للجمعية وال ألحد فيها وإنام هي أموال 
تربع هبا املتربعون لإلنفاق عىل هذا املرشوع اخلريي، وعىل من يقوم باإلنفاق أن 
اغتال منها  أو  حيافظ عليها وينفقها يف وجوه اخلري املخصصة هلا، وإن هو تعدى 

شيئا لنفسه أو أعان الغري عىل ذلك كان آثام رشعا ووجب عليه رد ما أخذه.
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�ة ح�د �ة �م���هة��جر�ة وا
�ل���م��س��ل�ص��ة�ج ��ج ��ةر ا

�ل���م��س��ل�ص��ة�ج و�ج ��ج��ج ا ح��ل�م �
املبـــــادئ

1- جيب أن ختصص مقربة لدفن موتى املس�لمني، وال جيوز أن يدفن غري املسلم يف 
مقربة املسلمني، وال أن يدفن املسلم يف مقربة غري املسلمني.

الســـــؤال
-مسلمني  قرية  أهايل  أن   1964 سنة   219 برقم  املقيد  الطلب  تضمن 

ومسيحيني- اختذوا مكانا واحدا لدفن موتاهم، وتم ذلك فعال.

وطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
املنصوص عليه فقها أنه جيب أن ختصص مقربة لدفن موتى املسلمني، وال 
غري  مقربة  يف  املسلم  يدفن  أن  وال  املسلمني،  مقربة  يف  املسلم  غري  يدفن  أن  جيوز 
املسلمني، فقد ورد يف كتب الفقهاء يف خمتلف املذاهب أنه: »إذا ماتت نرصانية وهي 
املختار  النصارى«. وهذا هو  املسلمني ومقربة  مقربة  بني  دفنت  حامل من مسلم 
واألحوط؛ ألهنا نرصانية ال تدفن يف مقربة املسلمني، وألن ولدها مسلم ال يدفن 

يف مقابر النصارى. ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال.

* فتوى رقم: 136 سجل: 100 بتاريخ: 19/ 4/ 1964 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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�ه�ا
�كأ �م�مة�لا �ل���م���هة��جر�ة �ع�مج�د ا �ة ا

� ��ج
�ل���مو�ة �م ا �ا ���م �عك�طج ��مج

املبـــــادئ
1 - ال جي�وز نبش املوتى بع�د دفنهم وإهالة الرتاب عليه�م طالت املدة أو قرصت 

إال لعذر.
2 - ال جيوز حفر القرب لدفن آخر إال إن بيل األول أو كان ال بد من دفن هذا اآلخر.
3 - جيوز عند الرضورة ضم عظام موتى كل مقربة يف ناحية منها الستعامهلا يف دفن 

املوتى اآلخرين وجيعل بني األولني ومن سيوجدون حاجز من الرتاب.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 663 سنة 1967 املتضمن أن السائل يمتلك 
مقربة مكونة من عينني: إحدامها لدفن الرجال، واألخرى لدفن السيدات، وأهنام قد 

امتألتا بجثث املوتى ومل يبق فيهام مكان لدفن آخرين.

عني  كل  يف  كبرية  حفرة  حيفر  أن  رشًعا  جيوز  كان  إذا  عام  اإلفادة  وطلب 
ويواري الرتاب عىل العظام ويعود الستعامل كل عني من جديد، أو ال جيوز ذلك.

اجلواب
الرتاب  وإهالة  دفنهم  بعد  املوتى  نبش  ال جيوز  أنه  عليه رشًعا  املنصوص 
عليهم ملدة طويلة وال قصرية إال لعذر، وال حيفر قرب لدفن آخر إال إن بيل األول 
بينهام حاجز من  ، فيضم عظام األول وجيعل  بدٌّ فلم يبق له عظم إال أن ال يوجد 
منها  ناحية  يف  مقربة  كل  موتى  عظام  يضم  أن  للسائل  جيوز  ذلك  وعىل  تراب، 

* فتوى رقم: 131 سجل: 103 بتاريخ: 6/ 12/ 1967 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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ويعود الستعامهلا يف دفن املوتى اآلخرين، وذلك برشط أن جيعل بني األولني ومن 
سيوجدون حاجًزا من الرتاب برشط وجود رضورة لذلك كام سبق بيانه.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�جر �ا
�ل���م���هة �ة ا

�ة ��ج ��ك��ص�لا ا
املبـــــادئ

1 - ال مان�ع رشع�ا من الصالة عىل املوت�ى يف املكان الذى خص�ص لذلك بجوار 
املقربة.

2 - ص�الة اجلن�ازة يف املس�اجد املع�دة للص�الة املكتوب�ة رشعا جائزة عن�د األئمة 
األربعة.

الســـــؤال
برقم  املقيد  بطلبه  إفريقيا  بجنوب  املسلمني  مجاعة  سكرتري  السيد  طلب 
644/ 1969 املتضمن أن مدينة بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا يوجد هبا أكثر 
واإلفريقيون  الصينيون  يوجد  املسلمني  جانب  فإىل  طائفة،  من  وأكثر  ديانة  من 
واهلندوس واألوربيون، وأن بلدية هذه املدينة ضمت مساحات خاصة من األرض 
لدفن أموات كل طائفة، وهذه املساحات مرتكزة يف منطقة واحدة بعضها بجانب 
الضيقة، وأن  البعض، وتفصل بني كل مقربة وأخرى صفوف األشجار والطرق 
للمسلمني  منحتها  التي  األرض  من  جانبية  قطعة  خصصت  قد  املدينة  هذه  بلدية 
ما  فيه  موتاهم، ويضعون  اجلنازة عىل  املسلمون شعائر صالة  فيه  يقيم  مبنى  لبناء 
حيتاجون إليه للدفن والتجهيز وحفر القبور، وقام أحد أصحاب اخلري من املسلمني 
ها بأربعة جدران وال حيتوي عىل مقربة خاصة  ببناء العامرة عىل نفقته اخلاصة، َوَحدَّ

أو عامة.

وظل املسلمون يامرسون فيه الصالة عىل موتاهم منذ سنة 1940، إىل أن 
جاء أحد العلامء ووجه نداء إىل املسلمني يمنعهم من الصالة يف هذا املبنى بحجة 

* فتوى رقم: 119 سجل: 105 بتاريخ: 30/ 12/ 1969 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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أن الصالة ال جتوز يف املقابر وأن هذه العامرة التي تقام فيها صالة اجلنازة ال تصلح 
الطالب  وطلب  غريهم.  بمقابر  وإحاطتها  املسلمني  قبور  وسط  لوقوعها  رشعا 

إبداء الرأي يف ذلك.

اجلواب
أطراف  يف  املسلمون  أقامها  التي  العامرة  أن  السؤال  من  الظاهر  بأن  نفيد 
املقابر إلقامة شعائر صالة اجلنازة فيها عىل موتاهم أهنا ليست مبنية عىل أحد القبور 
وكذلك فهي ليست موضعا لدفن املوتى كام أهنا ليست مكانا ملسجد اجلامعة وإنام 
الدفن،  يف  إليه  حيتاجون  ما  ووضع  املوتى  عىل  فيها  للصالة  وخصصت  أقيمت 
ويؤخذ من أقوال الفقهاء أن الصالة عىل املوتى يف مثلها صحيحة وجائزة رشعا، 
اجلامعة وهو  مسجد  امليت يف  الصالة عىل  جواز  بينهم عىل  جرى  اخلالف  ولكن 
الذي أقيم ألداء املفروضات. فاحلنفية منهم ذهبوا إىل صحة الصالة عىل الكراهة 
إذا كانت الصالة عىل امليت داخل مسجد اجلامعة، ملا روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال 
املكتوبات؛  بني ألداء  بأنه  له«. وعللوه  أجر  فال  املسجد  »من صىل عىل جنازة يف 
وألنه حيتمل تلويث املسجد. وذهب مجهور الفقهاء إىل القول بأن الصالة عىل امليت 
أيب  بن  سعد  مات  ملا  أنه  روي  ملا  فيها  كراهة  وال  صحيحة  اجلامعة  مسجد  داخل 
وقاص أمرت عائشة Ö بإدخال جنازته املسجد وصلت عليها. وبام روي من أن 
رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- صىل عىل جنازة سهيل بن البيضاء يف املسجد، ويتبني مما ذكر أن 
الصالة عىل املوتى يف املكان الذي خصص لذلك بجوار املقربة ال مانع منها رشعا 
وال حمل لالعرتاض عليها؛ إذ إهنا ليست مسجدا من املساجد املعدة ألداء الصالة 
فيها رشعا، عىل أن صالة اجلنازة يف املساجد املعدة للصالة املكتوبة رشعا جائزة 
تلوث  ذلك الحتامل  بكراهة  قالوا  قد  احلنفية  أن  األمر  غاية  األربعة.  األئمة  عند 

املسجد. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال.



- 256 -

�ل���م��س��ل�ص��ة�ج ��ةر ا
�ة �ج �موا

أ
�ة ���ل� ا رج �مج�ا �ل�حج �ة ا �ص�لا

املبـــــادئ
1- يشرتط لصالة اجلنازة أن يكون امليت مسلام.

الســـــؤال
طلبت سفارة مجهورية مرص العربية يف لوزاكا بكتاهبا الوارد إلينا من وزارة 
اخلارجية حتت رقم 60/ 1/ 3/ 7 واملقيد برقم 478 لسنة 1971، واملتضمن أن 
اجلمعية اإلسالمية يف ندوال يف زامبيا تطلب رأي الدين اإلسالمي يف إقامة الصالة 
عىل األموات غري املسلمني الذين فقدوا أرواحهم يف حادث انفجار منجم، وبيان 

حكم الرشع يف ذلك.

اجلواب
أن  امليت-  عىل  -الصالة  اجلنازة  لصالة  يشرتط  أنه  فقها  عليه  املنصوص 
يكون امليت مسلام، فال تصح عىل غري املسلم لقوله سبحانه وتعاىل: }َوَل تَُصّلِ 
بَٗدا{ ]التوبة: 84[ وعىل ذلك ال جيوز للمسلم أن يصيل عىل 

َ
اَت أ َحٖد ّمِۡنُهم مَّ

َ
ٰٓ أ َعَ

ملا ذكرنا.  انفجار منجم  الذين فقدوا أرواحهم يف حادث  املسلمني  األموات غري 
واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 160 سجل: 105 بتاريخ: 13/ 1/ 1972 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد خاطر حممد الشيخ.
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�ل���م��س��ل�ص��ة�ج �ل���م��س����مة������مة��ة�ج �مع ا � ا
�ل���مو�ة ��ج��ج ا �

املبـــــادئ
1- ال جي�وز رشع�ا دفن جثث موتى املس�لمني مع جث�ث موتى املس�يحيني إال إذا 

اختلط احلال فإهنم يدفنون يف مقابر املسلمني للتغليب.
2- ال جيوز رشعا دفن أكثر من ميت يف قرب واحد إال للرضورة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 90 سنة 1979 املتضمن سؤال الطالب عن 

احلكم الرشعي يف دفن جثث املوتى املسيحيني يف قرب واحد مع املوتى املسلمني.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أنه ال جيوز دفن جثة امليت املسلم يف مقابر املسيحيني، 
كام ال جيوز دفن جثة امليت املسيحي يف مقابر املسلمني، هذا إذا تعينت جثة امليت 
إذا اختلطت جثث املوتى املسلمني مع جثث  املسلم من جثة امليت املسيحي، أما 
املوتى املسيحيني ومل تعرف جثة امليت املسلم من جثة امليت املسيحي فإهنم يدفنون 
مجيعا يف مقابر املسلمني تغليبا جلانب املسلمني عىل املسيحيني، كام أنه ال جيوز رشعا 
دفن أكثر من ميت يف قرب واحد إال للرضورة، وعىل ذلك ففي حادثة السؤال ال 
جيوز دفن جثث املوتى املسيحيني يف قرب واحد مع موتى املسلمني إال إذا اختلطت 
جثث املوتى من املسلمني واملسيحيني ومل تعرف جثة امليت املسلم من امليت املسيحي 
وكانت هناك رضورة تدعو إىل ذلك. ومما ذكر يعلم اجلواب إذا كان احلال كام ورد 

بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 226 سجل: 113 بتاريخ: 28/ 5/ 1979 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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�مش��ة �ع�مج�د �ج���هة���ك�ه�ا �ل�حج �ة و��س��ةر ا رج �مج�ا �ل�حج �ة ا �ص�لا
املبـــــادئ

1 - التكبري يف صالة اجلنازة قائم مقام الركعات بإمجاع الفقهاء وهو أربع، واختلفوا 
يف الزيادة عليها، مع رفع اليدين يف التكبرية األوىل باتفاق واختلفوا فيام بعدها.

2 - الدع�اء للميت بعد التكبرية الثالثة باتفاق األئمة، وبعد الصالة مرشوع يف كل 
وقت.

3 - سرت امليت رجال كان أو امرأة عند نقله إىل القرب مستحب.
4 - املس�جد ليس رشطا يف صحة الصالة مطلق�ا فرادى أو مجاعة، واألصح جواز 

إقامة الصالة املفروضة مجاعة يف البيت كإقامتها يف املسجد.
5 - أسقط العلامء وجوب صالة اجلمعة عن األعمى عند تعذر الوصول بنفسه إىل 
املس�جد بدون مش�قة ومل جيد من يقوده إليه، وأبو حنيفة وفقهاء مذهب اإلمام أمحد 
ع�ىل س�قوطها عنه مطلقا، واإلمامان مالك والش�افعي عىل وجوهب�ا عليه إن وجد 
قائ�دا، وي�رسي هذا احلكم يف ش�أن اجلامع�ة يف الفروض األخرى م�ع اختالف يف 

حكمها بني الوجوب العيني والكفائي والسنة املؤكدة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 30 لسنة 1981 باألسئلة التالية:

س1: ما احلكم يف مرشوعية تكبري املأمومني وراء اإلمام يف صالة اجلنازة 
والدعاء للميت بعد الصالة؟

س2: هل يف أحكام الرشع نقل اجلثة إىل املقابر بدون عمل أي سرتة كغطاء 
باملالية مثال، أم ينقل إىل املقابر بكفنه فقط؟

* فتوى رقم: 100 سجل: 115 بتاريخ: 15/ 2/ 1981 من فتاوى فضيلة اإلمام األكرب الشيخ جاد احلق 
عيل جاد احلق.
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س3: ما احلكم يف إقامة صالة اجلامعة يف أي مكان خالف املسجد حتى إن 
كان هناك بعد يف املسافة مع أهنم يسمعون األذان من املسجد عن طريق مكربات 

الصوت؟

الذي كان معتادا  يعني حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للرجل الرضير  س4: ماذا 
الصالة يف املسجد بحجة أنه ال يملك أحدا يوصله إىل املسجد فرخص له الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص، وبعدما خطا خطوات ناداه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وسأله »أتسمع النداء«، فقال: نعم، 

قال: »فأجب«؟

تعترب  وهل  »فأجب«،  كلمة:  من  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  قصد  بيان  السائل  وطلب 
هذه الكلمة أمرا من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل الرجل الرضير باحلضور إىل املسجد، أم قصد 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هبذه الكلمة شيئا آخر؟

اجلواب
عن السؤال األول: التكبري يف صالة اجلنازة قائم مقام الركعات، وقد أمجع 
الفقهاء عىل أن التكبريات عىل امليت أربع، وأن عىل املأمومني متابعة اإلمام فيها، 
ومالك  حنيفة  أبو  األئمة  فقال  تكبريات،  أربع  عىل  اإلمام  زاد  إذا  فيام  واختلفوا 
والشافعي ال يتابعه املأمومون وهو رواية عن اإلمام أمحد، وعنه رواية أخرى باملتابعة 
للعمل بوجوب  السابعة، ونميل  إىل  املتابعة  ثالثة يف  اخلامسة، ورواية  التكبرية  يف 
أن  عىل  العلم  أهل  أمجع  وقد  فقط،  األربع  التكبريات  يف  لإلمام  املأمومني  متابعة 
املصيل عىل اجلنازة يرفع يده يف التكبرية األوىل فقط، واختلفوا يف الثالثة األخرى، 
فقال اإلمامان الشافعي وأمحد باستحباب رفع اليد فيها، ومنع الرفع فيها اإلمامان 
أما  األئمة،  باتفاق  الثالثة  التكبرية  بعد  فإنه  للميت  الدعاء  أما  أبو حنيفة ومالك، 
الدعاء له بعد الصالة فالدعاء للميت مرشوع يف كل وقت أخذا باحلديث الرشيف 
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الذي رواه أبو هريرة عن مسلم وأهل السنة ونصه: »إذا مات اإلنسان انقطع عمله 
إال من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له«)1(.

وعن السؤال الثاين: يف فقه مذهب اإلمام الشافعي: أنه يستحب سرت امليت 
رجال كان أو امرأة عند نقله إىل القرب، وقال األئمة أبو حنيفة ومالك وأمحد: يستحب 

هذا يف املرأة فقط، وما قال به الفقه الشافعي يف هذا املوضع أوىل بالعمل به.

عن السؤال الثالث: إن املسجد ليس رشطا يف صحة الصالة مطلقا سواء 
فيام رواه عمرو بن شعيب عن  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  كانت تؤدى فرادى أو مجاعة؛ لقول 
أبيه عن جده: »جعلت يل األرض مسجدا وطهورا فأينام أدركتني الصالة متسحت 
وصليت«)2( رواه البخاري ومسلم، وقد اختلف العلامء يف إقامة اجلامعة يف الصالة 
املفروضة يف البيت واألصح أهنا جائزة كإقامتها يف املسجد، ومن ثم تصح اجلامعة 
املسجد ولو كان أهل هذه اجلامعة يسمعون  الفروض يف أي مكان طاهر غري  يف 
األذان من املسجد سواء عن طريق مكربات للصوت أو بدونه، ولكن األوىل هو 
تلبية هذا النداء وإقامة اجلامعة يف املسجد؛ ملا يف ذلك من تكثري مجع املصلني وتعمري 

املساجد بكثرة روادها واملصلني فيها.

إذا  العلامء وجوب صالة اجلمعة عن األعمى  الرابع: أسقط  السؤال  عن 
تعذر عليه الوصول بنفسه إىل املسجد بدون مشقة، ومل جيد من يقوده إليه، وقال 
فقهاء مذهب اإلمام أمحد بن حنبل: إن اجلمعة تسقط عنه حتى إن أمكنه الوصول 
وجد  وإن  عليه  جتب  ال  حنيفة:  أبو  اإلمام  وقال  مشقة،  بدون  املسجد  إىل  بنفسه 
قائدا، وقال اإلمامان مالك والشافعي: جتب عليه إذا وجد قائدا، هذا يف شأن صالة 
اجلمعة التي قال يف شأهنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد مهمت أن آمر رجال يصيل بالناس 
ثم أحرق عىل رجال يتخلفون عن اجلمعة بيوهتم« رواه مسلم، ويف شأن اجلامعة يف 

)1( نيل األوطار ج 4 ص 93.
)2( نيل األوطار ج 1 ص 259.
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الفروض األخرى مع اختالف الفقهاء يف حكمها بني الوجوب العيني والكفائي 
والسنة املؤكدة الشبيهة بالواجب يرسي ذلك احلكم أيضا، أما قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
لألعمى الذي اسرتخصه يف عدم الذهاب إىل املسجد؛ ألنه ال جيد قائدا: »أتسمع 
النداء؟« قال: نعم، قال: »فأجب«، فيحمل عىل أن هذا األعمى كان يف غري حاجة 
املقصود  أن  عىل  أيضا  وحيمل  بنفسه،  إليه  هيتدي  وإنام  املسجد  إىل  يقوده  من  إىل 
بعبارة: »فأجب« أي قل مثل ما يقول املؤذن، وهذا االحتامل هو األوىل واألقرب؛ 
ألنه بعد الرتخيص له بعدم حضور صالة اجلامعة علمه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما يشارك به، 
وجييب املؤذن، وعىل هذا يكون األمر يف هذه العبارة للندب، ويؤكده األحاديث 
عىل  مندوبة  املؤذن  إجابة  إن  الفقهاء:  قال  وقد  املؤذن،  إجابة  يف  الواردة  الرشيفة 

خالف بينهم يف عبارات اإلجابة. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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���و��� ������ة�� �ل�حج �ل���هة��جر وا ء ���ل� ا �ل�مج�مج�ا ا
املبـــــادئ

1 - البناء عىل القرب والقعود وامليش عليه منهي عنه رشعا.

الســـــؤال
املقيد برقم 242 سنة 1982 املتضمن أن جد السائل  اطلعنا عىل الطلب 
أقام مسجدا بمدينة منوف وأقام بجواره مقربة أوىص بأن يدفن فيها هو وزوجته 
وأوالده، وقد تم تنفيذ وصيته حيث تويف هو وزوجته وأوالده الذكور الثالثة، وقد 
إقامة مدرسة  املدينة يف  تقع يف وسط  املقربة والتي  أن تستغل هذه  رأى أهل اخلري 

لتحفيظ القرآن، ويريدون استطالع الرأي يف اآليت:

مدرسة  إىل  وحتويله  للمقربة  املكاين  احليز  استخدام  رشعا  جيوز  هل   -1
لتحفيظ القرآن.

الشاهد  إزالة  بعد  املقربة  فوق  اخلرسانة  أن توضع صبة من  2- هل جيوز 
املقام فوقها وتبطينها واجللوس بعد ذلك فوق املقربة من الراغبني يف حفظ القرآن 

وتالوته.

3- هل هناك رأي آخر أكثر صالحية من الناحية الرشعية يف هذا اخلصوص؟

اجلواب
لقد وردت أحاديث كثرية متواترة متنع البناء عىل القرب والقعود وامليش عليه 
أو الصالة إليه وعليه، فقد روى أبو سعيد اخلدري É أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى أن يبنى 
عىل القبور أو يقعد عليها أو يصىل عليها، وروى ابن ماجه النهي عن البناء عليها 
* فتوى رقم: 79 سجل: 117 بتاريخ: 23/ 11/ 1982 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 

محزة.
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فقط صفحة 61 جزء 3 جممع الزوائد وصفحة 244 جزء 1 ابن ماجه، كام روى 
أبو هريرة É أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ألن جيلس أحدكم عىل مجرة فتحرق ثيابه حتى 
داود  له من أن جيلس عىل قرب«. أخرجه أمحد ومسلم وأبو  ختلص إىل جلده خري 
والنسائي وابن ماجه، وقد ورد عن عقبة بن عامر ريض اهلل عنه- أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»ألن أميش عىل مجرة أو سيف أو أخصف نعيل برجيل أحب يل من أن أميش عىل قرب 

مسلم«.

كان  سواء  القبور  عىل  البناء  عن  النهي  يتبني  وغريها  األحاديث  هذه  من 
هذا البناء متعلقا بامليت كالقبة أو باحلي كحجرة أو مدرسة أو خباء أو مسجد أو 
بيوت لالسرتاحة فيها عند الزيارة وغريها، أو ما كان عىل نفس القرب لريتفع من أن 
يوطأ كام يفعله كثري من الناس، وقد محله األئمة عىل الكراهة إذا مل يقصد به الزينة 
الرباين مسند اإلمام أمحد جزء 8 صفحة 84«  والتفاخر وإال كان حراما. »الفتح 
وعىل ذلك وطبقا ملا ذكر ال جيوز للسائل أن حيول مكان املقربة إىل مدرسة لتحفيظ 
القرآن، أو أن يبني فوقها مكانا ليجلس عليه من يرغب يف حفظ القرآن وتالوته. 

ومما ذكر يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل أعلم.

J
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�ل���م�مة��ة  ا
�ج �مش���م�ا �ل���مك��ص��ل�ة �م��ج ��ج �ة�ج �ة���هة���ج ا

أ
�ة وا رج �مج�ا �ل�حج �ة ا �ص�لا

املبـــــادئ
1 - لصالة اجلنازة فضل عظيم وثواب جزيل للمصلني وللمصىل عليه.

2 - يقوم املصيل بحذاء صدر امليت إماما كان أو منفردا ذكرا كان امليت أو أنثى.

الســـــؤال
املتضمن سؤاله عن صفة  برقم 57 سنة 1983  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
صالة اجلنازة، وأين يقف املصيل من جثامن امليت؟ وهل هناك فرق بني ما إذا كان 

امليت ذكرا أو أنثى؟

اجلواب
إن لصالة اجلنازة فضال عظيام وثوابا جزيال للمصلني وللمصىلَّ عليه، فقد 
ورد يف فضلها عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث كثرية منها ما روي عن أيب هريرة أن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من اتبع جنازة مسلم إيامنا واحتسابا وكان معه حتى يصىل عليها 
ُأُحٍد، ومن صىل  مثل  بقرياطني كل قرياط  األجر  يرجع من  فإنه  دفنها  ويفرغ من 
والنسائي)2(.  البخاري  أخرجه  بقرياط«.  يرجع  فإنه  تدفن  أن  قبل  ثم رجع  عليها 
واحلديث كناية عن األجر العظيم الذي حيصل للمصيل عىل اجلنازة، أما ما حيصل 
للميت فقد جاء يف حديث مرشد بن عبد اهلل اليزين عن مالك بن هبرية أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من مؤمن يموت فيصيل عليه ثالثة صفوف من املسلمني إال أوجب«. 
أوجب  أي  أوجب:  صفوف.  ثالثة  أهم  جزَّ اجلنازة  أهل  استقبل  إذا  مالك  فكان 
أمحد  أخرجه  له«.  »إال غفر  أمحد:  رواية  للميت. ويف  اجلنَة  أو  املغفرَة  اصطفاُفُهم 
* فتوى رقم: 127 سجل: 117 بتاريخ: 10/ 4/ 1983 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 

محزة.
)2( انظر صفحة 80 جزء 1 فتح الباري.
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عن  أما  وحسنه.)1(  الرتمذي  وصححه  واحلاكم  والبيهقي  وابن ماجه  داود  وأبو 
أن  اجلنازة  احلنفية: صفة صالة  قال  فقد  املصيل منها  اجلنازة وموقف  صفة صالة 
يقوم املصيل بحذاء صدر امليت ثم ينوي أداء فريضة صالة اجلنازة عبادة هلل تعاىل 
... إلخ. وهو املشهور يف مذهب احلنفية فالسنة عندهم وقوف املصيل -إماما كان 
أنثى؛ وذلك لقول سمرة بن جندب:  أو منفردا- ِحَذاء صدر امليت ذكرا كان أو 
فقام عليها للصالة وسطها«.  نفاسها  امرأة ماتت يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل  »صليت وراء 
جلني  الرِّ ألن  البدن؛  وسط  هو  الصدر  أن  ووجهه  والبيهقي.)2(  السبعة  أخرجه 
والرأس من األطراف والبدن من العجيزة إىل الرقبة فكان وسطه الصدر، والقيام 
معدن  القلب  وألن  الصالة؛  من  احلظ  يف  اجلانبان  ليستوي  أوىل؛  الوسط  بحذاء 
العلم واحلكمة، والوقوف بحياله أوىل وهذا هو ما نميل إليه؛ لظهوره وقوة أدلته 

}َوَل تََنٰزَُعواْ َفَتۡفَشلُواْ َوتَۡذَهَب رِيُحُكۡم{ ]األنفال: 46[.
واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

)1( انظر صفحة 201 جزء 7 الفتح الرباين.
)2( انظر صفحة 312 جزء 1 بدائع الصنائع.
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�ل���م��س������ح ��مر وا
أ
��ك�طو�ج ال� وأ�ه�ا �ج�ا �مجور و��ج�ج�ا

�ل���هة ر�ة ا �ة�ا
رج

املبـــــادئ
1 - زي�ارة القبور مندوبة للرجال والنس�اء للعظة واالعتب�ار برشط أمن الفتنة عند 

خروج النساء وعدم اشتامل زيارهتن عىل ما حرم اهلل.
2 - املوتى ينتفعون بالدعاء واالستغفار هلم من الزائرين ويأتنسون هبم.

3 - إحي�اء ذكرى املوتى ال س�ند له يف الرشيعة وال هو م�ن عمل الصحابة وال من 
املأثور عن التابعني.

4 - ال حرمة يف بناء القبور بالطوب األمحر واملسلح ألنه أكثر صيانة للميت.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 229/ 1984 ميالدية املتضمن: االستفسار 

عام يأيت:

بوجود  يشعر  امليت  أن  املوتى؟ وهل صحيح  زيارة  الدين يف  رأي  ما   -1
زائريه ويعرفهم؟

قراءة  له وبعدم  إقامة رسادق  بعدم  فيمن تويف وأوىص  الدين  ما رأي   -2
القرآن والسبوع واخلمسة عرش يوما واألربعني؟

3- ما رأي الدين يف بناء املقابر بالطوب األمحر والدبش واملسلح؟

* فتوى رقم: 63 سجل: 120 بتاريخ: 12/ 1/ 1985 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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اجلواب
أما عن زيارة القبور فهي مندوبة للرجال والنساء للعظة واالعتبار بجالل 
املوت وحال من كانوا أحياء ثم صاروا ترابا، فرتق القلوب وتتدارك النفوس ما 
والسالم  هلم  واالستغفار  بالدعاء  ينتفعون  املوتى  أن  عن  فضال  اخلري،  من  فاهتا 
هَنَْيُتُكْم  »ُكنُْت  الزائرين، ويأتنسون هبم، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  والرتحم عليهم من 
ُرُكُم اآلِخَرَة« رواه مسلم والرتمذي. واخلطاب  َا ُتَذكِّ َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر َفُزوُروَها َفإهِنَّ
أمن  برشط  هذا  واالعتبار  العظة  إىل  حاجة  أشد  ألهنن  النساء؛  ويشمل  للرجال 
الفتنة من خروجهن وعدم اشتامل زيارهتن عىل ما حرم اهلل ... وكان ملسو هيلع هللا ىلص يزور أهل 
البقيع مرارا ويسلم عليهم ويدعو هلم. وقال ابن القيم: إن األحاديث واآلثار تدل 
عىل أن الزائر متى جاء علم به املزور من األموات وسمع سالمه ورد عليه وأنس 
به، ويشهد لذلك ما جاء يف الصحيحني عن أيب طلحة قال: ملا كان يوم بدر وظهر 
صناديدهم،  من  وعرشين  ببضعة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أمر  قريش  مرشكي  عىل  الرسول 
فألقوا يف القليب، ونادى الرسول عىل بعضهم بأسامئهم: »َأَلْيَس َقْد َوَجْدُتْم َما َوَعَد 
ا«، فقال عمر É: يا رسول اهلل ما تكلم  ا َفإيِنِّ َوَجْدُت َما َوَعَد َريبِّ َحقًّ ُكْم َحقًّ َربُّ
َأْنُتْم بَِأْسَمَع ملَِا  من أجساد ال أرواح هلا، فقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »َوالَِّذي َنْفيِس بَِيِدِه َما 
َأُقوُل ِمنُْهْم«. وأخرج ابن عبد الرب بإسناد صحيح عن ابن عباس مرفوعا: »َما ِمْن 
َعَلْيِه إاِلَّ َعَرَفُه َوَردَّ َعَلْيِه«  َم  َفُيَسلِّ ْنَيا  َيْعِرُفُه يِف الدُّ اْلـُمْؤِمِن َكاَن  َأِخيِه  بَِقرْبِ  َيُمرُّ  َأَحٍد 
يتضح مما سبق أن املوتى يسمعون وجييبون يف قبورهم، ويعرفون من كانوا يعرفونه 
إقامة رسادق له وإحياء ذكراه يف  أما من تويف وأوىص بعدم  إذا زارهم.  الدنيا  يف 
اخلمسني واألربعني وذبح ذبيحة خاصة بامليت ... إلخ، فنفيد بأن كل هذه األمور 
املأثور  الصحابة وال من  الغراء وال هي من عمل  الرشيعة  منها يف  ال سند ليشء 
عن التابعني، وإنام هي أمور مستحدثة ومبتدعة، وفيها من املضار ما يوجب النهي 
عنها، وفيها إضاعة للامل يف غري وجوهه املرشوعة، وقد يكون أهل امليت أحوج 
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إليها، فضال عن أن يف إحياء الذكرى اخلمسني واألربعني والذكرى السنوية تكرارا 
للعزاء وجتديدا لألحزان وهو غري مرشوع؛ ألن التعزية مرة واحدة كام ورد فضال 
عن أن هذه األمور املبتدعة ال ينال امليت منها رمحة أو مثوبة اللهم إال قراءة القرآن 
من مقرئ خملص يتقي اهلل وال يغايل يف أجر قراءته وهيب ثواب القراءة لروح امليت 
السمعة  بقصد  يفعل  ما  أما  اهلل،  بإذن  ينفعه  ذلك  فإن  امليت  روح  عىل  والتصدق 
ألهنا  امليت؛  وصية  تنفيذ  وجوب  ونرى  يشء.  يف  اإلسالم  من  فليس  والتفاخر 

إيصاء بتنفيذ رشع اهلل.

أما عن بناء املقابر بالطوب األمحر والدبش واملسلح فإننا نرى أنه ال حرمة 
يف ذلك؛ ألنه أكثر صيانة للميت من عبث العابثني أو من نبش سبع ونحوه برشط 
عدم اإلرساف واملغاالة يف بناء القبور للتفاخر واملباهاة؛ ألهنا ليست سبيال لذلك 

وكفى باملوت واعظا. هذا وباهلل التوفيق. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ور�ه���م �ة � ح�ا �ة ��س�ا
� ��ج

�ل���مو�ة ��ج��ج ا �
املبـــــادئ

1 - الدفن يف اللحد أفضل من الشق إال أن تكون األرض رخوة.
2 - يك�ره دفن امليت ولو صغريا يف املن�زل ألن هذا خاص باألنبياء واألفضل دفن 

األموات يف املقابر املعدة لذلك.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 261/ 1984 املتضمن بيان احلكم الرشعي 
فيها من مجيع  يسكنون  التي  لدورهم  املالصقة  موتاهم يف ساحتهم  يدفنون  فيمن 

النواحي ليتبارك الناس بموتاهم؟

اجلواب
ٍء َخلََقُهۥ ١٨ ِمن  ّيِ َشۡ

َ
ۡكَفَرهُۥ ١٧ ِمۡن أ

َ
نَسُٰن َمآ أ قال تعاىل: }قُتَِل ٱۡلِ

ۡقَبَهُۥ{ ]عبس: 
َ
َماتَُهۥ فَأ

َ
هُۥ ٢٠ ُثمَّ أ َ بِيَل يَسَّ َرهُۥ ١٩ ُثمَّ ٱلسَّ نُّۡطَفٍة َخلََقُهۥ َفَقدَّ

17- 20[. من مفهوم هذه اآليات الكريمة يتبني أن إقبار اإلنسان أي دفنه يف القرب 

من تكريم اهلل له ومن نعم اهلل عليه، وأقل القرب حفرة تواري امليت ومتنع بعد ردمها 
ظهور رائحة منه تؤذي األحياء، وال يتمكن من نبشها سبع ونحوه، وأكمل القرب 
امليت وجتعل كالبيت  فيها  القبلة، يوضع  القرب جهة  اللحد، وهو حفرة يف جانب 
املسقف بنصب اللبن عليه -اللبن هو الطوب النيئ- والدفن يف اللحد مستحب 
حتى  والشق  اللحد  يف  اختلفوا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مات  »ملا   :Ö عائشة  لقول  باإلمجاع؛ 
تكلموا يف ذلك وارتفعت أصواهتم، فقال عمر: ال تصخبوا عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيا وال 

* فتوى رقم: 67 سجل: 120 بتاريخ: 27/ 1/ 1985 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني 
محزة.
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ميتا، فأرسلوا إىل الشقاق والالحد مجيعا، فجاء الالحد، فلحد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم 
دفن« أخرجه ابن ماجه بسند صحيح ورجاله ثقات، وأحاديث أخرى دلت عىل أن 
الدفن يف اللحد أفضل من الشق إال أن تكون األرض رخوة لينة خياف منها اهنيار 
اللحد، فيصار إىل الشق وهو حفرة مستطيلة يف وسط القرب تبنى جوانبها باللبن أو 
غريه، يوضع فيها امليت ويسقف عليه باللبن واخلشب أو غريمها، ويرفع السقف 
قليال بحيث ال يمس امليت، أما إذا كانت األرض صلبة فالدفن يف الشق مكروه، 
باألنبياء،  خاص  هذا  ألن  املنزل؛  يف  صغريا  ولو  امليت  دفن  احلنفيني  عند  ويكره 
بالبقيع،  املتوىف  يدفن  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ألن  أفضل؛  للدفن  املعدة  املقربة  يف  والدفن 
وهو مكان خمصص لدفن املوتى، وورد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص دفن أصحابه يف املقربة، فكان 
باألنبياء؛ لقول أيب  الدار فهذا خاص  أو  املنزل  الدفن يف  أما  بفعله أوىل،  االقتداء 
إاِلَّ  َنبِيٌّ  ُقبَِض  »َما  بكر من حديث ابن عباس: سمعت رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص- يقول: 
ُدفَِن َحْيُث ُيْقَبُض ...«. وقد وافق عيل كرم اهلل وجهه الصديق عىل ذلك، وقال: أنا 

سمعته أيضا.

وعىل ذلك نرى أن األفضل واألوىل دفن األموات يف املقابر املعدة لذلك، 
ويف املكان املخصص للمقابر اقتداء بفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ة رج �مج�ا �ل�حج �ة ا ح��ل�م �ةرك �ص�لا
املبـــــادئ

1 - ص�الة اجلن�ازة فرض كفاية إذا قام به البعض س�قط ع�ن الباقني، وإن مل يقم به 
أحد َأثِم اجلميع.

2 - من مل يصل عليه قبل دفنه ُصيل عليه يف قربه.

الســـــؤال
يف  املسلمني  أن  واملتضمن   1985  /276 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
بلدهتم يدفنون موتاهم دون أن يصلوا عليهم صالة اجلنازة بحجة استعجال أهل 
امليت واحلانويت، وبعد يومني أو ثالثة يكلفون أيا منهم ليصيل عىل القرب. فام حكم 

ذلك رشعا؟

اجلواب
من املتفق عليه أن صالة اجلنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقني، وإن مل يوجد سوى مسلم واحد تعينت عليه وأصبحت فرض عني يأثم 
برتكه، وإن مل يقم هبا أحد من املسلمني أثموا مجيعا. واملطلوب يف صالة اجلنازة النية 
والطهارة،  القبلة،  استقبال  مع  آخرها  إىل  أوهلا  من  فيها  والقيام  تكبريات،  وأربع 
وسرت العورة والدعاء للميت بالرمحة واملغفرة وختمها بالسالم ... وهي من قبيل 
الدعاء للميت. أمر اهلل هبا نبيه حممدا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال تعاىل: }َوَصّلِ َعلَۡيِهۡمۖ إِنَّ َصلَٰوتََك 
َُّهۡم{ ]التوبة: 103[ أي راحة وطمأنينة ورمحة وقال ملسو هيلع هللا ىلص عندما مر بالبقيع  َسَكٞن ل
آَذْنُتُمويِن هِبَا؟« -أي  »َأاَل  فرأى قربا جديدا فسأل عنه فقيل: فالنة، فعرفها فقال: 
أخربمتوين بموهتا- قالوا: كنت قائال- من القيلولة وهي النوم ظهرا- صائام فكرهنا 

* فتوى رقم: 200 سجل: 120 بتاريخ: 19/ 3/ 1986 من فتاوى املستشار/حممد جماهد محد )فرتة إنابة(.



- 272 -

إاِلَّ  َأْظُهِرُكْم  َبنْيَ  ُكنُْت  َما  َميٌِّت  فِيُكْم  َيُموَتنَّ  اَل  َتْفَعُلوا  »اَل  فقال ملسو هيلع هللا ىلص:  نؤذيك،  أن 
َ َعَلْيِه  ٌة، ُثمَّ َأَتى اْلَقرْبَ َوَصفَّ امْلُْسلِِمنَي َخْلَفُه َوَكربَّ آَذْنُتُمويِن بِِه َفإِنَّ َصاَليِت َعَلْيِه َرمْحَ
ثابت.  بن  زيد  عن  وصححاه  حبان  وابن  والبيهقي  والنسائي  أمحد  رواه  َأْرَبًعا«. 
َعاَء«. ويسن أن يصيل عىل امليت  ْيُتْم َعىَل اْلـَميِِّت َفَأْخلُِصوا َلُه الدُّ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إَِذا َصلَّ
مجاعة ثالثة صفوف لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن ُمْؤِمٍن َيُموُت َفُيَصيلِّ َعَلْيِه َثاَلَثُة ُصُفوٍف إاِلَّ 
َأْوَجَب« أي أوجب اصطفافهم املغفرة أو اجلنة للميت، ويف رواية أمحد: »إاِلَّ ُغِفَر 
َلُه«. فكان مالك إذا استقبل أهل اجلنازة جزأهم ثالثة صفوف. أخرجه أمحد وأبو 
داود وابن ماجه والبيهقي واحلاكم وصححه والرتمذي وحسنه، ولصالة اجلنازة 
ما  منها  والوارد  الرشيفة  األحاديث  بذلك  أشارت  كام  كبري  وثواب  عظيم  فضل 
رواه اجلامعة عن أيب هريرة É أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن َتبَِع َجنَاَزًة َوَصىلَّ َعَلْيَها َفَلُه 
ُأُحٍد«. وأحد جبل  ِمْثُل  ا  َأْصَغُرمُهَ ِقرَياَطاِن  َفَلُه  ِمنَْها  َيْفُرَغ  َحتَّى  َتبَِعَها  َوَمْن  ِقرَياٌط، 
عظيم بمكة. والوارد عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وعن الصحابة والتابعني أن صالة اجلنازة 
عىل امليت عقب تكفينه وقبل دفنه واستقر األمر عىل ذلك فيجب علينا أن نلتزم 
بذلك، إال إذا وجد عذر حيول دون الصالة قبل الدفن ففي هذه احلالة جتوز صالة 
اجلنازة عىل امليت يف مقربته ويصىل عليه ولو بعد سنوات، ملا ورد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص صىل 

عىل شهداء أحد بعد ثامين سنوات.

وما ورد يف السؤال من أن العلة يف دفن امليت قبل الصالة عليه استعجال 
أهله واحلانويت فليس عذرا مقبوال وال معقوال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ة �ل �ج�كر �مع ��س����مة�د ��ج��ج ط���هج �
املبـــــادئ

1- ال جي�وز دف�ن أكث�ر من ميت يف ق�رب واحد إال ل�رضورة عىل أن يدف�ن الرجال 
م�ع الرج�ال إن تيرس، فإن ضاق املكان فيجوز أن يدفن الرجال مع النس�اء، ويقدم 

الرجال عىل النساء، وحيال بينهام بالرتاب.
2- دفن طفل مع ميت آخر لن ينفعه ولن يرضه، وال جيوز إخراجه بعد دفنه.

الســـــؤال
السائل  والدة  أن  املتضمن   1987  /88 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
طفل  بوضع  الناس  بعض  عليه  أشار  اجلنازة  صالة  عليها  صىل  أن  وبعد  توفيت، 
ذكر قد تويف عمره عام مع والدته، وفعال تم دفن الطفل معها بحجة أنه من األبرار 

وسيكون رمحة هلا. ويسأل عن حكم الرشع يف ذلك.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أن امليت يدفن يف قربه الذي أعد له وال يدفن معه 
قرب  واحد يف  من  أكثر  دفن  فإنه جيوز  مثال،  املقابر  الرضورة كضيق  عند  إال  غريه 
واحد عىل أن يدفن الرجل األكرب من جهة القبلة ثم يليه األصغر ويدفن الرجال 
مع الرجال إن تيرس، فإن ضاق املكان فيجوز أن يدفن الرجال مع النساء، ويقدم 
الرجال عىل النساء، وحيال بينهام بالرتاب، وال يكفي الكفن يف احليلولة بني الرجال 
والنساء، وال جيوز دفن الرجل مع املرأة ولو كانت حمرمة عليه إال إذا وجد مربر 
الطفل مع غريه  أما بخصوص دفن  باألموات ونحو ذلك،  املقابر  رشعي كضيق 
سواء كان رجال أو امرأة بحجة أنه لعل اهلل أن خيفف عن امليت بدفن الطفل معه 

* فتوى رقم: 119 سجل: 121 بتاريخ: 7/ 4/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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فهذا غري وارد حيث إن كل امرئ بام كسب رهني، وال تزر وازرة وزر أخرى، ومن 
املبدأ ال جيوز دفن الرجال  عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها، هذا من حيث 
مع النساء، فلكل قربه املستقل به إال لرضورة داعية إىل ذلك، أما وقد دفن الطفل 
املسؤول عنه مع والدة السائل فإنه لن ينفعها ولن يرضها، وال جيوز إخراجه بعد 

دفنه. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�� �حج
أ
�� ا  اأ

�ل���م�مة��ة �م��ج �م���هة��جر�ة ح��ل�م �ج���هة�ل ا
املبـــــادئ

1- ال جي�وز مطلق�ا إخراج امليت من ق�ربه بعد دفنه إال ملوج�ب رشعي كأن تكون 
األرض الت�ي دف�ن فيها مغصوب�ة أو أخذت بعد دفنه بش�فعة أو تطرق�ت إىل القرب 

رطوبة أو مياه.
2- ال جيوز كرس عظام امليت ولو كان ذميًّا، وال ينبش القرب وإن طال الزمان.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 101/ 1987 واملتضمن أن السائل وإخوته 
قد دفنوا والدهم منذ سبع سنوات يف ركن من أركان احلقل، وأصبح لكل واحد 
منهم منزل خاص فيام خصه من مرياثه يف األرض، وأصبحت املقربة املدفون فيها 
والدهم أمام منزل السائل، وأنه ال خيلو األمر من ربط موايش السائل بجوار املنزل، 
ويف نظره أن هذا أمر ال يليق بكرامة األموات. ويسأل: هل جيوز نقل مقربة والده إىل 
مكان آخر بعيدا عن النجاسة الناجتة عن ربط املوايش بجوار املقربة؟ علام بأن هناك 

بعض االعرتاضات عىل هذا النقل من إخوته.

اجلواب
نص فقهاء احلنفية عىل أنه ال جيوز مطلقا إخراج امليت من قربه بعد دفنه 
التي دفن فيها مغصوبة أو أخذت بعد  إال ملوجب رشعي مثل أن تكون األرض 
الفتاوى  يف  كام  مياه  أو  رطوبة  القرب  إىل  تطرقت  إذا  نقله  أجازوا  كام  بشفعة،  دفنه 
اهلندية ويف مراقي الفالح للرشنباليل ص 114. وال جيوز كرس عظامه وال حتويلها 
ولو كان ذميًّا، وال ينبش وإن طال الزمان. اه�. ثم قال بعد ذلك: وال جيوز نقل 

* فتوى رقم: 124 سجل: 121 بتاريخ: 16/ 4/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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نبشه،  عن  للنهي  قرصت  أو  دفنه  مدة  طالت  أئمتنا  بني  باإلمجاع  دفنه  بعد  امليت 
فيخرج حلق صحاهبا  األرض مغصوبة  تكون  أن  إال  تعاىل  والنبش حرام حقا هلل 
إن طلبه أو أخذت األرض بالشفعة بأن دفن فيها بعد الرشاء ثم أخذت بالشفعة 
حلق الشفيع. اه�. فنبش القبور وإخراج ما فيها من بقايا املوتى إنام حرم النتهاك 
فحرمة  احلي«.  منه  يتأذى  مما  ليتأذى  امليت  »إن  ورد:  كام  بذلك  وتأذهيم  حرمتهم 

املسلم ال تزول حيا وميتا.

ومن هذا يعلم أنه ال جيوز للسائل أن يقدم عىل نقل جثامن والده من قربه 
الذي دفن فيه إىل مكان آخر؛ إذ يف ذلك إهانة وإيذاء دون مربر رشعي، وما يقول 
بناه بعد وأنه ال  عنه السائل من أن قرب والده قد أصبح اآلن أمام منزله الذي قد 
خيلو األمر من ربط ماشيته بجواز املنزل وأن هذا ال يليق بكرامة األموات، فإن هذا 
ال يعد من الرضورات التي توجب نقل والده من مكانه الذي دفن فيه، إذ لوالده 
األذى  وهذا  الرضر  هذا  رفع  وإمكانه  السائل  وسع  ويف  املكان  هذا  يف  األسبقية 
الذي يقول عنه وذلك بنحو حاجز مثال أو بتنحية ماشيته بعيدا عن مقربة والده، 

فلقد كرم اهلل اإلنسان حيا وميتا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل���م�مة��ة �ج�صة�ح��ة ���ل� ا
�ل�دج ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- إقامة أسبوع عزاء بعد الوفاة وذبح الذبائح وإقامة ذكرى اخلميس األول والثاين 
واألربعني وكذلك إحياء الذكرى السنوية من البدع والعادات الذميمة التي ال ينال 

امليت منها رمحة أو مثوبة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 486/ 1987 املتضمن أنه يوجد عندهم يف 
بلدهم عادة يتبعها أهل القرية وهي أنه إذا تويف أحدهم اختذ أهل امليت أسبوعا أو 
تسعة أيام ويسموهنا نصبة للمتوىف، ويستأجرون مقرئا إلحياء هذه األيام ويذبحون 

ذبيحة يف اليوم الثالث وذبيحة يف اليوم السابع. ويسأل عن حكم الرشع يف ذلك.

اجلواب
من البدع التي ليس هلا أساس من الرشع حرص كثري من الناس عىل إقامة 
أسبوع أو أكثر بعد وفاة امليت يستقبلون املعزين ويستأجرون من يقرؤون القرآن، 
ويذبحون الذبائح ويقيمون ذكرى اخلميس األول والثاين وكذا مأتم ليلة األربعني 
للمتوىف ويقيمون  السنوية  الذكرى  إحياء  الوفاة وكذلك  يوم  مأتم  ال خيتلف عن 
لذلك الرسادقات وحيرضون القراء، وينحرون الذبائح ويفد املعزون فيشكر منهم 
من حرض ويالم من ختلف ومل يعتذر، وتقيم السيدات مأمتا آخر يف صحوة النهار 
للنحيب والبكاء وجتديد األسى والعزاء، وهذا كله غري مرشوع؛ حلديث: »العزاء 
النبوة وال من عمل  مرة«، وال سند ملا ذكر يف الرشيعة الغراء فلم يكن من هدي 
الصحابة وال من املأثور عن التابعني فعل ذلك، وإنام استحدث ابتداعا ال اتباعا، 

* فتوى رقم: 5 سجل: 123 بتاريخ: 6/ 12/ 1987 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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وفيه من املضار واملفاسد ما يوجب النهي عنه ففيه إضاعة لألموال يف غري وجهها 
املرشوع، وربام كان للميت من هم يف أمس احلاجة إىل هذا املال، وفيه جتديد لألحزان 
كام ذكر وهو منهي عنه؛ هلذا وغريه من املفاسد الدينية والدنيوية هنيب باملسلمني 
أن يقلعوا عن هذه العادات الذميمة التي ال ينال امليت منها رمحة أو مثوبة بل ال 
ينال احلي منها سوى املرضة إذا كان القصد جمرد التفاخر والسمعة أو دفع املالمة 
واملعرة، وأن يعلموا أنه ال أصل هلا يف الدين قال تعاىل: }َوَمآ َءاتَىُٰكُم ٱلرَُّسوُل 

فَُخُذوهُ َوَما َنَهىُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهواْ{ ]احلرش: 7[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ة ������ة�� ��ك��ص�لا و�ج ا �ل���م�مة��ة �ج�د ��ج��ج ا ح��ل�م �
املبـــــادئ

1- ص�الة اجلنازة فرض كفاية إذا قام به البعض س�قط ع�ن الباقني، وإذا مل يصلها 
أحد َأثِموا مجيعا، وتصىل يف مجيع األوقات متى حرضت ووقتها املرشوع قبل الدفن 

وال تسقط بفواته، وجيوز أداؤها بعد الدفن يف أي وقت.
2- يش�رتط هلا ما يش�رتط للص�الة املفروضة من الطهارة واس�تقبال القبلة وس�رت 

العورة.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 555/ 1988 املتضمن أن أخا السائل كان 
وتويف  اهلل  وشاء  العسكري،  املستشفى  ودخل  ومرض  املسلحة  بالقوات  جنديا 
الناس  وغسل وكفن باملستشفى ونظرا النشغاله بإهناء إجراءات اجلنازة وخروج 
-أهل بلدته- عىل اجلنازة بطريقة مهجية كادت تؤدي إىل هبدلة اجلثة، فكان كل َهم 
املصاحبني للجنازة الوصول إىل املقربة ودفن اجلثة ومل يتمكنوا من صالة اجلنازة عىل 

امليت. ويسأل: ماذا يفعل بعد أن ُدفن أخوه؟

اجلواب
إن صالة اجلنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقني، 
وإذا مل يصلها أحد أثموا مجيعا، ورشعت للدعاء بالرمحة واملغفرة للميت، ويشرتط 
هلا ما يشرتط للصالة املفروضة من الطهارة واستقبال القبلة وسرت العورة وتصىل 
يف مجيع األوقات متى حرضت ووقتها املرشوع قبل الدفن وال تسقط بفوات هذا 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص صىل عىل  أن  ثبت  الدفن يف أي وقت، وقد  بعد  أداؤها  الوقت، وجيوز 

* فتوى رقم: 45 سجل: 123 بتاريخ: 4/ 2/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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شهداء أحد بعد ثامن سنني، وعن زيد بن ثابت قال: »خرجنا مع النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- فلام 
وردنا البقيع إذا هو بقرب جديد، فسأل عنه فقيل: فالنة فعرفها فقال: أال آذنتموين 
-أي أعلمتموين هبا-؟ قالوا: يا رسول اهلل، كنت قائال -من القيلولة وهي وقت 
النوم وقت الظهرية- صائام فكرهنا أن نؤذيك، فقال: ال تفعلوا، ال يموتن فيكم 
ميت ما كنت بني أظهركم إال آذنتموين به فإن صاليت عليه رمحة، ثم أتى القرب فصفنا 
قال  حبان  وابن  واحلاكم  والبيهقي  والنسائي  أمحد  رواه  أربعا«.  عليه  وكرب  خلفه 
الرتمذي: والعمل عىل هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغريهم. وعليه 
فيجوز للسائل ومعه مجاعة من املسلمني أن يصلوا صالة اجلنازة عىل قرب أخيه. واهلل 

سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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��س���م �ل�حج ك��ص�ل �م��ج ا �ل���م�مج��ج رجء ا �ل�حج �ة ا
�ل��ةك��صر��ج ��ج ا

املبـــــادئ
1- األجزاء املنفصلة من اجلسد كاملشيمة بعد الوضع فإنه جيب دفنها حتت األرض 
بحالته�ا دون أي معاجلة، أم�ا األعضاء التي يتم برتها كاألصب�ع أو أي عضو آخر 

فإهنا تغسل وتكفن وتدفن يف باطن األرض املعدة لدفن األموات.
2- ال جي�وز للمرأة أن مترض الرجل األجنبي عنها، كام ال جيوز للرجل أن يمرض 

املرأة األجنبية عنه إال يف حاالت الرضورة.

الســـــؤال
حكم  معرفة  واملتضمن   1988  /150 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 

اإلسالم يف اآليت:

كاملشيمة  اجلسد  من  املنفصل  اجلزء  أو  بالعضو  اإلنسان  يفعل  ماذا   -1
املنفصلة بعد وضع السيدة احلامل أو أي عضو يبرت من اجلسم؟

2- حكم اإلسالم يف متريض الفتيات للرجال بالصورة املعروفة اآلن وهي 
بمهنة  القيام  يستطيعون  الرجال  أن  رغم  الفتيات  عىل  التمريض  مدارس  اقتصار 
التمريض؟ وهو عملية عالج مريض، وهي تتمثل يف إعطاء املريض ما يلزمه من 

الدواء.

اجلواب
املنفصلة  التي تنفصل عن جسد اإلنسان كاملشيمة  بالنسبة لألجزاء  أوال: 
من السيدة احلامل بعد عملية الوضع فإنه جيب دفنها حتت األرض بحالتها دون أي 
معاجلة، أما األعضاء التي يتم برتها كاألصبع أو أي عضو آخر فإهنا تغسل وتكفن 

* فتوى رقم: 158 سجل: 123 بتاريخ: 13/ 6/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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وتدفن يف باطن األرض املعدة لدفن األموات وال حترق؛ ألن اهلل تعاىل كرم اإلنسان 
حيا وميتا، وحكم اجلزء من اإلنسان كحكم الكل.

ثانيا: أما بالنسبة لتمريض الفتيات وقرص مدارس التمريض عىل الفتيات 
فقط، فقد حث اإلسالم عىل سرت العورات وأمر الرجال بغض البرص عن عورات 
النساء كام أمر النساء بغض البرص عن عورات الرجال، وبالتايل فال جيوز للمرأة أن 
مترض الرجل األجنبي عنها، كام ال جيوز للرجل أن يمرض املرأة األجنبية عنه إال 
يف حاالت الرضورة كعدم وجود من يمرض الرجال من الرجال وعدم وجود من 
يمرض النساء من النساء، وإننا هنيب بأويل األمر أن يفتحوا املجال للرجال لتعلم 
مهنة التمريض بجانب النساء حتى نسد بذلك باب الفتنة واالطالع عىل العورات، 
واْ  ونكون بذلك قد امتثلنا ألمر اهلل يف هذا الشأن يف قوله: }قُل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ
َ َخبُِيۢ بَِما يَۡصَنُعوَن{  ۡزَكٰ لَُهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
بَۡصٰرِهِۡم َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمۚ َذٰلَِك أ

َ
ِمۡن أ

بَۡصٰرِهِنَّ َوَيۡحَفۡظَن 
َ
]النور: 30[، وقوله تعاىل: }َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ

{ ]النور: 31[. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم. فُُروَجُهنَّ

J
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ء ا ة �ل���ل�عرج
� � �م��ة ��صرا ��ة�ا اأ
املبـــــادئ

1- نصب الرسادقات للعزاء من األمور املستحدثة التي تعارف عليها بعض الناس 
ودعت إليها مقتضيات أحواهلم، وال يرتتب عليه رضر وال حرج ما دام القصد منه 

نرش روح الرتاحم والتآخي بني املسلمني.
2- يكفي تقبل العزاء يف املقابر عند تشييع اجلنازة ما دامت املصلحة تقتيض ذلك.

3- ثواب قراءة القرآن يصل وينفع األحياء كام ينفع األموات، وال حرج عىل فضل 
اهلل.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 190/ 1988 املتضمن معرفة حكم الرشع 
يف إقامة رسادق للعزاء نظرا لضيق بيت أهل املتوىف، وهل يكفي تقبل العزاء يف املقابر 

وعند تشييع اجلنازة؟ وهل يصل ثواب القرآن إىل األحياء كام يصل إىل األموات؟

اجلواب
نفيد بأن إقامة املآتم ونصب الرسادقات لتلقي العزاء من األمور املستحدثة 
الناس ودعت إليها مقتضيات أحواهلم؛ ألجل املواساة  التي تعارف عليها بعض 
أو التهاين، وهذا أمر ال يرتتب عليه رضر وال حرج ما دام القصد منه نرش روح 
الرتاحم والتآخي بني املسلمني ومن ال يمكنه إقامة هذه الرسادقات للعزاء أو لغريه 
فليس عليه حرج؛ ألن اهلل تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها، ويكفي تقبل العزاء يف 

املقابر عند تشييع اجلنازة ما دامت املصلحة تقتيض ذلك.

* فتوى رقم: 163 سجل: 123 بتاريخ: 19/ 6/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



- 284 -

ينفع  كام  األحياء  وينفع  يصل  فإنه  القرآن  قراءة  بثواب  يتعلق  فيام  أما 
األموات، وال حرج عىل فضل اهلل.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل���م�مة��ة �ج���هة�ل ا
املبـــــادئ

1- جيوز نقل امليت من قربه بعد دفنه؛ لعذر رشعي وهو رعاية حق آدمي، أو تطرق 
رطوبة أو مياه إىل القرب، أو مصلحة تتعلق باحلي.

الســـــؤال
السائل  املقيد برقم 87 لسنة 1988 املتضمن أن والد  الطلب  اطلعنا عىل 
تويف عام 1982؛ ونظرا لعدم وجود مقربة خاصة هبم فقد دفن بمقربة أرسة والدته، 
وقد نشأ أخريا خالف بينه وبني أخواله يف أمور بعيدة عن املقربة، فأبت نفسه أن 

يستمر جثامن والده بمقربهتم فأنشأ مدفنا خاصا هبم.

ويسأل: هل جيوز رشعا نقل جثامن والده؟ 

وما هي اإلجراءات الدينية التي تتبع يف هذا الشأن؟

اجلواب
نص فقهاء احلنفية عىل أنه جيوز إخراج امليت من قربه بعد دفنه؛ لعذر رشعي 
بدفنه  مالكها  إذا دفن يف أرض مغصوبة ومل يرض  ما  مثل  آدمي  وهو رعاية حق 
فيها، كام أجازوا نقله إذا تطرقت إىل القرب رطوبة أو مياه كام يف الفتاوى اهلندية، كام 
أجازوا نقل امليت ملصلحة تتعلق باحلي كتطييب نفسه؛ وذلك ملا جاء يف صحيح 
البخاري باب اجلنائز جزء 9 صفحة 167 عن جابر بن عبد اهلل É قال: »دفن 
مع أيب رجل فلم تطب نفيس حتى أخرجته فجعلته يف قرب عىل حدة«، ومن هذا 
أنه جيوز للسائل أن ينقل جثامن والده إىل مقربة أخرى ما دام يف  احلديث يستفاد 

* فتوى رقم: 164 سجل: 123 بتاريخ: 23/ 6/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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ذلك تطييب لقلبه، وذلك ما مل خيش عليه من كرس عظامه؛ ألن ذلك يؤمل امليت؛ ملا 
ورد أن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص- قال: »كرس عظام امليت ككرسه حيا«.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ل ر رحج وا �ة �ج�حج ��ج��ج ��س����مة�د �
املبـــــادئ

1- ال جي�وز دفن الرجال مع النس�اء يف قرب واحد إال ل�رضورة فيجوز وحيال بينهام 
بحاجز من الطوب أو الرتاب.

2- جي�وز نقل امليت بعد دفنه لعلة تقتضيه س�واء كانت ه�ذه العلة تتعلق بمصلحة 
امليت أو بمصلحة احلي.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 121/ 1988 املتضمن أن السائل كان له 
أهله  مقابر  يف  يدفنها  أن  زوجها  فأراد  عاما،   38 وعمرها  وتوفيت  متزوجة  بنت 
فوافقه، وبعد الدفن تبني له أهنا مدفونة بجوار رجل أجنبي وليست هناك صلة قرابة 
بينه وبني العائلتني، وهو اآلن قلق ومتأمل هلذا الوضع، ويسأل: هل جيوز له أن ينقل 
جثة بنته من املقربة التي تبني أن هبا رجال أجنبيا مدفونا فيها؟ علام بأن املسافة بني 

املقربة التي يمتلكها وبني مكان دفنها حوايل كيلومرت ونصف.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أنه جيب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن 
فإذا مل يتيرس ذلك واقتضت الظروف أن يدفن الرجال مع النساء يف مقربة واحدة 
فيجب أن يكون هناك حاجز من الطوب أو ساتر من الرتاب بني املكان املخصص 
لدفن الرجال واملخصص لدفن النساء، ويف واقعة السؤال ذكر السائل أن بنته تبني 
له بعد دفنها أهنا قد دفنت مع رجل أجنبي وليس بينهام أي حاجز، وأنه متأمل من 
هذا الوضع، ففي هذه احلالة جيب إقامة حاجز من الطوب أو ساتر من الرتاب بني 

* فتوى رقم: 176 سجل: 123 بتاريخ: 26/ 6/ 1988 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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املكان املدفون فيه بنته واملكان املدفون فيه الرجل األجنبي إن تيرس ذلك وطابت 
نفس السائل به فإن مل يتيرس ذلك ومل تطب نفسه فإنه جيوز له رشعا استخراج جثة 
بنته ودفنها يف مكان خمصص هلا، ففي السنة من األحاديث ما يؤيد ذلك، فقد ورد 
أن جابر بن عبد اهلل مل تطب نفسه لدفن أبيه مع رجل آخر فاستخرجه بعد ستة أشهر 
من دفنه، ويف ذلك إشارة إىل أنه جيوز نقل امليت إىل مقربة أخرى لعلة سواء كانت 

هذه العلة تتعلق بمصلحة امليت أو بمصلحة احلي. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ة�ج
�ل���م�مة��ة �ل��ل�ص�عرج �ه�ل ا

أ
�م ا ط���ع�ا

املبـــــادئ
1- األصل يف الطعام الذي يقدم بعد املوت أن يقدم ألهل امليت من غريهم.

2- إذا أع�د أه�ل امليت طعاما للناس ف�ال مانع من أكله؛ إذ ال حرم�ة فيه وال مانع 
يمنع منه وإن كان خالف األوىل.

الســـــؤال
السائل يقول:  أن  املتضمن  برقم 491/ 1988  املقيد  الطلب  اطلعنا عىل 
جيلسون  الذين  واألقرباء  للجريان  األطعمة  بتقديم  أهله  يقوم  أحد  يموت  عندما 
السلف جيلسون عند  أم بدعة؟ وهل كان  العادة سنة  أيام، فهل هذه  عندهم عدة 

امليت أم عند املقربة؟

اجلواب
األصل يف الطعام الذي يقدم بعد املوت أن يقدم ألهل امليت من غريهم؛ 
الطعام وانرصاف شهيتهم  إعداد  الذي يرصفهم عن  النشغاهلم بمأمتهم وحزهنم 
أيب  بن  جعفر  استشهد  حينام  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  ذلك  يف  األصل  عنه.  البحث  عن 
طالب: »اصنعوا آلل جعفر طعاما فإن لدهيم ما يشغلهم«، وإذا كان الطعام املقدم 
ألهل امليت يزيد عىل حاجتهم فال مانع من اشرتاك غريهم معهم فيه. أما أن يعد 
إعداد  مسؤولية  احلزن  وأمل  املصيبة  هم  فوق  أنفسهم  وحيملون  طعاما  امليت  أهل 
الطعام وهتيئته للمعزين، فهذا ما مل يرد به الرشع بل هو ضد روح الرشع وخمالف 
ال  إذ  أكله؛  من  مانع  فال  للناس  طعاما  امليت  أهل  أعد  فإذا  ذلك  ومع  ملقاصده، 
حرمة فيه وال مانع يمنع منه وإن كان هذا التناول خالف األوىل؛ ألن فيه تشجيعا 

* فتوى رقم: 14 سجل: 124 بتاريخ: 22/ 1/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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عىل هذه العادة ومسامهة يف انتشارها، وإنه من اإلنسانية ومن املروءة أن يعد ألهل 
امليت الطعام ال أن يعد أهل امليت الطعام لآلخرين.

هذا ومل يرد عن السلف الصالح أهنم كانوا جيلسون عند أهل امليت أوال 
عند املقربة، وإنام يقترصون يف العزاء عىل تشييع اجلنازة فقط. واهلل سبحانه وتعاىل 

أعلم.

J
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�ه�ا �مكة
��ج��ج ��ج �ل�د م ا  �م���هة��جر�ة �ل�ع�د

�ل��ة ا رج اأ
املبـــــادئ

1- ال جي�وز إزال�ة املقابر القديمة وإخراج ما فيها م�ن عظام لالنتفاع باألرض، إال 
إذا مل يبق هبا أثر للموتى وال يشء من عظامهم.

الســـــؤال
بني  توجد  أنه  املتضمن   1989 سنة   127 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
املزارع مقابر للمسلمني ومنذ ما يزيد عىل مائة عام مل تستغل للدفن؛ الستعامل مقابر 
يف  باألرض  لالستفادة  آخر  مكان  يف  ودفنها  العظام  مجع  جيوز  هل  ويسأل  بديلة. 

الزراعة؟
اجلواب

إذا مل تكن أرض املقابر موقوفة من أحد كانت أرضها لبيت املال، وبترصيح 
وقفا  تعترب  للمسلمني  مقابر  أو  مقربة  لتكون  وختصيصها  فيها  بالدفن  األمر  ويل 
أرضا  يرصد  أن  األمر  لويل  أن  عىل  الفقهاء  نص  فقد  املدفن،  هذا  عىل  وإرصادا 
بيت  يف  يستحق  من  هبا  لينتفع  أو  ومقربة  كمسجد  عامة  جهة  عىل  املال  بيت  من 
املال كالغزاة ونحوهم، وقالوا: إن هذا اإلرصاد جيب تأبيده ملصلحة اجلهة املرصد 
عليها؛ ألنه ليس وقفا من مجيع الوجوه، إذ األرض ليست مملوكة ملن رصدها يف 
احلقيقة ولكن تأخذ حكم الوقف من أكثر الوجوه، وإذا استغنى الناس عن الدفن 
يف هذه األرض بام أنشئ هلم من مقابر أخرى جاز لوىل األمر أن حيوهلا إىل جهة من 
جهات بيت املال العامة إذا مل يبق فيها أثر للموتى وال يشء من العظام، ومل يرتتب 

عىل حتويلها عىل اجلهة األخرى بنبش القبور وإخراج العظام؛ ألن هذا غري جائز.

* فتوى رقم: 80 سجل: 124 بتاريخ: 9/ 4/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



- 292 -

أما إذا كانت أرض هذه املقابر قد وقفت من مالكها لتكون مقربة أو مقابر، 
ثم بطل الدفن فيها واستغنى الناس عنها بغريها، واندثرت بحيث مل يبق فيها عظام 
فقهاء  بني  خالف  حصل  فقد  مستقبال،  فيها  الدفن  يرجى  وال  للموتى،  أثر  وال 
احلنفية، فاإلمام أبو يوسف يقول ببقائها وقفا أبدا عىل هذه اجلهة كام يف املسجد إذا 
خترب واستغنى الناس عنه فإنه يقول ببقائه وقفا أبدا عىل تلك اجلهة، واإلمام حممد 
يقول ببطالن وقفها حينئذ وعودها إىل ملك الواقف إن كان حيا أو ورثته إن كان 
ميتا، وإذا مل يكن له ورثة فتأخذ عنده حكم اللقطة أي ترصف للعاجز من الفقراء 
املسجد  يف  حممد  رأي  فعىل  آخر  رأي  عىل  العامة  املصالح  إىل  أو  رأي،  عىل  فقط 
يتخرب ويستغني الناس عن الصالة فيه إن مل يعرف بانيه أو عرف وال وارث له 
واجتمع أهل املحلة أو القرية عىل بيعة واالستعانة بثمنه يف املسجد اآلخر فال بأس، 
الفتوى عىل مذهبه وصحح مجاعة  إن  العلامء عىل قول أيب يوسف وقالوا:  وأكثر 
من الفقهاء مذهب حممد، وعىل رأي اإلمام حممد إذا مل يعرف واقف ألرض هذه 
املقربة، أو عرف وال وارث له جاز ألهل القرية أو املحلة أن جيتمعوا عىل بيعها، 
أقيمت هلم واستغنوا هبا، وال  التي  املقابر  أو  املقربة  بثمنها يف إصالح  واالستعانة 
شك يف أنه يلزم عىل مذهب أيب يوسف تعطيل هذه األرض وتركها مهملة ال ينتفع 

هبا؛ ولذلك كان مذهب حممد حمققا للمصلحة، واألخذ به أوفق وأرفق بالناس.

وبام أن السائل يقرر يف طلبه أن باملقابر املسؤول عنها عظاما ويريد مجعها 
ودفنها يف مكان واحد عىل أن تستغل األرض بالزراعة.

وملا كان املقرر رشعا أنه ال جيوز نبش القبور وإخراج العظام، فإنه ال جيوز 
للسائل -واحلالة هذه- اإلقدام عىل إزالة املقابر القديمة وإخراج ما فيها من عظام 
لالنتفاع باألرض يف أعامل الزراعة؛ إذ ال جيوز ذلك إال إذا مل يبق هبذه املقابر أثر 

للموتى وال يشء من عظامهم. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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�ة رج �مج�ا �ل�حج �ة ������ة�� وا ء را
�ل����ة �ل���م�مة��ة وا ��ة�ج ا

��س����مأ��ل��ة ��ول �ة���ل�هة
أ
ا

املبـــــادئ
1- تلقني امليت بعد دفنه مرشوع.

2- قراءة الفاحتة بعد دفن امليت ال بأس هبا.
3- مل يرد ما يفيد النهي عن لبس احلذاء يف طرق املقابر، وإنام ثبت النهي عن وطئ 

القرب وامليش عليه مطلقا.

الســـــؤال
اآليت  عن  اإلفادة  املتضمن   1989  /186 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
رشعا: تلقني امليت، وقراءة الفاحتة، وحرمة لبس احلذاء عند تشييع اجلنازة يف املقابر.

اجلواب
قيل يف تلقني امليت بعد دفنه إنه مرشوع، وقيل ال يلقن، وقيل ال يؤمر به 
الكرماين  القايض  روي عن  مما  أخذا  املنع  إليه عدم  أجنح  والذي  عنه.  ينهى  وال 
حينام سئل عنه فقال: »ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن، وإنام ال ينهى عن 
التلقني بعد الدفن؛ ألنه ال رضر فيه بل فيه نفع، وإن املتوىف يستأنس بالذكر عىل ما 

ورد يف اآلثار«.

استحباب   É الشافعي  اإلمام  فريى  امليت،  دفن  بعد  الفاحتة  قراءة  أما 
القايض  ذلك  عىل  ووافق  القرآن،  بركة  للميت  ليحصل  القرب؛  عند  القرآن  قراءة 
عياض والقرايف من املالكية، ويرى اإلمام أمحد أنه ال بأس هبا وهو الذي نميل إليه؛ 
ألن الرمحات تنزل عند قراءة القرآن فريجى أن تعم امليت رمحة اهلل عز وجل عند 

قراءة القرآن.
* فتوى رقم: 110 سجل: 124 بتاريخ: 22/ 5/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



- 294 -

أو عدم خلعه  اجلنازة  تشييع  عند  املقابر  احلذاء يف طرق  بالنسبة خللع  أما 
فلم يرد يف هذا اخلصوص ما يفيد النهي عن لبس احلذاء يف طرق املقابر، وإنام ثبت 

النهي عن وطئ القرب وامليش عليه مطلقا. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�أرج �مج�ا �ل�حج �اع ا ��ة�ج �ة ا
�م ��ج ��س�لا �ج ال�أ ا �

آ
ا

املبـــــادئ
1- حيرم رفع الصوت يف تشييع اجلنازة ولو بالذكر وقراءة القرآن وطلب االستغفار 

للميت.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 319 سنة 1989 املتضمن االستفسار عن 
رأي الرشع يف آداب اإلسالم يف اتباع اجلنائز هل يكون بالصمت أم باملنطق بالذكر 
التوحيد  بكلمة  والنطق  املشيعني  بعض  الدينية من  القصائد  بعض  إلقاء  أو  جهرا 

جهرا حتى الوصول إىل املقابر؟

اجلواب
إن الصواب ما كان عليه من السكوت والسكون حال السري مع اجلنازة؛ 
ألنه أسكن للخاطر وأمجع للفكر فيام يتعلق باجلنازة، وهو املطلوب يف احلال؛ ذلك 
باملوت  االتعاظ  هي  عليه  وحث  الرشع  طلبه  الذي  اجلنازة  تشييع  يف  احلكمة  أن 
َتُِد ُكُّ  }يَۡوَم  واستحضار جالله اآلخذ بالنفوس املذكر بيوم احلساب واجلزاء 
ۥٓ  نَّ بَۡيَنَها َوَبۡيَنُه

َ
ا َوَما َعِملَۡت ِمن ُسوٓءٖ تََودُّ لَۡو أ َۡضٗ ا َعِملَۡت ِمۡن َخۡيٖ مُّ َنۡفٖس مَّ

»اتباع  معناه:  ما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ]آل عمران: 30[، وقد جاء يف ذلك عن  بَعِيٗدا{  َمَدۢا 
َ
أ

الصمت  الشارع  طلب  السامية  احلكمة  هلذه  وحتصيال  باآلخرة«،  يذكر  اجلنازة 
القلب ويف ذلك  التذكر يف  النفوس ويقوى  من املشيعني حتى ختلص العظمة إىل 
»إن اهلل حيب الصمت يف ثالث عند تالوة القرآن وعند  ما ورد عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
الزحف وعند اجلنازة«. ومن هنا حرم رفع الصوت يف تشييع اجلنازة ولو بالذكر 

* فتوى رقم: 186 سجل: 124 بتاريخ: 22/ 8/ 1989 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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القرآن وطلب االستغفار للميت، وقد روي أن أحد املشيعني جلنازة عىل  وقراءة 
عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص رفع صوته باالستغفار للميت، فقال له األصحاب بمسمع من 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يغفر اهلل لك« فرفع الصوت بالذكر أو بغريه أمر حمدث مل يكن يف 
عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال أصحابه والتابعني وال تابعيهم فهو مما يلزم منعه، فإن أراد املشيع 

أن يذكر اهلل فليذكره يف نفسه.

وهبذا يعلم اجلواب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ة رج �مج�ا �ة ��ج �ة �ص�لا
�م ��ج �م�ا �مو��ة���ج ال�أ

املبـــــادئ
1- وضع رأس امليت عن يمني اإلمام أو عن يس�اره ليس من أركان صالة اجلنازة 
وال من رشوط صحتها وإنام هو من س�ننها، فلو وضع امليت بخالف ذلك صحت 

الصالة وأساء القوم إن تعمدوا.

الســـــؤال
توجه  لدى  أنه  املتضمن   1990  /252 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
السائل إلحدى القرى املجاورة له حلضور تشييع جثامن متوىف فوجئ باإلمام يدير 
النعش لتكون رأس املتوىف عىل يسار اإلمام مشرًيا إىل أن رأس املرأة تكون عىل يمني 
اإلمام ورأس الرجل تكون عىل يسار اإلمام، ونظرا ألن هذه هي املرة األوىل التي 
يرى السائل فيها مثل هذا املوقف والعرتاض بعض من حرض صالة اجلنازة عىل 
إبداء  فإنه يطلب  املوقف ليس مألوفا يف املساجد  هذا الترصف فضال عن أن هذا 

الرأي الفقهي يف هذا الصدد.

اجلواب
من املنصوص عليه فقها أن الصالة عىل امليت فرض كفاية إذا قام هبا البعض 
املنصوص  بثواهبا من قام هبا، كام أن من  الباقني، وينفرد  ولو واحدا سقطت عن 
عليه أيضا أن لصالة اجلنازة أركانا ورشوطا ال تتحقق إال هبا بحيث لو نقص منها 
ركن أو اختل منها رشط لزمت إعادهتا، ووضع رأس امليت عن يمني اإلمام وعن 
يساره ليس من أركان صالة اجلنازة وال من رشوط صحتها، وإنام هو من سننها، 
فمن السنة أن تكون رأس امليت عن يمني اإلمام رجال كان أو امرأة، وأن تكون 

* فتوى رقم: 35 سجل: 126 بتاريخ: 31/ 5/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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رجاله عن يساره، فلو وضعت الرأس مما ييل يسار اإلمام صحت الصالة، وأساء 
القوم إن تعمدوا لتغيريهم السنة املتوارثة، وطبقا ملا تقدم يكون هذا اإلمام يف واقعة 
السؤال قد أساء بجعل رأس املتوىف عن يساره أثناء الصالة عليه؛ ملخالفته السنة 
املتوارثة يف هذا الصدد إال أن الصالة تكون صحيحة ما دامت قد استوفت أركاهنا 
ورشوط صحتها املنصوص عليها يف موضعها من كتب الفقه: »ابن عابدين اجلزء 

األول، وبدائع الصنائع اجلزء األول، وفقه املذاهب األربعة قسم العبادات«.

وهبذا يعلم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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��ج��ج �ل�د �ل���م�مة��ة �ع�مج�د ا �� ا �ل���سش�ج وحج
املبـــــادئ

1- الذي يكش�ف من وجه امليت بعد وضعه يف قربه هو خده األيمن الذي يوضع 
عىل اللبنة أو الرتاب.

2- ج�رى عمل الس�لف ع�ىل أن يدفن كل واحد يف قربه، ف�إن دفن أكثر من واحد 
كره ذلك إال إذا تعذر إفراد كل ميت بقربه.

3- ال جي�وز إخ�راج عظ�ام امليت من ق�ربه لتدفن يف م�كان آخر، وإن�ام جتمع تلك 
العظام وتدفن يف جانب من نفس القرب إذا دعت الرضورة إىل ذلك.

الســـــؤال
عن  االستفسار  املتضمن   1990  /293 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 

احلكم الرشعي فيام ييل:

أوال: ما حكم كشف الغطاء عن وجه امليت بعد وضعه يف القرب؟ وهل هذا 
جائز أم غري جائز؟

خترج  فهل  الواحد  القرب  يف  عديدة  أموات  دفن  عىل  العادة  جرت  ثانيا: 
العظام وتدفن يف مكان آخر لوضع امليت اجلديد أم تدفن بعد مجعها يف جانب من 

القرب نفسه؟

اجلواب
عن السؤال األول: السنة التي جرى عليها العمل أن جيعل امليت يف قربه 
عىل جنبه األيمن ووجهه جتاه القبلة ويقول واضعه: بسم اهلل وعىل ملة رسول اهلل، 

* فتوى رقم: 85 سجل: 126 بتاريخ: 17/ 7/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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وحيل أربطة الكفن، واستحب العلامء أن يوسد رأس امليت بلبنة أو حجر أو تراب 
ويفىض بخده األيمن إىل اللبنة ونحوها بعد أن ينحى الكفن من خده ويوضع عىل 
الرتاب. روي عن عمر أنه قال: إذا أنزلتموين إىل اللحد فأفضوا بخدي إىل الرتاب. 
وأوىص بعض العلامء بأن حتل عنه العقد ويربز خده من الكفن ومن هذا يتضح أن 
الذي يكشف من وجه امليت بعد وضعه يف قربه هو خده األيمن الذي يوضع عىل 

اللبنة أو الرتاب.

ثانيا: جرى عمل السلف عىل أن يدفن كل واحد يف قربه، فإن دفن أكثر من 
واحد كره ذلك إال إذا تعذر إفراد كل ميت بقربه لكثرة املوتى مثال، فإنه يف هذه 
احلالة جيوز دفن أكثر من واحد يف قرب واحد؛ ملا رواه أمحد والرتمذي وصححه: »إن 
األنصار جاءوا إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد، فقالوا: يا رسول اهلل أصابنا جرح وجهد، 
فكيف تأمر؟ فقال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا، واجعلوا الرجلني والثالثة يف القرب، 
واملرأة  الرجل  يدفن  كان  أنه  روي  كام  قرآنا«.  أكثرهم  فقال:  نقدم؟  أهيم  فقالوا: 
يف قرب واحد، فيقدم الرجل وجتعل املرأة وراءه، وقد اتفق الفقهاء عىل أن املوضع 
الذي يدفن فيه املسلم وقف عليه ما بقي يشء منه من حلم أو عظم، فإن بقي يشء 
منه فاحلرمة باقية جلميعه، فإن بيل وصار ترابا جاز الدفن يف موضعه ولو حفر القرب 
ووجد فيه عظام امليت باقية ال يتم احلافر حفره ولو فرغ من احلفر وظهر يشء من 
العظم جعل يف جنب القرب وجاز دفن غريه معه، ومن هذا يتضح أنه ال جيوز إخراج 
عظام امليت من قربه لتدفن يف مكان آخر، وإنام جتمع تلك العظام وتدفن يف جانب 
من نفس القرب ثم يدفن غريه يف مكانه وهذا إذا دعت الرضورة إىل ذلك كام أسلفنا. 

وهبذا علم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل أعلم.
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��ج��ج ا �ل���م�د � و��مك�ط ا  �م�مة�ا
ور�ة �

املبـــــادئ
1- إحداث مستودع للمياه النجسة يف األرض املعدة لدفن موتى املسلمني مكروه 

حتريام.

الســـــؤال
بقرية  يوجد  أنه  املتضمن   1990  /360 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
ذلك  منذ  مقامة  مياه  دورة  بوسطها  وكان   1948 عام  منذ  مقامة  جبانة  السائل 
الزراعية،  باألرايض  جوانبها  مجيع  من  وحماطة  اجلبانة  عن  بعيدة  وكانت  التاريخ 
يف  معها  مشرتكة  مقربة  هناك  إن  حتى  باملقابر  حماطة  الدورة  تلك  أصبحت  واآلن 

احلائط.

بأنه من  املقابر؟ علام  الدورة وسط  ويسأل: هل من الرشع أن تستمر هذه 
املمكن أن تصل مياهها للمدافن املجاورة، مع العلم أيضا بأنه يوجد خارج اجلبانة 
دورة أخرى ملحقة باملسجد اخلاص باجلبانة، كام يسأل: هل من املمكن رشعا أن 

ينظف مكان دورة املياه التي توجد وسط اجلبانة وتردم ويتم إنشاء مقربة مكاهنا؟

اجلواب
من املقرر فقها أن إحداث مستودع للمياه النجسة يف األرض املعدة لدفن 
موتى املسلمني مكروه حتريام. قال يف متن نور اإليضاح ورشحه ما نصه: »وكره 

حتريام قضاء احلاجة أي البول والتغوط عليها بل وقريبا منها« أي القبور.

* فتوى رقم: 113 سجل: 126 بتاريخ: 4/ 8/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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وعىل ذلك ففي واقعة السؤال نرى إزالة تلك الدورة التي أصبحت اآلن 
حماطة باملقابر من كل جوانبها خاصة وأنه من املمكن أن تترسب مياهها النجسة إىل 
املقابر املجاورة هلا، ويف هذا أذى ملوتى املسلمني وهم مكرمون بعد وفاهتم كام هم 
مكرمون يف حياهتم فضال عن أن هناك دورة مياه أخرى ملحقة باملسجد اخلاص 

بتلك اجلبانة.

وإنشاء  إزالتها  بعد  الدورة  تلك  مكان  يطهر  أن  رشعا  املمكن  ومن  هذا 
مقربة مكاهنا. وهبذا يعلم اجلواب. واهلل أعلم.

J
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�شر�ة �م �م���هة��جر�ة �م�مج�د �ه�د
املبـــــادئ

1- اجلبان�ة املندث�رة إذا بطل الدفن فيها باالس�تغناء عنه�ا إن كان ال يزال هبا عظام 
فهي عىل ما هي عليه لبقاء املنفعة التي من أجلها وقفت، وإن اندثرت فريى اإلمام 
حمم�د أهنا تع�ود إىل ملك الواقف أو ورثت�ه، وإن مل يكن فتكون ملصلحة املس�لمني 

العامة، وهو ما عليه الفتوى.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 462/ 1990 املتضمن بأنه يوجد يف قرية 
السائل مسجد وملحق به من اجلهة البحرية مقربة داخل حجرة يقال إن هبا رفات 
أحد املشايخ، ولكن هذا فيه شك بوجود رفات ألي ميت هبذه املقربة مطلقا، وقد 
هدم املسجد وتوجد رضورة ملحة إلدخال احلجرة املذكورة وما حوهلا من أرض 

فضاء لتوسعة املسجد؛ ألنه يضيق عىل املصلني.

ويسأل عن احلكم الرشعي.

اجلواب
باالستغناء  فيها  الدفن  بطل  إذا  املندثرة  اجلبانة  أن  رشعا  عليه  املنصوص 
عنها فإن كان ال يزال هبا عظام فهي عىل ما هي عليه لبقاء املنفعة التي من أجلها 
وقفت؛ إذ ال جيوز نبشها يف هذه احلالة، وإن اندثرت بحيث مل يبق هبا عظام أو مل 
يدفن فيها أو يف بعضها وال يرجى أن يعود الدفن فيها يف وقت من األوقات، فريى 
اإلمام حممد من أصحاب أيب حنيفة أهنا تعود إىل ملك الواقف أو ورثته وإن مل يكن 

* فتوى رقم: 178 سجل: 126 بتاريخ: 25/ 9/ 1990 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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فتكون ملصلحة املسلمني العامة، ويرى اإلمام أبو يوسف أهنا تبقى وقفا أبدا عىل 
هذه اجلهة كام يف املسجد إذا خترب واستغنى الناس عنه.

ويف واقعة السؤال: يتم فتح املقربة فإن كان هبا عظام فهي باقية عىل ما هي 
عليه وال جيوز نبشها رشعا يف هذه احلالة، ولو مل يوجد هبا عظام فتعود إىل ملك 
الواقف أو إىل ورثته، وإن مل يكن فتكون ملصلحة املسلمني العامة أخذا برأي اإلمام 

حممد الذي نرى اإلفتاء به، وبذلك جيوز إدخاهلا ضمن املسجد لتوسيعه.

وهذا إذا كان كام ورد بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�د �ل���م��س�����ج ر�ةح �جو��مك�ط ا
�ج���هة�ل �صج

املبـــــادئ
1- نص فقهاء الشافعية عىل كراهة بناء املسجد عىل القرب سواء أكان امليت مشهورا 

بالصالح أو غريه.
2- إذا كان ه�ذا الق�رب قديام وقد بيل واندثر ومل يب�ق به أثر من بقايا عظام امليت فإنه 

يسوى بأرض املسجد أخذا برأي املالكية.
3- إذا كان الق�رب جدي�دا وال تزال ب�ه بقايا من عظام املتوىف فتنق�ل هذه العظام إىل 

مكان آخر خارج حدود املسجد.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 258 سنة 1991 املتضمن أنه تم من مخس 
وعرشين سنة هدم مسجد وتوسعته ويوجد هبذا املسجد رضيح يشغل حيزا ومكانا 
متسعا باملسجد ويتعارض ذلك مع وضع ووقوف املصلني أثناء الصالة، وقد اقرتح 
بعض أهايل البلدة يف ذلك الوقت بناء حجرة لنقل الرضيح إليها حتى ال يتعارض 
القرية  إليها حتى اآلن، وقد طالب أهل  يتم نقل الرضيح  مع الصفوف، ولكن مل 
السائل بصفته إماما وخطيبا للمسجد بنقل الرضيح إىل داخل احلجرة املعدة لذلك، 

وطلب بيان احلكم الرشعي يف نقل الرضيح إىل احلجرة املعدة لذلك.

اجلواب
امليت  أكان  سواء  القرب  عىل  املسجد  بناء  كراهة  عىل  الشافعية  فقهاء  نص 
مشهورا بالصالح أو غريه؛ لعموم األحاديث ومنها أنه صح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 
»إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا 

* فتوى رقم: 48 سجل: 128 بتاريخ: 21/ 7/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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املساجد عىل  اختاذ  مالك  أهناكم عن ذلك« رواه مسلم، وكره  إين  القبور مساجد 
القبور، وإذا بني مسجد عىل مقربة داثرة وصيل فيه فال بأس، ملا كان ذلك وكان 
فإذا  بداخله،  إليه وأصبح  املشار  الرضيح  بعد جتديده وتوسعته  املسجد قد شمل 
كان هذا القرب قديام وقد بيل واندثر ومل يبق به أثر من بقايا عظام امليت فإنه يسوى 
بأرض املسجد أخذا بام تقدم يف رأي املالكية، وما يراه احلنفية من أنه إذا بيل امليت 
وصار ترابا جاز دفن غريه يف قربه وزرعه والبناء عليه، أما إذا كان القرب جديدا وال 
تزال به بقايا من عظام املتوىف فإننا نرى نقل هذه العظام إىل مكان آخر خارج حدود 
املسجد؛ وذلك ألن بقاء هذا الرضيح بداخل املسجد عىل النحو الوارد بالسؤال 
يتناىف مع العقيدة السليمة، ومع اخلشوع الواجب يف الصالة ودرءا للخالفات بني 

املصلني. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�ة  رج �مج�ا �ل�حج �ة ا �د �ج�ع�د �ص�لا �ل���م��س�����ج  �ج�ا
�ج
آ
را

�ل����ة �ة ا ء را
ح��ل�م ��ة

 

�ل���م�مة��ة ��ة�ج ا
و�ة���ل�هة

املبـــــادئ
1- ق�راءة الق�رآن عىل اإلنس�ان بع�د وفاته س�واء كان ذلك يف املس�جد بعد صالة 

اجلنازة أو عند القرب جائزة رشعا.
2- ال بأس بتلقني امليت عقب دفنه.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 359 سنة 1991 املتضمن االستفسار عن 
القرب  اجلنازة، وعند  الفراغ من صالة  بعد  املسجد  القرآن يف  قراءة  الدين يف  حكم 

وحكم تلقني امليت حجته بقول: يا فالن بن فالن إذا جاءك امللكان.

اجلواب
إن قراءة القرآن من أفضل العبادات التي يتقرب هبا املسلم إىل ربه وال فرق 
التي  الطاهرة  أو غريه من األماكن  املسجد  أو جهرا يف  القراءة رسا  أن تكون  بني 
تليق بكتاب اهلل، وقراءة القرآن عىل اإلنسان بعد وفاته سواء كان ذلك يف املسجد 
امليت يف  اهلل هتون عىل  بفضل  القرب جائزة رشعا وهي  عند  أو  اجلنازة  بعد صالة 
عىل  عليه  وسالمه  اهلل  صلوات  حثنا  وقد  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  بذلك  أخربنا  كام  قربه 
قراءة القرآن للميت بعد وفاته فقال: »ما من ميت يقرأ عليه سورة »يس« إال هتون 
له  املقابر فقرأ »يس« خفف اهلل عنهم يومئذ وكان  »من دخل  عليه«، وقال أيضا: 
بعدد من فيها حسنات« ذكره الثعلبي عن أيب هريرة، ويرى اإلمام الشافعي - ريض 

* فتوى رقم: 88 سجل: 128 بتاريخ: 13/ 8/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اهلل عنه- استحباب قراءة القرآن عند القرب؛ لتحصل للميت بركة القرآن، ووافقه 
املالكية، ويرى اإلمام أمحد أنه ال بأس هبا  عىل ذلك القايض عياض والقرايف من 
باحلروف واالمتثال  التالوة وعدم اإلخالل  بآداب  التأدب  القراءة من  بد يف  وال 
ألمر اهلل تعاىل يف قوله: }َوَرتِِّل ٱۡلُقۡرَءاَن تَۡرتِيل{ ]املزمل: 4[، ومما ال شك فيه أن 
القرآن نور، وأن قراءته سبب يف إنزال الرمحات وسبب يف التجليات اإلهلية باملغفرة 
والرضا ومن أجل ذلك يقرؤه أهل امليت عند القرب راجني أن تنزل الرمحات عىل 
فقيدهم، ولقد مر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل قربين يعذب صاحبامها وكانت بيده جريدة 
كان  وإذا  عنهام،  خيفف  أن  راجيا  نصفا  قرب  كل  عىل  ووضع  نصفني  فشقها  رطبة 
وضع اليشء األخرض الرطب عىل قرب امليت يرجى منه التخفيف فإن قراءة القرآن 
بالرشوط املسنونة للقراءة من باب أوىل، أما بالنسبة لتلقني امليت فقد ذهب مجاعة 
من الشافعية إىل استحباب تلقني امليت عقب دفنه فيجلس عند رأسه إنسان ويقول: 
يا فالن بن فالن ويا عبد اهلل ابن أمة اهلل اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا 
له وأن حممدا عبده ورسوله، وأن اجلنة  إله إال اهلل وحده ال رشيك  أن ال  شهادة 
حق وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهلل يبعث 
نبيا وبالقرآن  دينا وبمحمد ملسو هيلع هللا ىلص  ربا وباإلسالم  باهلل  القبور، وأنك رضيت  من يف 
إماما وبالكعبة قبلة وباملؤمنني إخوانا، وقد استحبه بعض احلنابلة كام تبني هذا من 
املغني والرشح الكبري من كتب احلنابلة، أما مذهب اإلمام مالك فقد جاء يف رشح 
الرسالة أليب احلسن ما نصه: »وكذا يكره عنده -أي مالك- تلقينه بعد وضعه يف 
قربه« اه�، وبناء عىل ما ذكر نرى أنه ال بأس بقراءة القرآن يف املسجد بعد الفراغ من 
صالة اجلنازة وعند القرب كام ال بأس بتلقني امليت عىل الوجه املذكور. واهلل سبحانه 

وتعاىل أعلم.
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�ل���م�مة��ة �ة ���ل� ا ��ك��ص�لا ��� �ج�ا �ل��ج�ا ���ة ا
أ
ا

املبـــــادئ
1- أحق الناس بالصالة عىل امليت عىل ترتيب العصبة يف النكاح.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 464 سنة 1991 الذي يقول فيه: من أحق 
الناس بالصالة عىل امليت؟ هل إمام املسجد أم أحد الورثة؟ وبيان احلكم الرشعي 

يف ذلك.

اجلواب
عن  سقطت  البعض  به  قام  فإذا  األحياء  عىل  كفاية  فرض  اجلنازة  صالة 
الباقني وينفرد بثواهبا من قام هبا منهم، وأحق الناس بالصالة عىل امليت عىل ترتيب 
العصبة يف النكاح فيقدم االبن، ثم ابن االبن وإن سفل ثم األب، ثم اجلد وإن عال، 
ثم األخ الشقيق، ثم األخ ألب، ثم ابن األخ الشقيق، وهكذا األقرب فاألقرب. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J

* فتوى رقم: 130 سجل: 128 بتاريخ: 7/ 9/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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��ج�مج�� ء � ��ش�ج�ا
أ
�ل���م�مة��ة ا ء ���ل� ا �ل�مش�مج�ا ا
املبـــــادئ

1- إلقاء كلمة وعظ يف أثناء الدفن فيها ثناء عىل امليت أمر مستحدث.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 731 سنة 1991 املتضمن أن رجال من أهل 

القرية يقوم بإلقاء كلمة وعظ يف أثناء الدفن عند القرب يثني فيها عىل امليت.

وطلب بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
سكوتا،  للجنازة  املشيعون  يكون  أن  يسن  أنه  فقها  عليه  املنصوص  من 
فيكره رفع الصوت ولو بالذكر وقراءة القرآن، ومن أراد أن يذكر اهلل فليذكره يف 
رسه، واألفضل أن يسري املشيع إىل القرب وينتظر إىل متام الدفن، أما ما ورد بالسؤال 
من أن رجال من أهل القرية يقوم بإلقاء كلمة وعظ يف أثناء الدفن عند القرب يثني 
فيها عىل امليت فإنه مل يكن من هدي النبي وال من عمل الصحابة وال من املأثور عن 
التابعني، وإنام هو أمر مستحدث ونحن ال نقره وال نميل إليه؛ ألنه يسن أن يكون 
للميت  الدعاء  حيسن  من  يتقدم  ثم  قربه،  يف  امليت  يدفن  أن  إىل  سكوتا  املشيعون 
ويدعو له بام يفتح اهلل به عليه إن مل يكن حافظا لدعاء معني. ومما ذكر يعلم اجلواب 

عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

* فتوى رقم: 306 سجل: 128 بتاريخ: 2/ 12/ 1991 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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�د �ج�� �م���هة��جر�ة  �ج���م��س�����ج
�ة ��ك��ص�لا ا

املبـــــادئ
1- اخت�اذ املقاب�ر داخل املس�اجد أمر مس�تحدث مل يعرفه عهد رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال 
عهد الس�لف الصالح، والالئق باملس�لمني أن جيعلوا املساجد مقصورة عىل العبادة 

وحدها.
2- بناء املس�جد عىل املقربة الباقية للصالة فيه جائز من غري كراهية حس�بام أفادت 

نصوص الفقه املالكي.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 239/ 1992 واملتضمن أنه يوجد بداخل 
أخرى  ومقربة  رضيح  هبا  غرفة  باملسجد  يلحق  كام  القبلة،  اجتاه  يف  مقربة  املسجد 
عن  ويفصلها  مستقال  بابا  هلا  ألن  الغرفة؛  بداخل  الصلوات  السيدات  ويؤدي 
القطع بمن دفن منذ  به باب آخر يؤدي لداخل املسجد وال يمكن  املسجد حائط 
حوايل ثالثامئة عام، ولكن املقطوع به أنه مل يدفن أحد باملقربتني منذ مائة عام، ومن 
ثم فاملصلون من أهل القرية يؤدون الصالة باملسجد والغرفة اعتقادا منهم بأن كلتا 
املقربتني -باعتبار ما كان- ما مها إال طوب إال أنه خالل هذا الشهر حاول أحد أهل 
القرية ترميم كلتا املقربتني بمقولة أن أجداده قد دفنوا فيها دون أن يقيم الدليل عىل 
صحة ذلك. والسائل يطلب: هل جتوز الصالة باملسجد والغرفة مع وجود املقربتني 
املشار إليهام سلفا؟ علام بأنه مل يدفن هبام أحد منذ مائة عام، وهل جيوز هدم املقربتني، 

ونقل ما قد يوجد هبام إىل مقابر القرية حتى يطمئن املصلون عىل صلواهتم.

* فتوى رقم: 104 سجل: 129 بتاريخ: 22/ 4/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اجلواب
إن اختاذ املقابر داخل املساجد أمر مستحدث مل يعرفه عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وال 
عهد السلف الصالح، والالئق باملسلمني أن جيعلوا املساجد مقصورة عىل العبادة 
املساجد  املقابر داخل  النهي عن اختاذ  تفيد  النبوية  وحدها، ونصوص األحاديث 
سدا لذرائع الفساد، هذا وألن الدفن يف املسجد إخراج جلزء منه عام جعل له من 
صالة املكتوبات وتوابعها وذلك غري جائز رشعا، وبام أن الواضح من السؤال أن 
بداخل هذا املسجد موضوع االستفتاء مقربة يف اجتاه القبلة للمصلني، وأنه مل يدفن 
أحد بتلك املقربة منذ مائة عام. وإذا كان احلال كذلك فإننا نرى أنه تزال معامل هذه 
املقربة وتسوى بأرض املسجد ودون نبش، فبناء املسجد عىل املقربة الباقية للصالة 
فيه جائز من غري كراهية حسبام أفادت نصوص الفقه املالكي، أما بالنسبة للرضيح 
واملقربة املوجودين بداخل الغرفة فهام خارجان عن املسجد منفصالن عنه وصالة 
النساء بتلك الغرفة عىل ما هي عليه صحيحة وال يشء فيها. وهبذا يعلم اجلواب. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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ر�� �حج
أ
��ج��ج �ج���م���هة��جر�ة �ة�ع���و �م���هة��جر�ة ا �ل�د ح��ل�م ا

املبـــــادئ
1- ال جي�وز الدف�ن يف مق�ربة تعلو مق�ربة أخرى فوق س�طح األرض إال إذا كانت 

املقربة العلوية والتي تعلو مقربة أخرى يف باطن األرض.
2- نقل امليت بعد دفنه بدون مربر رشعي انتهاك حلرمته.

الســـــؤال
احلكم  بيان  به  املطلوب   1992  /226 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
الرشعي يف دفن املسلم يف مقربة تعلو مقربة أخرى، وهل إذا كان خمالفا للرشع فهل 
يمكن نقل امليت ودفنه يف مقربة أرضية؟ وما هو الزمن الذي يتم فيه نقل اجلثة إىل 

املقربة اجلديدة؟

اجلواب
دفن امليت فرض كفاية باإلمجاع؛ ألن يف ترك امليت عىل وجه األرض هتكا 
ۡحَياٗٓء 

َ
ۡرَض كَِفاتًا ٢٥ أ

َ
لَۡم َنَۡعِل ٱۡل

َ
حلرمته ويتأذى الناس من رائحته فقال تعاىل: }أ

ۡمَوٰٗتا{ ]املرسالت: 25، 26[، أي جعلناها جامعة لألحياء عىل ظهرها واألموات 
َ
َوأ

يف بطنها بالقبور، وأقل القرب حفرة تواري امليت ومتنع بعد دفنه ظهور رائحة منه 
تؤذي احلي، وال يتمكن من نبشها سبع، وأكمله اللحد وهو حفرة يف جانب القرب 
وجهة القبلة يوضع فيها امليت وجيعل كالبيت املسقف بنصب اللبن عليه والدفن 
وحكمه  اتفاقا،  شرب  نحو  األرض  عىل  القرب  رفع  ويسن  باإلمجاع،  مستحب  فيه 
لصاحبه،  ويدعى  متوىف  قرب  أنه  الناس  ليعلم  األرض  عىل  القرب  رفع  استحباب 

* فتوى رقم: 112 سجل: 129 بتاريخ: 26/ 4/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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املالكية  من  ومجاعة  أمحد  أصحاب  الشرب  عن  زيادة  القرب  رفع  بحرمة  رصح  وقد 
والشافعية، وإذ كان ذلك فإنه ال جيوز الدفن يف مقربة تعلو مقربة أخرى فوق سطح 
األرض أخذا من أقوال الفقهاء اللهم إال إذا كانت املقربة العلوية والتي تعلو مقربة 
أخرى يف باطن األرض، فإنه جيوز عىل أن تفرش املقربة العلوية بطبقة من الرتاب 
ونحوه، أما إذا كان قد تم الدفن يف املقربة العلوية وكانت تعلو سطح األرض فإننا 
نرى اإلبقاء عىل من دفن فيها منعا من انتهاك حرمة امليت، فلقد كرم اهلل اإلنسان 
حيا وميتا، ويف نقله بعد دفنه بدون مربر رشعي كالدفن يف أرض مغصوبة ونحو 

ذلك انتهاك حلرمته.

وهبذا يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�ه�ا �مة�مكة
�مجور و�ل��ة�هج

�ل���هة ا
املبـــــادئ

1- أقل القرب حفرة تواري امليت ومتنع بعد ردمها ظهور رائحة منه تؤذي احلي وال 
يتمكن من نبشها سبع.

2- أكمل القرب اللحد والدفن فيه مستحب باإلمجاع.
3- يستحب توسيع القرب وحتسينه اتفاقا وكذا تعميقه عند غري املالكية.

4- اللح�د أفض�ل من الش�ق إال أن تك�ون األرض رخوة خياف منه�ا اهنيار اللحد 
فيصار إىل الشق.

5- يسن رفع القرب عن األرض نحو شرب اتفاقا.
6- ال مانع من تغطية القرب، ومن وضع إطار حديدي كعالمة عىل القرب.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 283 لسنة 1992 املتضمن أن السائل مقيم 
للعرف هنا حتفر حفرة  وتبعا  باملسلمني  أنشأ مقربة خاصة  يف والية تكساس وقد 
عميقة ثم يوضع اجلثامن عىل اجلانب األيمن مواجها للقبلة ثم يغطى بصندوق من 
األسمنت مقلوبا فوق اجلثة ثم ينهال الرتاب فوقه حتى يسوى باألرض. ويسأل: 
هل جيوز استعامل الصندوق األسمنتي بالطريقة املوضحة سابقا؟ وهل جيوز تعلية 
القرب بوضع إطار حديدي فوق القرب يرتفع قدر شرب عن سطح األرض؟ وهل جيوز 

دفن اجلثة داخل صندوق خشبي رشعا؟

* فتوى رقم: 223 سجل: 129 بتاريخ: 31/ 5/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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اجلواب
دفن امليت فرض كفاية باإلمجاع؛ ألن يف ترك امليت عىل وجه األرض هتكا 
حلرمته ويتأذى الناس من رائحته وعليه عمل الناس من لدن سيدنا آدم إىل يومنا 
ۡمَوٰٗتا{ ]املرسالت: 25، 

َ
ۡحَياٗٓء َوأ

َ
أ ۡرَض كَِفاتًا ٢٥ 

َ
لَۡم َنَۡعِل ٱۡل

َ
هذا قال تعاىل: }أ

26[، واملعنى أي جعلناها جامعة لألحياء عىل ظهرها واألموات يف بطنها بالقبور، 

وأقل القرب حفرة تواري امليت ومتنع بعد ردمها ظهور رائحة منه تؤذي احلي وال 
يتمكن من نبشها سبع، وأكمله اللحد وهو حفرة صغرية يف جانب القرب جهة القبلة 
يوضع فيها امليت وجتعل كالبيت املسقف ينصب اللبن عليه والدفن فيه مستحب 
حتى  والشق  اللحد  يف  اختلفوا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مات  »ملا   :Ö عائشة  لقول  باإلمجاع 
تكلموا يف ذلك وارتفعت أصواهتم فقال عمر É: »ال تصخبوا عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيا 
وال ميتا فأرسلوا يل الشقاق والالحد مجيعا« فجاء الالحد فلحد لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ثم 
دفن« أخرجه ابن ماجه، فقد دل هذا عىل أن اللحد أفضل من الشق إال أن تكون 
يف  مستطيلة  حفرة  وهو  الشق  إىل  فيصار  اللحد  اهنيار  منها  خياف  رخوة  األرض 
وسط القرب تبنى جوانبها باللبن أو غريه ويوضع فيها امليت ويسقف عليه باللبن أو 
اخلشب أو غريمها ويرفع السقف قليال بحيث ال يمس امليت، أما إذا كانت األرض 
صلبة فالدفن يف الشق مكروه وعليه حيمل حديث جرير بن عبد اهلل البجيل أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص جاء حتى جلس عىل شفري القرب فقال: »أحلدوا وال تشقوا فإن اللحد لنا والشق 

لغرينا« أخرجه أمحد بسند جيد.

ويستحب توسيع القرب وحتسينه اتفاقا وكذا تعميقه عند غري املالكية، قال 
والنسائي  داود  وأبو  والبيهقي  أمحد  أخرجه  وأحسنوا«  وأعمقوا  »احفروا  ملسو هيلع هللا ىلص: 
عىل اختالف بني الفقهاء يف قدر اإلعامق ويسن رفع القرب عن األرض نحو شرب 
قرب  أنه  الناس  ليعلم  شرب  نحو  األرض  عن  القرب  رفع  استحباب  وحكمة  اتفاقا، 



- 317 -

متوىف ويدعى لصاحبه، وقد رصح بحرمة رفع القرب زيادة عن الشرب أصحاب أمحد 
ومجاعة من املالكية والشافعية، ويسن عند احلنفية ومالك وأمحد وبعض الشافعية 
تسنيم القرب أي جعله مرفوعا كالسنام نحو شرب، وقال بعض الشافعية: يستحب 
أو  خشب  أو  بحجر  القرب  تعليم  والشافعي  أمحد  عند  ويستحب  القرب،  تسطيح 
غريه ليعرف؛ وبناء عىل ما تقدم فإننا نرى أنه ال مانع من تغطية القرب بالصندوق 
األسمنتي املشار إليه بالسؤال، كام أنه ال مانع من وضع إطار حديدي كعالمة عىل 

القرب واألفضل أن تكون من حجر أو ما شابه ذلك.

فإننا ال  القرب  ووضعه يف  خشبي  صندوق  داخل  اجلثة  لدفن  بالنسبة  وأما 
نرى مانعا من ذلك ما دامت هناك رضورة تدعو لذلك كرطوبة القرب ونحو ذلك. 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�م �ل��ل�ص�مة��ة
�ل���م�اأ�ة �م��ة ا ��ة�ا ح��ل�م اأ
املبـــــادئ

1- مس�ألة إقامة الرسادقات للعزاء ودعوة الق�راء لقراءة القرآن إىل غري ذلك أموٌر 
مس�تحدثٌة وال أص�ل هلا يف الدين ف�إن كان ال يرتتب عليها رضر فهي عادة حس�نة 

وإال فال.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 561/ 1992 واملتضمن أنه كان يقام مأتم 
للميت يف قريتهم ثالثة أيام، ونظرا ألن هذا مكلف ألهل امليت فجعل ليلة واحدة، 
والكل وافق عىل ذلك، ولكن بعض املقرئني الذين يعملون من أجل املادة حياولون 

إفشال هذا املوضوع وجعله ثالث ليال بإغراء منهم ألهل امليت.

وطلب بيان احلكم الرشعي.

اجلواب
مل يؤثر عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وال عن الصحابة رضوان اهلل عليهم وال عن التابعني 
أهنم كانوا يقيمون رسادقات أو ما يشبهها للعزاء بعد دفن موتاهم. إنام املأثور عنهم 

أهنم إذا فرغوا من دفن امليت انرصف كل إىل حاله، والعزاء مرة واحدة.

والذي نراه أن مسألة إقامة الرسادقات للعزاء ودعوة القراء لقراءة القرآن 
وذبح ذبيحة هلم ثالثة أيام العزاء إىل غري ذلك مما يفعله الناس كام هو مشاهد أموٌر 
أهل  من  أحواهلم  مقتضيات  إليها  دعت  وإنام  الدين،  يف  هلا  أصل  وال  مستحدثٌة 
عادة  فهو  رضر  عليه  يرتتب  ال  كان  إن  أمر  وهذا  الوجدانية،  واملشاركة  املواساة 

* فتوى رقم: 283 سجل: 129 بتاريخ: 5/ 7/ 1992 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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الود والرتاحم والتآخي بني  القصد منها بعث روح  ما دام  نقرها ونؤيدها  حسنة 
إرساف  غري  يف  بذلك  تسمح  املتوىف  أهل  وظروف  حال  كانت  إذا  وذلك  الناس 
وتفاخر وتبذير، وما فعله السائل من جعل املأتم ليلة واحدة بموافقة أهل القرية ال 
بأس به إذا دعت الرضورة إىل جلوس أهل امليت لتقبل العزاء ممن مل يكن قد حرض 
السنة أن يصنع جريان امليت واألباعد من أقاربه طعاما  تشييع اجلنازة، هذا ومن 
ألهل امليت، فقد روى عبد اهلل بن جعفر أنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اصنعوا آلل 

جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم« رواه أبو داود والرتمذي.

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�ج �ل�� 
آ
را

�ل����ة �ة ا ء را
��ج��ج و��ة �ل�د �ل���م�مة��ة �ع�مج�د ا ��ة�ج ا

ح��ل�م �ة���ل�هة
�ل���هة��جر ��ة �ع�مج�د ا �ل���مو�عك�طج وا

املبـــــادئ
1- يس�تحب عند أكثر الش�افعية واحلنابلة وبعض األحن�اف واملالكية تلقني امليت 

بعد الدفن.
2- قراءة القرآن عند امليت عموما سواء قبل الدفن أو بعده جائزة رشعا.

3- ال مان�ع رشعا م�ن أن يقف رجل ممن وهبهم اهلل علام بع�د الدفن ويعظ الناس 
ويذكرهم هبذا املوقف العظيم.

الســـــؤال
حكم  عن  السؤال  املتضمن   1993  /24 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
تلقني امليت بعد الدفن، وحكم قراءة القرآن له، وهل جيوز أن يقف رجل بجوار 

القرب بعد الدفن ويلقي خطبة يعظ هبا احلارضين؟

اجلواب
وبعض  واحلنابلة  الشافعية  أكثر  عند  يستحب  أنه  فقها  عليه  املنصوص 
دفنه عند  بعد  إنسان  يقوم  بأن  الدفن، وذلك  بعد  امليت  تلقني  واملالكية  األحناف 
أن ال  الدنيا شهادة  من  عليه  الذي خرجت  العهد  اذكر  اهلل  عبد  يا  ويقول:  رأسه 
إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسوله، وأن اجلنة حق، وأن النار 
حق، وأن البعث حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهلل يبعث من يف القبور، 
وأنك رضيت باهلل ربا، وباإلسالم دينا، وبمحمد ملسو هيلع هللا ىلص نبيا ورسوال، وبالقرآن إماما، 

* فتوى رقم: 93 سجل: 131 بتاريخ: 12/ 1/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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وبالكعبة قبلة، وباملؤمنني إخوانا. ورد عن عثامن بن عفان É كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا 
اآلن  فإنه  التثبيت،  له  وسلوا  ألخيكم  »استغفروا  وقال:  عليه  وقف  امليت  دفن 
قال:  امليت  دفن  من  فرغ  إذا   É عيل  وكان  واحلاكم.  داود  أبو  أخرجه  يسأل«. 
»اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خري منزول به، فاغفر له ووسع مدخله« أخرجه 
أبو احلسن وزيد بن معاوية، وقد روي عن أيب سعيد اخلدري أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»لقنوا موتاكم ال إله إال اهلل« أخرجه البيهقي والسبعة، وعليه فإننا نرى أنه يستحب 
تلقني امليت، وتذكريه بقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل. وأما عن قراءة القرآن 
عند امليت عموما سواء قبل الدفن أو بعده فقد ورد أهنا جائزة رشعا، وعىل القارئ 
ما  ثواب  أوصل  اللهم  بقوله:  األموات  أو  امليت  روح  إىل  القراءة  ثواب  هيب  أن 
املوت موقف عظة  أن  املعلوم  األموات، ومن  أي  إليهم مجيعا  أو  إىل فالن  قرأناه 
واعتبار، وال مانع رشعا من أن يقف رجل ممن وهبهم اهلل علام بعد الدفن ويعظ 
تَنَفُع  ٱّلِۡكَرٰى  فَإِنَّ  الناس ويذكرهم هبذا املوقف العظيم؛ لقوله تعاىل:}َوَذّكِۡر 

ٱلُۡمۡؤِمننَِي{ ]الذاريات: 55[. ومما ذكر يعلم اجلواب. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J



- 322 -

رح��ة
�صج
أ
ر�م�مة���م ال�

�ة
املبـــــادئ

1- جي�ب أن يك�ون ترميم القرب يف احلدود التي رس�مها الفقهاء، ال يزاد عىل ذلك، 
وخاصة إذا كان القرب آيال للسقوط حلرمة من دفن به.

الســـــؤال
ببلده  يوجد  أنه  املتضمن   1993  /328 برقم  املقيد  الطلب  عىل  اطلعنا 
ووالده  السائل  فقام  للسقوط،  آيال  الرضيح  هذا  وكان  الشقيفي،  يسمى  رضيح 

وبعض أهل القرية برتميم هذا الرضيح.

ويسأل هل ترميم هذه األرضحة حالل أم حرام؟

اجلواب
دفن امليت فرض كفاية باإلمجاع؛ ألن يف ترك امليت عىل وجه األرض هتكا 
كَِفاتًا ٢٥  ۡرَض 

َ
ٱۡل َنَۡعِل  لَۡم 

َ
}أ تعاىل:  قال  رائحته،  الناس من  ويتأذى  حلرمته، 

عىل  لألحياء  جامعة  جعلناها  أي  واملعنى   ]26  ،25 ]املرسالت:  ۡمَوٰٗتا{ 
َ
َوأ ۡحَياٗٓء 

َ
أ

ظهرها واألموات يف بطنها بالقبور، وأقل القرب حفرة يوارى فيها امليت، ومتنع بعد 
ردمها ظهور رائحة منه تؤذي احلي، وال يتمكن من نبشها سبع، وأكمله اللحد، 
وهو حفرة يف جانب القرب جهة القبلة يوضع فيها امليت، وجتعل كالبيت املسقف 
ينصب اللبِن عليه، ويستحب توسيع القرب وحتسينه اتفاقا وكذا إعامقه عند املالكية، 
وأبو  والبيهقي  أمحد  أخرجه  وأحسنوا«.  وأعمقوا  »احفروا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال 
داود والنسائي، ويسن رفع القرب عن األرض نحو شرب اتفاقا؛ ليعلم الناس أنه قرب 

* فتوى رقم: 252 سجل: 131 بتاريخ: 10/ 5/ 1993 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.



- 323 -

متوىف ويدعى لصاحبه، وقد رصح بحرمة رفع القرب زيادة عن الشرب أصحاب أمحد 
ومجاعة من املالكية والشافعية، ويكره عند األئمة بناؤه باآلجر واجلص واخلشب 
القرب،  العلم يف تطيني  إذا مل تكن األرض رخوة أو ندية، وقد رخص بعض أهل 
إذا كانت األرض  أما  الكراهة،  النهي عىل  التحريم، ومحل بعضهم  النهي  وظاهر 
رخوة بني القرب باآلجر ونحوه بال كراهة، وبناء عىل ما تقدم جيب أن يكون ترميم 
هذا القرب يف احلدود التي رسمها الفقهاء، وال يزيد عىل ذلك، وخاصة إذا كان هذا 

القرب آيال للسقوط حلرمة من دفن به.

ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء بالسؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
J
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�جر �ا
�ل���م���هة �ة ا

ل ��ج �ا �كرحج ء �ع��ج ا �ل��مج��س�ا ��ج���ص�ل ا
املبـــــادئ

1- جيب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن إذا كان ذلك متيرسا، فإذا مل 
يتيرس ذلك فيجب أن يكون هناك حاجز بينهم.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 59/ 1994 املتضمن حكم الرشع يف فصل 

أجساد موتى الرجال عن أجساد موتى النساء يف مقربة واحدة من املقابر الرشعية.

اجلواب
املنصوص عليه رشعا أنه جيب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن 
الرجال مع  الظروف أن يدفن  يتيرس ذلك واقتضت  فإذا مل  إذا كان ذلك متيرسا، 
النساء يف مقربة واحدة فيجب أن يكون هناك حاجز من الطوب أو ساتر من الرتاب 

بني املكان املخصص لدفن الرجال واملخصص لدفن النساء.

وعىل ذلك إذا دفن اجلامعة يف القرب قدم األفضل منهم إىل القبلة ثم الذي يليه 
يف الفضيلة عىل حسب تقدمهم إىل اإلمام يف الصالة؛ ملا روى هشام بن عامر قال: 
احفروا وأوسعوا وأحسنوا  فقال:  أحد  يوم  اجلراحات  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  إىل رسول  »ُشكَِي 
فإذا  الرتمذي،  قرآنا« رواه  أكثرهم  والثالثة يف قرب واحد، وقدموا  االثنني  وادفنوا 
ثبت هذا فإنه جيعل بني كل اثنني حاجز من الرتاب وجيعل كل واحد منهم يف مثل 

القرب املنفرد، وال جيوز دفن أكثر من واحد إال للرضورة.

* فتوى رقم: 104 سجل: 132 بتاريخ: 31/ 1/ 1994 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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فإذا ما وجدت الرضورة جاز دفن االثنني والثالثة وأكثر برشط أن يكون 
هناك حاجز بني كل واحد من املتوفني.

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

J
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�ة �لو��ج�ا �ل�ع����� �ع�مج�د ا �مة�� وا و��ج وحج رج �كرج ��س�ل ا �عج
املبـــــادئ

1- اتف�ق الفقه�اء عىل جواز غس�ل املرأة زوجها، واختلفوا يف جواز غس�ل الزوج 
امرأت�ه فأجازه اجلمهور، وقال األحناف: ال جيوز للزوج غس�ل زوجته فإن مل يكن 

إال الزوج يممها.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 533/ 94 واملتضمن أن السائل يقول: هل 
جيوز للرجل أن يغسل امرأته املتوفاة؟ وهل جيوز للمرأة أن تغسل زوجها املتوىف؟ 

ويطلب السائل بيان احلكم الرشعي يف ذلك.

اجلواب
استقبلت  »لو  عائشة:  قالت  املرأة زوجها.  جواز غسل  الفقهاء عىل  اتفق 
من أمري ما استدبرت ما غسل النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال نساؤه« رواه أمحد وأبو داود واحلاكم 

وصححه.

واختلفوا يف جواز غسل الزوج امرأته فأجازه اجلمهور؛ ملا روي من غسل 
عيل فاطمة Ö رواه الدارقطني والبيهقي؛ ولقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لعائشة Ö: »لو 
مت قبيل لغسلتك وكفنتك« رواه ابن ماجه. وقال األحناف: ال جيوز للزوج غسل 

زوجته فإن مل يكن إال الزوج يممها، واألحاديث حجة عليهم.

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

* فتوى رقم: 342 سجل: 132 بتاريخ: 4/ 7/ 1994 من فتاوى فضيلة الدكتور حممد سيد طنطاوي.
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�ل�مج�مج����جو�ة  ا
ة

�ة ور� رجك�ا
املبـــــادئ

1- أوراق البنكن�وت املتعامل هبا اآلن هي مس�تندات دي�ون واملعاملة هبا من قبيل 
احلوالة وهي يف احلكم كالبيع.

2- البي�ع باملعاطاة عند من يقول به بال اش�رتاط صيغتي اإلجياب والقبول صحيح 
ومن يقول به يقول بصحة التعامل هبذه األوراق بني الناس وهذا هو مذهب األئمة 

الثالثة أيب حنيفة ومالك وأمحد وهو رأي وجيه أيضا يف مذهب اإلمام الشافعى.
3- ما دامت أوراق البنكنوت مستندات ديون جتب فيها الزكاة عند الشافعية.

4- مذه�ب املالكية إذا مل يك�ن الدين ثمن عرض وكان حاال فتجب زكاته عن كل 
سنة ولو قبل قبضه.

5- مذه�ب احلنابل�ة أن م�ن له دين عىل م�يلء وحال عليه احلول فكلام قبض ش�يئا 
أخرج زكاته ملا مىض، وأوراق البنكنوت دين عىل ميلء باذل فتجب فيه الزكاة وهو 

قادر عىل قبضه بسهولة يف كل وقت.
6- جت�ب الزكاة يف أوراق البنكنوت متى بلغ�ت نصابا خاليا عن احلوائج األصلية 

ومقدارها ربع عرش القيمة.

الســـــؤال
سأل حرضة وكيل مديرية جرجا يف رجل عنده يف صندوقه ورق بنكنوت 
قيمته 1000 ألف جنيه، وهذه القيمة له خاصة. فهل يلزم بدفع زكاة عنها؟ وما 
قيمة الزكاة؟ ورجاؤنا التكرم باإلفادة عن املذاهب األربعة، وتفضلوا بقبول فائق 

احرتامايت.

* فتوى رقم: 55 سجل: 10  بتاريخ: 15/ 8/ 1915 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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اجلواب
أن  فيه  ريب  ال  مما  أنه  ونفيد  يمينه،  املسطر  حرضتكم  سؤال  عىل  اطلعنا 
أوراق البنكنوت املتعامل هبا اآلن بني الناس هي مستندات ديون، وأن املعاملة هبا 
من قبيل احلوالة، واحلوالة يف احلكم كالبيع، فمن يقول بصحة البيع باملعاطاة من 
غري اشرتاط صيغة اإلجياب والقبول يقول بصحة احلوالة باملعاطاة، فيقول بصحة 
السادة  مذهب  هو  وذلك  الناس  بني  اآلن  اجلاري  هو  كام  األوراق  هبذه  املعاملة 
باملعاطاة من غري  املعاملة  املالكية والسادة احلنابلة؛ فإهنم جييزون  احلنفية والسادة 
اشرتاط صيغة اإلجياب والقبول، وهناك قول وجيه يف مذهب السادة الشافعية جييز 
املعاملة باملعاطاة، ومتى علمت أن تلك األوراق هي سندات ديون فمذهب السادة 
الشافعية وجوب الزكاة فيها قوال واحدا؛ ألن ما هبا من الدين يقدر عىل أخذه بغاية 
أخذه  يقدر عىل  دين  له  كان  وإن  الشافعي:  »قال  املزين:  خمترص  قال يف  السهولة. 

فعليه تعجيل زكاته كالوديعة«. اه�.

ومذهب أيب حنيفة قد قسم الدين إىل ثالثة أقسام:

قوي وهو بدل القرض ومال التجارة.

ثياب  التجارة كثمن  ما ليس بقرض وال هو من مال  ومتوسط وهو بدل 
َلة ونحوه. البِذرْ

وضعيف وهو بدل ما ليس بامل كاملهر والوصية ونحو ذلك.

يقبض  أن  إىل  األداء  ويرتاخى  احلول،  حال  إذا  الزكاة  جتب  القوي  ففي 
أربعني درمها ففيها درهم، وكذا فيام زاد فبحسابه، ويف املتوسط ال جتب ما مل يقبض 
الرواية، ويف الضعيف ال جتب ما مل  نصابا، وتعترب ملا مىض من احلول يف صحيح 
يقبض نصابا وحيول عليه احلول بعد القبض، وال شك أن دين األوراق من أقوى 
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الديون، وهو بمنزلة الوديعة، بل قبضه أقوى من قبض الوديعة، فيجب فيه تعجيل 
الزكاة؛ ألنه قادر عىل قبضه يف كل وقت عىل مذهب احلنفية.

وأما مذهب املالكية فقالوا: إذا مل يكن الدين ثمن عرض وكان حاال فيزكيه 
عن كل سنة ولو قبل قبضه، وال شك أن دين األوراق ليس ثمن عرض وهو دين 
حال يقدر صاحبه عىل قبضه بسهولة، فتجب فيه الزكاة عن كل سنة ولو قبل قبضه 

عىل مذهب املالكية.

وأما مذهب السادة احلنابلة فقد قالوا: من له دين عىل ميلء باذل من قرض 
أو دين عروض جتارة أو ثمن مبيع وحال عليه احلول فكلام قبض شيئا أخرج زكاته 
ملا مىض، ويف الدين عىل غري امليلء روايتان، الصحيح من املذهب أنه كالدين عىل 
امليلء فيزكيه إذا قبضه ملا مىض. اه�. وال شك أن دين أوراق البنكنوت دين عىل 

ميلء باذل فتجب فيه الزكاة أيضا، وهو قادر عىل قبضه بسهولة يف كل وقت.

ومن ذلك يعلم وجوب الزكاة يف أوراق البنكنوت متى بلغ قيمتها نصابا 
خاليا عن احلوائج األصلية، ومقدار الزكاة ربع العرش، فيكون الواجب يف األوراق 
التي قيمتها ألف جنيه ربع عرش قيمتها وهو مخسة وعرشون جنيها؛ ألن اجلنيهات 

املرصية أو اإلفرنكية ال خيتلف مقدارها يف الوزن قطعا. واهلل أعلم.

J
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ور�ة��ة �ل�ع��سش �مة��ة وا ��ج را
�ل�حج ج ا

ر��
أ
�ة ال� رجك�ا

املبـــــادئ
1- انتفاع املرهتن باملرهون إذا كان مرشوطا يف عقد الرهن ال حيل رشعا وكذلك ال 

حيل إذا كان معلوما أنه لوال االنتفاع ما أعطاه النقود.
2- م�ا تنبت�ه األرض اخلراجي�ة والعرشي�ة ال جتب فيه ال�زكاة إال إذا باع�ه بالنقود 
وبلغت نصابا فائضا عن حوائجه األصلية وحال عليه احلول فتجب يف النقود زكاة 

النقدين.

الســـــؤال
سئل يف رجل عليه دين لرجل، رهنه  املدين به قطعة أرض، فهل لرب الدين 
األرض  تنبته  ما  ال؟ وهل  أو  واإلجيار  ونحومها،  بالزراعة  القطعة  بتلك  أن  ينتفع 
 اخلراجية والعشورية جتب فيه الزكاة إذا  بلغت قيمته نصابا، أو ال؟ أفيدوا اجلواب 

 ولكم الثواب. 

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قال يف   متن التنوير ورشح الدر املختار يف 
أوائل   كتاب الرهن ما نصه: »وله حبس رهنه بعد   الفسخ للعقد حتى يقبض دينه أو 
يربئه ال   االنتفاع به مطلقا ال باستخدام وال سكنى وال   لبس وال إجارة وال إعارة، 
سواء كان من   مرهتن أو راهن إال بإذن كل لآلخر، وقيل:   ال جيوز للمرهتن ألنه ربا. 
وقيل: إنرْ   رشطه كان ربا، وإال ال. ويف األشباه   واجلواهر: أباح الراهن للمرهتن أكل 
  الثامر، أو سكنى الدار، أو لبن الشاة   املرهونة فأكلها مل يضمن، وله منعه. ثم   أفاد يف 

األشباه أنه يكره للمرهتن االنتفاع   بذلك، وسيجيء آخر الرهن«. اه�.  
* فتوى رقم: 197 سجل: 15 بتاريخ: 13/ 6/ 1918 من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بخيت املطيعي.
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وقال يف رد املحتار ما نصه: »قال يف   املنح: وعن عبد اهلل بن حممد بن أسلم 
  السمرقندي -وكان من كبار علامء سمرقند-   أنه ال حيل له أن ينتفع بيشء منه بوجه 
من   الوجوه وإنرْ أذن له الراهن؛ ألنه أذن له يف   الربا ألنه يستويف دينه كامال، فتبقى 
له   املنفعة فضال فيكون ربا، وهذا أمر عظيم.   قلت: وهذا خمالف لعامة املعتربات 
يانة، وما   يف املعتربات عىل احلكم. ثم رأيت  من أنه   حيل باإلذن إال أن حيمل عىل الدِّ
يف   جواهر الفتاوى: إذا كان مرشوطا صار   قرضا فيه منفعة وهو ربا وإال فال بأس. 
  اه� ما يف املنح ملخصا، وأقره ابنه  الشيخ  صالح، وتعقبه احلموي بأن ما كان  ربا ال 
يانة والقضاء،  عىل  أنه ال حاجة إىل التوفيق بعد ألن  الفتوى   يظهر فيه فرق بني الدِّ
عىل  ما تقدم من أنه يباح. أقول: ما  يف اجلواهر  يصلح للتوفيق وهو وجيه،  وذكروا 
نظريه  فيام لو أهدى املستقرض  للمقرض: إن  كانت مرشوطة ُكِرَه، وإال فال.  وما 
نقله  الشارح عن اجلواهر أيضا من  قوله: »ال  يضمن« يفيد أنه ليس ربا؛ ألن  الربا 
املرشوط،  عىل  الكراهة  من  األشباه  املرشوط.  وما  يف  غري  عىل  فيحمل   مضمون، 
  ويؤيده قول الشارح اآليت آخر الرهن: إن   التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة حتريمية. 
ل. وإذا كان مرشوطا ضمن كام أفتى   به يف اخلريية فيمن رهن شجر زيتون عىل    فتأمَّ
  أن يأكل املرهتن ثمرته نظري صربه بالدين.   قال: قلت: والغالب من أحوال الناس 
أهنم   إنام يريدون عند الدفع االنتفاع، ولواله ملا   أعطاه الدراهم، وهذا بمنزلة الرشط 

ألن   املعروف كاملرشوط، وهو مما يعني املنع.   واهلل تعاىل أعلم«. اه�.  

االنتفاع  كان  إذا  أنه  األول:   وهو  السؤال  عن  اجلواب  يعلم  ذلك  ومن 
مرشوطا يف عقد   الرهن فال حيل، وإن مل يكن مرشوطا يف   عقد الرهن ولكنه لوال 
االنتفاع ملا أعطاه   النقود كان يف حكم املرشوط أيضا، فال   يباح االنتفاع عىل ما عليه 

املعول من تلك   النقول.  

وأما اجلواب عن السؤال الثاين فنقول: قال   يف الفتاوى املهدية بصحيفة 11 
جزء أول   ما نصه: »سئل يف أرايض الزراعة هل   فيام خيرج منها زكاة أم ال؟ أجاب: 
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ال جتب  الزكاة فيام خيرج من  زراعة األرض، ال  فرق بني كون األرض  خراجية أو 
عرشية،  ولو زرعها بقصد بيع  اخلارج منها والتجارة  فيها ولو بقي حوال؛  إذ يشرتط 
يف نية  التجارة املوجبة للزكاة  بعد احلول عدم  املانع وهو تكرار الواجب  من العرش 
املال  -وهو  كسب  التجارة  لعقد  نية  التجارة  والزكاة  ومقارنة  اخلراج  أو   والزكاة 
 باملال- بعقد رشاء أو إجارة أو  استقراض،  فلو نوى التجارة بعد العقد أو  اشرتى 
شيئا  للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا  باعه ال زكاة  عليه، كام لو نوى التجارة فيام  خرج 
من  أرضه إال أن ثمن ما يبيعه من  اخلارج من  أرضه إذا كان من النقدين وهو  يبلغ 
نصابا  فاضال عن حاجته األصلية إذا  بقي حوال  عند مالكه جتب فيه زكاة النقدين. 
 وترك  خراج األرض للمزارع ال خيرجها  عن  كوهنا خراجية كاإلقطاعات، كام أن 

 ترك  العرش ال خيرجها عن كوهنا عرشية.  واهلل  تعاىل أعلم«. اه�.  

اخلراجية  األرض  تنبته  أن   ما  الثاين وهو  السؤال  جواب  يعلم  ذلك  ومن 
والعرشية ال   جتب فيه الزكاة ولو بلغت قيمته نصابا إال   إذا باعه بالدراهم أو الدنانري 
عليه  وحال  األصلية  عن   حوائجه  فارغا  نصابا  وبلغت  هبا،  بالنقود   املتعامل  أي 

احلول، فحينئذ   جتب يف النقود زكاة النقدين. 

J
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��ةر
�ل���هج���هة ر��ة��ج ا

�ل����ة �� ا  اأ
�ة �كرجك�ا ع ا

����ج �
املبـــــادئ

1- يبدأ يف الصدقات باألقارب ثم املواىل ثم اجلريان.
2- إذا دفع الزكاة إىل من جتب نفقته عليه من األقارب جاز ذلك برشط أال حيتسبها 

من النفقة.

الســـــؤال
سأل ع. أ. ج. قال: أنا رجل تاجر مورس، وأريد أن أخرج زكاة مايل، ويل 
أعطيه من  أن  مني، هل يل  معزل  فقري  العلم،  نفقته، وهو يف طلب  تلزمني  أخ ال 

الزكاة أم ليس يل حق يف ذلك؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال، ونفيد أنه قد جاء يف رد املحتار يف باب املرصف 
من اجلزء الثاين ضمن كالم ما نصه: »وقيد بالوالد جلوازه -أي دفع الزكاة- لبقية 
أوىل؛ ألنه صلة وصدقة،  بل هم  الفقراء،  األقارب كاإلخوة واألعامم واألخوال 
ويف الظهريية: ويبدأ يف الصدقات باألقارب، ثم املوايل، ثم اجلريان، ولو دفع الزكاة 
إىل من نفقته واجبة عليه من األقارب جاز إذا مل حيسبها من النفقة«. اه�. وهبذا علم 
أنه جيوز للسائل أن يدفع زكاة ماله إىل أخيه الفقري ولو كانت نفقته واجبة عليه متى 

مل حيتسب ما يدفعه من هذه النفقة كام علم أن الدفع إليه أوىل.

وهذا حيث كان احلال كام ذكر بالسؤال. واهلل أعلم.

* فتوى رقم: 371 سجل: 44 بتاريخ: 26/ 12/ 1937 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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�ه�ا
ر���ج ك��ر و�م���ص�ا �ل����ج �ة ا رجك�ا

املبـــــادئ
1- األفضل عند احلنفية أن تعطى زكاة الفطر من النقود؛ ألن ذلك أعون عىل دفع 

حاجة الفقري.
2- جي�وز عند األئمة األربعة إعطاء الزكاة لويل األمر أو نائبه ليرصفها يف مصارفها 

وال جيب عىل الشخص أن يعطيها للفقري بنفسه.
3- مصارف الزكاة هم الفقراء وابن السبيل ...إلخ.

4- ال مان�ع رشعا من إي�داع الصدقة بعد مجعها بأحد املص�ارف بغري فوائد برشط 
عدم الترصف فيها ترصًفا ال جيوز رشًعا.

الســـــؤال
كتب صاحب العزة السكرتري العام لوزارة الشؤون االجتامعية ما نصه:

نترشف بإفادة فضيلتكم بأن الوزارة قد رأت أن تعمل عىل تنظيم اإلحسان 
بشكل يشجع أكرب عدد ممكن عىل أدائه، ونظرا القرتاب موسم الزكاة لعيد الفطر 
رأت أن تبادر بإنشاء صندوق يف مستودع أمني تودع فيه أموال الزكاة التي يدفعها 
املسلمون يف هذه املناسبة بدون فوائد، فنرجو من فضيلتكم التفضل باإلفادة عام إذا 
كان يف إيداع هذه األموال يف مرصف كبنك مرص ما يؤدي الغرض املقصود من أداء 
هذه الفريضة، وما هي الوجوه التي ترون أن تنفق فيها هذه األموال لتكون متفقة 
مع مقتضيات هذه الفريضة، حتى إذا شكلت جلنة ترشف عىل هذا الصندوق وعىل 
وجوه رصف أمواله يكون أمامها ما تسرتشد به من أحكام الرشع احلنيف يف هذا 

الشأن؟

* فتوى رقم: 377 سجل: 47 بتاريخ: 31/ 10/ 1939 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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اجلواب
اطلعنا عىل كتاب عزتكم، ونفيد أنه ال جيب عند احلنفية أن تعطى صدقة 
النقود، بل  الفطر من احلبوب وال من سائر أنواع الطعام، بل جيوز أن تعطى من 
ذلك أفضل؛ ملا قالوه من أن دفعها نقودا أعون عىل دفع حاجة الفقري؛ الحتامل أنه 

حيتاج غري احلنطة مثال من ثياب ونحوها.

فيه  ملا  أيب حنيفة  بمذهب  املوضوع  الناس يف هذا  يأخذ  أن  مانع  هذا وال 
من التيسري عىل الفقراء وأرباب احلاجات، وال جيب عند األئمة األربعة أن يدفع 
من وجبت عليه صدقة الفطر بنفسه إىل مستحقها، بل جيوز أن يعطيها لويل األمر 
أو لنائبه ليرصفها يف مصارفها، فقد جاء يف رد املحتار نقال عن الرمحتي عند قول 
املصنف: وال يبعث اإلمام عىل صدقة الفطر ساعيا، ما نصه: »يف احلديث الصحيح 
أنه جعل أبا هريرة عىل صدقة الفطر فكان يقبل من جاء بصدقته« قال ابن عابدين: 
»قلت: فاملراد أنه ال يبعث عامال كعامل الزكاة يذهب إىل القبائل بنفسه، فال ينايف 

ما يف احلديث، تأمل«. انتهت عبارة رد املحتار.

نائب ويل  إىل  الزكاة  تدفع هذه  أن  احلنفية  أنه جيوز عند  فاملأخوذ من هذا 
التي نيط هبا بمقتىض املرسوم الصادر  األمر وهو اآلن وزارة الشؤون االجتامعية 
الرب  أعامل  بتنظيم   1939 سنة  أغسطس   20 املوافق   1358 سنة  رجب   5 يف 
واإلحسان؛ ليرصفها يف مرصفها الرشعي. واحلديث املشار إليه يف العبارة املذكورة 
إبليس من  الوكالة، ويف صفة  القرآن، ويف كتاب  البخاري يف كتاب فضائل  رواه 

صحيحه، وقد ذكره ابن كثري عند تفسريه آلية الكريس، هذا مذهب احلنفية.

وقد نص يف مذهب اإلمام مالك عىل أنه يندب دفعها لإلمام العدل -أي 
العدل، وقد  املدونة وجوب دفعها لإلمام  أن ظاهر  بل ذكروا  العدل-  األمر  ويل 
السلطان.  إىل  دفعها  فيعجبني  الفطر  صدقة  أما  قال:  أنه  أمحد  اإلمام  عن  روي 
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واملأخوذ من رشح املهذب لإلمام النووي يف مذهب اإلمام الشافعي أنه جيوز دفع 
زكاة األموال الباطنة -ومنها صدقة الفطر- إىل اإلمام، وأن األفضل هو دفعها إليه 
لإلمام  بدفعها  بأنه  املذهب عندهم واألصح. وقد علل هذا  كان عدال، وهو  إذا 
قد يصادف غري  بنفسه؛ ألنه  املزكي هلا  تفريق  به، بخالف  الفرض  يتيقني سقوط 
وبمن  احلاجات،  وبقدر  وباملصالح،  باملستحقني،  أعرف  اإلمام  وألن  املستحق، 

أخذ قبل هذه املرة من غريه.

واخلالصة أنه ال خالف بني األئمة األربعة يف جواز دفع صدقة الفطر إىل 
اإلمام أو عامله ليتولوا رصفها يف جهاهتا الرشعية، بل ذلك أفضل، كام نص عليه يف 
مذهب اإلمام الشافعي، وكام يؤخذ مما روي عن اإلمام أمحد، وهو مندوب إليه يف 
مذهب اإلمام مالك، وهو مقتىض ما كان يفعله رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من جعل أيب هريرة 
عىل صدقة الفطر. ومن عرف املصلحة التي يراد حتصيلها والتي من أجلها يراد مجع 
هذه الصدقة وتفريقها عىل ذوهيا بنظام يكفل تقديم األحوج عىل غريه يف الرصف 
إليه ال يرتاب يف أن الدفع إىل نائب اإلمام أفضل وأوىل يف الرشيعة اإلسالمية التي 
كلها مصلحة وعدل. أما مصارف هذه الزكاة فهم الفقراء عىل اختالف أنواعهم، 
وابن السبيل وهو املسافر الذي ال مال معه وله مال يف وطنه ال يتيرس له احلصول 
عليه يف احلال، ويلحق به من كان له مال عىل غائب أو معرس أو جاحد له، وال يلزم 
إعطاء الكل، ويقدم األحوج عىل غريه بحسب ما يتبني للجنة التي تشكل لذلك 
من التحري ممن يوثق به. هذا، وال مانع رشعا من مجع هذه الصدقة يف مرصف بغري 

فوائد متى مل يظن الترصف فيها ترصفا ال جيوز رشعا.

وتعاىل  سبحانه  واهلل  عنه.  اإلجابة  منا  طلب  عام  اجلواب  علم  ذكرنا  وبام 
أعلم.
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�ل�حج��ةر�ة��ة �ة ا ���م�ع�مة�ا �ة �ل��������ج �كرجك�ا ء ا �عك�ط�ا ح��ل�م اأ
املبـــــادئ

�ة وجوه 
جي�وز إعطاء ال�زكاة إىل اجلمعيات اخلريية إذا حتقق أهنا ترصف ما يدفع هلا ��ج

اخلري والرب ملستحقي الزكاة.

الســـــؤال
سأل رئيس اجلمعية اخلريية بعامن السؤال اآليت:

آله  وعىل  حممد  سيدنا  األنام  خري  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني، وبعد..

أسسوا  قد  األردن  رشقي  عامن  بلدة  يف  واإلحسان  اخلري  حمبي  بعض  فإن 
واألرامل  العجزة  وإغاثة  واملحتاجني،  البؤساء  معاونة  غاياهتا  أوىل  خريية  مجعية 
عجزهتم  وإيواء  صغارهم  وتعليم  ماليًّا  بمساعدهتم  واملعوزين  والفقراء  واأليتام 
هذه  يف  وشقائهم  بؤسهم  آالم  من  ختفف  التي  األسباب  وهتيئة  مرضاهم  ومداواة 
األيام العصيبة. أجيوز ملن حتق عليهم الزكاة أن حيسنوا إىل اجلمعية اخلريية املذكورة 

بزكاة أمواهلم أو ببعضها؟ أفتونا مأجورين. أثابكم اهلل.

اجلواب
الزكاة أن يدفع  أنه جيوز ملن وجبت عليه  السؤال، ونفيد  اطلعنا عىل هذا 
زكاة أمواله كلها أو بعضها هلذه اجلمعية إذا حتقق أهنا ترصف ما يدفعه هلا يف الوجوه 
املذكورة نيابة عنه، وذلك عىل رأي من أجاز من الفقهاء رصف الصدقات إىل مجيع 
أم ال؛ فقد جاء يف  التمليك  الرب واخلري، سواء كان هذا الرصف عىل وجه  وجوه 

* فتوى رقم: 466 سجل: 49 بتاريخ: 26/ 3/ 1941 من فتاوى فضيلة الشيخ عبد املجيد سليم.
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ِ{ ]التوبة: 60[ من آية }إِنََّما  تفسري الفخر الرازي عند قوله: }َوِف َسبِيِل ٱللَّ
َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي{... اآلية ]التوبة: 60[... إلخ ما نصه: »واعلم أن  ٱلصَّ
ِ{ ]التوبة: 60[ ال يوجب القرص عىل كل  ظاهر اللفظ يف قوله: }َوِف َسبِيِل ٱللَّ
الغزاة، فلهذا املعنى نقل القفال يف تفسريه عن بعض الفقهاء أهنم أجازوا رصف 
الصدقات إىل مجيع وجوه اخلري من تكفني املوتى وبناء احلصون وعامرة املساجد؛ 
ِ{ ]التوبة: 60[ عام يف الكل«. انتهت عبارة الفخر،  }َوِف َسبِيِل ٱللَّ ألن قوله: 
ومل يعقب عليها يف يشء، ونقل صاحب املغني يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبل عن 
الزكاة- يف اجلسور والطرق فهي  »ما أعطيت -أي  ما نصه:   Ñ أنس واحلسن 
صدقة ماضية«. انتهت. والظاهر لنا من اآلية الكريمة هو ما ذهب إليه هذا البعض 
من جواز رصف الزكاة يف كل سبيل من سبل الرب، وال جيب أن ترصف الزكاة إىل 
من هو من أهل التملك من الفقراء والغزاة وغريهم كام يقول بذلك مجهور الفقهاء 

ومنهم احلنفية.

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

J
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ر �حج
آ
�� ا �ة �م��ج �ج��ل�د اأ �كرجك�ا ح��ل�م  �ج���هة�ل ا

املبـــــادئ
جي�وز نقل زكاة املال من بل�د املزكي إىل بلد أقربائه الفقراء رعاية لس�د حاجة ذوي 

القربى.

الســـــؤال
سأل ع. م. م. قال: نظرا ألن فقراء املدن أحسن حاال من فقراء األرياف 
وخاصة هؤالء الذين تربطنا هبم صلة القربى، فهل جيوز نقل زكاة املال من بلدة إىل 

أخرى أي من اإلسكندرية مثال إىل تلك القرية التي يقطنها هؤالء الفقراء؟

اجلواب
اطلعنا عىل هذا السؤال املطلوب به بيان احلكم الرشعي يف نقل زكاة املال 
من بلدة إىل أخرى. ونفيد بأن مذهب احلنفية واحلسن البرصي واإلمام النخعي أن 
نقل زكاة املال من بلد إىل آخر مكروه تنزهيا مراعاة حلق اجلوار، إال إذا كان النقل 
إىل ذي قرابة حمتاج فإنه ال يكره، بل يتعني نقلها إليه؛ ملا روي من قوله عليه السالم: 
»ال يقبل اهلل صدقة من رجل وله قرابة حمتاجون إىل صلته«. ويف نقلها إليهم حتقيق 
الرحم،  صلة  من  رشعا  وللمطلوب  املحتاج  خلة  سد  وهو  الزكاة  من  للمقصود 
ففيه مجع بني الصدقة وصلة األرحام، واألفضل أن ترصف لألقرب فاألقرب من 
ذوي القربى املحتاجني. وكان عليه السالم يستدعي الصدقات من األعراب إىل 
املدينة ويرصفها لفقراء املهاجرين واألنصار. وذكر يف نيل األوطار أن املروي عن 
مالك والشافعي والثوري جواز نقلها وأنه ال جيوز رصفها لغري فقراء البلد الذي 

* فتوى رقم: 579 سجل: 56 بتاريخ: 17/ 8/ 1946 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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فيه املزكي أخذا من قوله عليه السالم ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن: »خذها من 
أغنيائهم وضعها يف فقرائهم«، وذهب اإلمام أمحد كام يف املغني إىل أنه ال جيوز نقل 
الزكاة من بلدها إىل بلد آخر بينهام مسافة قرص الصالة، وأنه إن خالف ذلك ونقلها 
أنه جيوز ذلك رعاية لسد حاجة  يعلم  العلم. ومن هذا  أكثر أهل  أجزأته يف قول 

ذوي القربى أن تتبع يف ذلك مذهب احلنفية. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ة؟ �ل�ك رجك�ا وع �ل��ل�ص�ا
��ج �ل���م�د �م��ة�ج ا

أ
�ل��ة�ا �ه�ل ���ل� ا

املبـــــادئ
1- ال جت�ب ال�زكاة إال إذا توافرت رشائط الوجوب ومنها بلوغ النصاب وحوالن 

احلول.

الســـــؤال
سئل: ما مدى خضوع ما يدفعه املستأجر من تأمني للاملك للزكاة إذا بلغ 

نصابا رشعيا وحال عليه احلول؟

اجلواب
التأمني النقدي الذي يدفعه املستأجر ملالك األرض مال مملوك للمستأجر 
عىل  زكاته  فيجب  مواعيده،  يف  اإلجيار  لسداد  ضامنا  األرض  صاحب  عند  مودع 
مالكه ال عىل صاحب األرض إذا توافرت رشائط الوجوب ومنها بلوغ النصاب 

وحوالن احلول. واهلل أعلم.

J

* فتوى رقم: 241 سجل: 67 بتاريخ: 20/ 5/ 1952 من فتاوى فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف.
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�ة�ج �ل���م�د �ة ا رجك�ا
املبـــــادئ

1- ذهب الشافعية إىل أنه ال يمنع الديُن الذي يف ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجال 
أو حاال هلل تعاىل أو آلدمي وجوهَبا عليه يف أظهر األقوال.

2- ذهب املالكية إىل أنه ال جتب الزكاة يف مال مدين إن كان املال عينا ذهبا أو فضة 
وليس عنده من العروض ما جيعله فيه، وجتب إن كان حرثا أو ماش�ية أو معدنا مع 

وجود الدين.

الســـــؤال
سأل األستاذ ص. أ. قال: هل عىل املدين زكاة يف ذهب أو فضة أو حيل أو 
جتارة أو زروع وثامر أو ماشية... إلخ إذا استغرق الدين جل ما يملك وبقي للمدين 

أقل من نصاب الزكاة، أو أنه يشرتط إلخراج الزكاة اخللو من الدين؟

اجلواب
إن الدين ال يمنع وجوب الزكاة عند الشافعية قال صاحب حاشية نخبة 
املحتاج رشح املنهاج: »وال يمنع الديُن الذي يف ذمة من بيده نصاب فأكثر مؤجال 
أو حاال هلل تعاىل أو آلدمي وجوهَبا عليه يف أظهر األقوال إلطالق النصوص املوجبة 
هلا؛ وألنه مالك لنصاب نافذ الترصف فيه«. ويمنع الدين وجوب الزكاة عند األئمة 

الثالثة يف بعض األنواع وال يمنعها يف البعض عىل التفصيل اآليت:

املال عينا ذهبا أو فضة  الزكاة يف مال مدين إن كان  املالكية: ال جتب  قال 
وليس عنده من العروض ما جيعله فيه، وجتب إن كان حرثا أو ماشية أو معدنا مع 

* فتوى رقم: 395 سجل: 74 بتاريخ: 8/ 9/ 1955 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وجود الدين. قال صاحب الرشح الكبري: »وال زكاة يف مال مدين إن كان املال عينا 
العروض ما  أو مؤجال، وليس عنده من  أو عرضا حاال  الدين عينا  ]سواء[ كان 
جيعله فيه، أما إذا كان املال حرثا أو ماشية أو معدنا فإن الزكاة يف أعينها فال يسقطها 

الدين«.

أو  النصاب  يستغرق  دين  عليه  من  عىل  الزكاة  جتب  ال  احلنابلة:  وقال 
ينقصه ولو كان الدين من غري جنس املال املزكى، ويمنع الدين وجوب الزكاة يف 
األموال الباطنة كالنقود وقيم عروض التجارة واملعدن واألموال الظاهرة كاملوايش 
واحلبوب والثامر، فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه ما يفي 

دينه أوال ثم يزكي الباقي إن بلغ النصاب.

وقال احلنفية: إن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا كان دينا خالصا للعباد أو 
كان دينا هلل لكن له مطالب من جهة العباد، أما الديون اخلالصة هلل تعاىل وليس هلا 
مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات فال متنع وجوب الزكاة. ويمنع الدين 
الزكاة بجميع أنواعها إال زكاة الزروع والثامر فإن الدين ال يمنع وجوب الزكاة فيها، 
قال صاحب اهلداية: »ومن كان عليه دين حييط بامله فال زكاة عليه؛ ألنه مشغول 
بحاجته األصلية فاعترب معدوما كاملاء املستحق بالعطش وثياب البذلة واملهنة، وإذا 
األصلية،  احلاجة  لفراغه عن  نصابا  بلغ  إذا  الفاضل  دينه زكى  أكثر من  ماله  كان 
والكفارات«.  النذر  دين  يمنع  ال  حتى  العباد  جهة  من  مطالب  له  دين  به  واملراد 
ونختار ما ذهب إليه احلنفية من أن الدين الذي يستغرق جل ما يملك بحيث ال 

يبقى بعده ما يكمل النصاب ال جتب فيه الزكاة. واهلل تعاىل أعلم.
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��ج ��س�ع�ا �ة ال�أ  �ل��ج�م�ع�مة�ا
�ة �كرجك�ا ح��ل�م �صر��ج ا

املبـــــادئ
1-ال جيوز يف مذاهب األئمة األربعة رصف الزكاة بجميع أنواعها جلهة من جهات 
اخلري والرب العامة، ويرى بعض الفقهاء أن مرصف يف س�بيل اهلل يش�مل مجيع أوجه 

الرب.
2- ال مان�ع م�ن األخ�ذ بالرأي الذي جييز دف�ع الزكاة إىل مجيع وج�وه الرب لكن ال 
بصفة عامة بل بقدر احلاجة املاس�ة لذلك يف كل س�نة، وبرشط أال يطغى ذلك عىل 

املصارف األصلية املتفق عليها بني األئمة.

الســـــؤال
سأل م. ع. ق. قال: ما بيان معرفة احلكم الرشعي فيام إذا كان جيوز رصف 
زكاة الفطر وزكاة املال الواجبة جلمعيات اإلسعاف؟ وهي جهة من جهات اخلري، 
احلاجة  أشد  يف  أهنا  حني  يف  ومعلومة،  معروفة  للمجتمع  وتضحيتها  وخدمتها 

للمعونة املالية حتى تستطيع أن تؤدي رسالتها عىل أكمل وجه.

اجلواب
ال جيوز يف مذاهب األئمة األربعة رصف الزكاة بجميع أنواعها جلهة من 
جهات اخلري والرب العامة كبناء املساجد ومعونة مجعيات اإلسعاف ونحومها؛ وذلك 
الفقهاء  لبعض  رأي  وهناك  للفقري،  متليكها  وهو  الزكاة  أركان  من  ركن  النعدام 
قوله  بعموم  مستدال  متليك  فيها  ليس  التي  اجلهات  من  جلهة  الزكاة  رصف  أجاز 
َوٱلَۡمَسِٰكنِي  لِۡلُفَقَرآءِ  َدَقُٰت  ٱلصَّ إِنََّما   { آية:  ِ{ من  ٱللَّ َسبِيِل  }َوِف  تعاىل: 
 ِ ٱللَّ َسبِيِل  َوِف  َوٱۡلَغٰرِِمنَي  ٱلّرِقَاِب  َوِف  قُلُوُبُهۡم  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ  َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي 

* فتوى رقم: 66 سجل: 78 بتاريخ: 6/ 5/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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فيدخل  عامة،  اخلري  اهلل هو طريق  إن سبيل  قائال:  ]التوبة: 60[.  بِيِل{  ٱلسَّ َوٱبِۡن 
فيه مجيع القرب. وقد نقل هذا الرأي القفال يف تفسريه عن بعض الفقهاء، كام نقله 
املغني البن قدامة عن أنس واحلسن، وارتضاه صاحب الروض النضري، ومقتىض 
هذا الرأي األخري أنه إذا رصف املزكي زكاته الواجبة عليه إلحدى هذه اجلهات 
املذاهب  قوال ألحد من جمتهدي  ليس  الرأي  هذا  أن  الفرض، وظاهر  عنه  سقط 
األربعة املعمول هبا، ونحن نرى أنه ال مانع من األخذ هبذا الرأي األخري لكن ال 
املاسة لذلك، وبرشط أال يطغى ذلك عىل املصارف  بصفة عامة بل بقدر احلاجة 
األصلية املذكورة املتفق عليها بني األئمة، وهبذا جيب أن يرتك للمزكي كامل احلرية 
يف رصف زكاته يف هذه املصارف األصلية أو إعطائها جلمعيات اإلسعاف ونحوها 

من جهات الرب العامة. واهلل أعلم.
J
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ع؟
�ل���م�مج�مة�هج و ا

أ
�ل�ك ا �ل���م�ا �ة�ج ���ل� ا �ل�د �ة ا رجك�ا

املبـــــادئ
1- املنصوص عليه عند احلنفية أن دين القرض إذا كان عىل معرتف به ولو مفلس�ا 
دي�ن قوي جتب فيه الزكاة ع�ىل املقرض -صاحب الدين- متى بلغ النصاب وحال 

عليه احلول.
2- النص�اب من الفضة مائتا دره�م، وَحَواَلُن احلول أن يميض عىل مال الدين من 

تاريخ ملك صاحبه له سنة قمرية.
3- جيب إخراج ربع العرش متى بلغ املال النصاب وحال عليه احلول.

4- إذا كان له مال آخر غري الدين ثم قبض من الدين ش�يئا فإنه جيب ضم ما قبضه 
من الدين ولو قليال إىل ما عنده من املال وإخراج زكاة اجلميع إن بلغ نصابا.

الســـــؤال
سأل السيد خ. ج. ع. قال: إنه أعطى زيدا من الناس مائة جنيه بصفة سلفة، 
وحال عليه احلول وجتب فيه الزكاة. وسأل: هل زكاة هذا املال عىل صاحب املبلغ، 

أو عىل املنتفع؟

اجلواب
إن املنصوص عليه رشعا عند احلنفية أن دين القرض إذا كان عىل معرتف 
الدين- متى بلغ  الزكاة عىل املقرض -صاحب  به ولو مفلسا دين قوي جتب فيه 
النصاب وحال عليه احلول، والنصاب من الفضة مائتا درهم وتساوي بالقروش 
من  الدين  مال  عىل  يميض  أن  احلول  وَحَواَلُن  قرش،  وثلثي  قرشا   529 املرصية 
تاريخ ملك صاحبه له سنة قمرية وهي التي عدد أيامها 354 يوما، فمن ملك هذا 

* فتوى رقم: 80 سجل: 78 بتاريخ: 20/ 6/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ما  العرش عن كل  ربع  إخراج  عليه  قمرية وجب  له سنة  القدر ومىض عىل متلكه 
يقبض منه إذا كان يساوي أربعني درمها أي 106 قروش تقريبا، وال يشء عليه فيام 
قبضه أقل من ذلك؛ ألن الزكاة ال جتب فيه. جاء يف رشح اهلداية قوله: »ولو كان 
الدين عىل مقر ميلء أو معرس جتب الزكاة؛ إلمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة 
التحصيل، وقال يف الفتح تعليقا عىل ذلك: »وقسم أبو حنيفة املال إىل ثالثة أقسام:

قوي: وهو بدل القرض.

أن  إىل  األداء  ويرتاخى  احلول  حال  إذا  الزكاة  جتب  وفيه  التجارة:  ومال 
يف  وجاء  إلخ«.  فبحسابه...  زاد  فيام  وكذا  درهم،  ففيها  درمها  األربعني  يقبض 
حاشية رد املحتار ما ملخصه: »وهذا إذا مل يكن له مال آخر غري الدين، فإن كان 
له مال غريه ثم قبض من الدين شيئا فإنه جيب ضم ما قبضه من الدين ولو قليال 
إىل ما عنده من املال وإخراج زكاة اجلميع إن بلغ نصابا؛ ألن املقبوض من الدين 
السنة ومثله جيب ضمه إىل األصل. هذا وال  أثناء  يكون يف هذه احلالة كاملستفاد 
جيب عىل املقرتض يشء من زكاة مال القرض؛ ألن زكاته واجبة عىل مالكه وحده. 

واهلل أعلم.

J
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�ل��كر�ة�م �ج ا
آ
را

�ل����ة �مةك�طج ا
�ح���هج

�ة �ل���م���مة��ج �ة �كرجك�ا �صر��ج ا
املبـــــادئ

1- ال جي�وز رصف ال�زكاة بجمي�ع أنواعه�ا جلهة م�ن جهات اخلري وال�رب كمعونة 
مكتب حتفيظ القرآن وبناء املساجد ونحومها.

2- يرى بعض الفقهاء أن مرصف سبيل اهلل يشمل مجيع أوجه الرب.
3- ال مان�ع م�ن األخ�ذ بالرأي الذي جييز دف�ع الزكاة إىل مجيع وج�وه الرب لكن ال 
بصفة عامة بل بقدر احلاجة املاس�ة لذلك يف كل س�نة، وبرشط أال يطغى ذلك عىل 

املصارف األصلية املتفق عليها بني األئمة.

الســـــؤال
سأل السيد إ. ح. قال:

إن السائل املذكور قام هو وآخرون بإنشاء مكتب لتحفيظ القرآن الكريم 
ببلدهتم دير مواس من ماهلم اخلاص، وأصبح هذا املكتب يضم نحو مخسة وسبعني 
طالبا فقريا يؤدون رسالتهم عىل أحسن وجه، ويعتمد هذا املكتب عىل اشرتاكات 
عىل  وخيشى  يساعده،  من  باملنطقة  ويوجد  مرصوفاته،  بعرش  تفي  تكاد  ال  ضئيلة 
املكتب بسبب عدم وجود املتربعني له باملال الكايف ملرصوفاته أن يقفل بابه. وطلب 
معرفة عام إذا كان جيوز له أن يمد هذا املكتب ببعض ما جيب عليه من زكاة املال التي 
خيرجها كل عام ويوزعها عىل الفقراء حتى يستطيع املكتب أداء رسالته ويستمر يف 

القيام هبذه املهمة.

* فتوى رقم: 96 سجل: 78 بتاريخ: 27/ 6/ 1956 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
الزكاة بجميع أنواعها جلهة  إنه ال جيوز يف مذاهب األئمة األربعة رصف 
من جهات اخلري والرب كمعونة هذا املكتب وبناء املساجد ونحومها؛ وذلك النعدام 
ركن من أركان الزكاة وهو متليكها للفقراء أو غريه من أرباب املصارف، وهناك 
متليك  فيها  ليس  التي  اجلهات  من  جلهة  الزكاة  رصف  أباح  الفقهاء  لبعض  رأي 
َدَقُٰت  ِ{ ]التوبة: 60[ من آية }إِنََّما ٱلصَّ مستدال بقوله تعاىل: }َوِف َسبِيِل ٱللَّ
لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي{... اآلية ]التوبة: 60[. معلال ذلك بأن سبيل اهلل هو طريق 
تفسريه عن  القفال يف  الرأي  هذا  نقل  وقد  القرب،  فيه مجيع  فيدخل  عامة،  اخلري 
صاحب  وارتضاه  واحلسن،  أنس  عن  قدامة  البن  املغني  نقله  كام  الفقهاء،  بعض 
الواجبة  املزكي زكاته  إذا رصف  أنه  الرأي األخري  النضري، ومقتىض هذا  الروض 
قوال  ليس  الرأي  هذا  أن  وظاهر  الفرض،  عنه  سقط  اجلهات  هذه  إلحدى  عليه 
ألحد من جمتهدي املذاهب األربعة املعروفة املعمول به، ونحن نرى أن ال مانع من 
األخذ هبذا الرأي األخري لكن ال بصفة عامة بل بقدر احلاجة املاسة لذلك يف كل 
سنة، وبرشط أال يطغى ذلك عىل املصارف األصلية املتفق عليها بني األئمة، فإذا 
تبني للسائل يف كل سنة أن مهم القادرين من أهل إقليمه قد تقاعست عن مساعدة 
املربر  قد وجد  احلالة  فإنه يف هذه  يستطيع مساعدته  يوجد من  أو ال  املكتب  هذا 
لألخذ بالرأي املذكور، وال حرج عىل السائل يف الرصف عىل املكتب بعض ما جيب 
عليه من زكاة ماله ويكون ذلك مسقطا عنه فرض الزكاة برشط أال حيرم املرصف 

األصيل هنائيا. ومن هذا علم اجلواب عن السؤال. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.
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��ةر
ر�ة �ل���ل�عج �ل���موأ�حج �ع�مة��ة ا را �كرج ج ا

ر��
أ
�ة ال� رجك�ا

املبـــــادئ
1- العرش واخلراج جيتمعان يف أرض واحدة عند الش�افعية وعليه الفتوى بخالف 

األحناف.
2- اخلراج يف األرض املؤجرة عىل مالكها.

3- العرش أو نصفه يكون عىل املستأجر عند إخراج الزكاة.
4- الزكاة يف الدور التي جعلت للتجارة إذا بلغت النصاب وحال عليها احلول.

5- الدور التي لإلجيار ال زكاة فيها إال إذا فاض من ريعها مال بلغ النصاب وحال 
عليه احلول وفاض عن حاجة صاحبه.

الســـــؤال
 64 بمبلغ  العام  يف  يؤجرها  فدانني  حوايل  يملك  إنه  قال:  ع.  ع.  أ.  سأل 
جنيها، منها 12 جنيها أموال أمريية، والصايف 52 جنيها، كام يملك منزلني يسكن 
منه ريعا سنويا قدره 90 جنيها، وأن  أحدمها هو وعائلته ويستغل اآلخر ويأخذ 
مرصوف أوالده عىل مدار السنة يستهلك الريع كله، وسأل: هل جيب عليه زكاة يف 

هذا املال؟ وما كيفية ذلك؟

اجلواب
إن القول احلق الذي اختاره ابن عابدين يف حاشيته رد املحتار عىل الدر يف 
باب العرش واخلراج أن ما علم من األرايض املرصية كونه لبيت املال بوجه رشعي 
فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح من أن املأخوذ من أصحاهبا اآلن أجرة ال خراج، 

* فتوى رقم: 10 سجل: 83 بتاريخ: 5/ 5/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وما مل يعلم كونه كذلك فهو ملك ألربابه، واملأخوذ منه خراج ال أجرة؛ ألنه خراج 
يف أصل الوضع. اه� بترصف.

وعىل ذلك ال جيب يف هذه األرض املسؤول عنها عرش وال نصف عرش؛ ألن 
العرش واخلراج ال جيتمعان يف أرض واحدة عند احلنفية، أما عند الشافعية فال مانع 
من اجتامع العرش واخلراج يف أرض واحدة؛ ألن اخلراج وظيفة األرض، والعرش 
وعىل  نفتي.  الرأي  وهبذا  اإلجياب  جهة  تتحد  فلم  منها،  اخلارج  وظيفة  نصفه  أو 
ذلك يكون اخلراج يف األرض املؤجرة عىل صاحب األرض، والعرش أو نصفه عىل 
املستأجر املالك للخارج منها، فإذا سقيت أغلب السنة بدون اآلالت كان الواجب 
فيها عرش اخلارج منها، وإن سقيت باآلالت معظم العام كان الواجب فيها نصف 
العرش، وحينئذ ال جيب عىل السائل يف أرضه املذكورة ما دام يؤجرها إال اخلراج 
قبض  فيام  عليه  يشء  وال  عام،  كل  للحكومة  يدفعها  التي  األمريية  األموال  وهو 
من أجرهتا إال إذا بلغت نصابا وفضلت عن حوائجه األصلية وحال عليها احلول 
وهو سنة قمرية أيامها 354 يوما من تاريخ استالم األجرة، فإذا كان احلال كام ذكر 
بالسؤال فإنه ال جيب عىل السائل زكاة يف هذه األجرة ما دامت مل تفرغ عن حوائجه 

وحوائج عياله عىل مدار السنة.

املنصوص  فإن  إليهام  املشار  للمنزلني  بالنسبة  وأما  لألرض،  بالنسبة  هذا 
عليه رشعا أن ال زكاة يف واحد منهام ال بالنسبة لقيمته وال بالنسبة ملنفعته؛ لورود 
املعدة  الدور  وكذلك  للسكنى  املعدة  الدور  يف  الزكاة  وجوب  عدم  عىل  النص 
الذهب  الزكاة من  تبلغ نصاب  إذا كانت أجرهتا مل  قيمتها  لالستغالل مهام كانت 
بالعملة املرصية أحد عرش جنيها وثامنامئة مليم  الذهب  الفضة، وقيمة نصاب  أو 
ومخسة وسبعون مليام، وقيمة نصاب الفضة مخسامئة وثالثون قرشا صاغا تقريبا، 
-أو بلغت أجرهتا هذا النصاب ولكنها مل تفرغ عن حوائج املالك وحوائج عياله- 
أما إذا بلغت أجرهتا نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها احلول وكانت 



- 354 -

فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله األصلية فإنه جتب فيها الزكاة رشعا، والواجب 
فيها حينئذ هو ربع العرش، هذا بالنسبة لدور السكنى ودور االستغالل، أما الدور 
التي هي من عروض التجارة وهي التي اشرتيت للتجارة وكانت نية االجتار فيها 
مصاحبة لرشائها فإهنا جتب فيها الزكاة إذا حال عليها احلول وبلغت قيمتها نصاب 
الزكاة من الذهب أو الفضة يف أول احلول وآخره، ولو نقصت عنه يف أثناء احلول، 
أوله وآخره بطل احلول ومل جتب  أثناء احلول وكمل يف  النصاب مجيعه  فلو هلك 
الزكاة حينئذ، ومقدار الواجب فيها هو ربع عرش قيمتها يف آخر احلول. وهبذا علم 

اجلواب عام سأل عنه الطالب. واهلل أعلم.

J
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�ة �كرجك�ا �م��ج �م��ج ا �ا ��ك��صج ����ج�ع�� ا �ج �م�ا � ح��مة��س�ا ح��ل�م ا
املبـــــادئ

1- ال�زكاة متلي�ك جزء معني من املال من أحد مص�ارف الزكاة مع قطع املنفعة عن 
اململك من كل وجه هلل تعاىل بنية الزكاة.

2- رشوط وجوب الزكاة هي: احلرية واإلس�الم والعقل والبلوغ وملك النصاب 
ملكا تاما ومرور احلول وخلو ذمة صاحبه من الدين وأن يكون فاضال عن حوائجه 

األصلية.
3- زكاة م�ال الق�رض عىل مالكه املقرض رشع�ا وال جيب يشء منها عىل املقرتض 

مطلقا.
4- إن كان الدين عىل مقر ميلء أو معرس وجبت الزكاة إلمكان الوصول إليه ابتداء 

أو بواسطة التحصيل.
5- ال جيوز رشعا احتساب ما يدفعه املزكي الضامن لقرض إىل املقرض من الزكاة 
الواجبة عليه يف ماله املتبقي عنده؛ النتفاء نية الزكاة وقت الدفع وحضور نية سداد 

دين عليه.

الســـــؤال
دين  يف  آخَر  َضِمَن  السائل  أن   1957 سنة   1065 املقيد  السؤال  تضمن 
السائل بسداده من ماله،  الضامن  فقام  الدين وأفلس،  املدين هذا  عليه، ومل يسدد 
وأن له ماال آخر جتب فيه الزكاة. وسأل هل جيوز له أن حيتسب الزكاة التي جتب 

عليه يف ماله اخلاص من مبلغ الـ 2000 جنيه التي سددها بطريقة الضامن للدائن؟

* فتوى رقم: 66 سجل: 83 بتاريخ: 29/ 6/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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اجلواب
مع  الزكاة  مصارف  أحد  من  املال  من  معني  جزء  متليك  رشعا  الزكاة  إن 
قطع املنفعة عن اململك من كل وجه هلل تعاىل، وال جيوز أداؤها إال بنية مقارنة لعزل 
عىل  وجتب  الزكاة،  مصارف  من  ملستحق  ألدائه  أو  النصاب،  عن  منها  الواجب 
احلر املسلم العاقل البالغ إذا ملك نصابا ملكا تاما يف طريف احلول خاليا عن الدين 
فاضال عن حوائجه األصلية، واملراد بالدين الدين الذي له مطالب من جهة العباد، 
وال فرق يف الدين بني أن يكون هو املقرتض أو كفيله؛ ألن كال منهام مطالب به من 

املقرض.

وألن زكاة مال القرض عىل مالكه املقرض رشعا ال جيب يشء منها عىل 
املقرتض مطلقا، وكذلك الكفيل قبل أدائه الدين عن املقرتض، فإن أداه كانت زكاة 
ما أدى من مال القرض واجبة عليه رشعا، ولكن يرتاخى األداء إىل أن يقبض منه 
املقرتض  منه وتبقى ذمة  تربأ ذمته  الدين  الكفيل  بأداء  الزكاة؛ ألنه  فيه  شيئا جتب 
مشغولة به حتى يؤديه للكفيل الذي يصبح يف هذه احلالة دائنا له بمقدار ما أدى 
عنه، فالكفيل حني يؤدي زكاة ما دفعه إىل املقرض من الدين إنام يؤدي زكاة مال 
مالكه،  الزكاة عىل  فيه  ولو معرسا جتب  به  املقر  الدين عىل  املقرتض؛ ألن  له عىل 
وهو هنا الضامن -الكفيل- جاء يف رشح اهلداية: »ولو كان الدين عىل مقر ميلء 
وقال  التحصيل«،  بواسطة  أو  ابتداء  إليه  الوصول  إلمكان  الزكاة  جتب  معرس  أو 
صاحب الفتح تعليقا عىل ذلك: »وقسم أبو حنيفة املال إىل ثالثة أقسام: قوي وهو 
بدل القرض، ومال التجارة وفيه جتب الزكاة إذا حال احلول ويرتاخى األداء إىل 
أن يقبض األربعني درمها ففيها درهم، وكذا فيام زاد فبحسابه ... إلخ«، وجاء يف 
حاشية الدر املختار ما ملخصه: »وهذا إذا مل يكن له مال آخر غري الدين، فإن كان 
له مال غريه ثم قبض من الدين شيئا، فإنه جيب ضم ما قبض من الدين ولو قليال 
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إىل ما عنده من املال، وإخراج زكاة اجلميع إن بلغ نصابا؛ ألن املقبوض من الدين 
يكون يف هذه احلالة كاملستفاد أثناء السنة، ومثله جيب ضمه إىل األصل، هذا وال 
جيب عىل املقرتض يشء من زكاة مال القرض؛ ألن زكاته واجبة عىل مالكه وحده«، 
وعىل ذلك ال جيوز رشعا احتساب ما دفعه السائل إىل املقرض من الزكاة الواجبة 
فيه  يتحقق  فلم  عليه،  دينا  يؤدي  كان  دفعه  حني  ألنه  عنده؛  املتبقي  ماله  يف  عليه 
معنى الزكاة رشعا، وهو متليك جزء من املال إىل فقري بنية مقارنة لألداء أو لعزل 
الواجب، فال يقع هذا األداء عن زكاة ماله الزائد عن هذا الدين لذلك، وألن األداء 
مل يكن ملرصف من مصارف الزكاة وهي الفقري واملسكني ... إلخ. فعىل أي وجه ال 
جيوز احتساب مبلغ األلفي جنيه من الزكاة الواجبة عىل السائل فيام فضل عنده من 
املال، وإنام هو مال جتب فيه الزكاة كاملال الذي عنده، وكلام قبض السائل منه شيئا 
من املقرتض ضمه إىل ما عنده من املال الذي جتب فيه الزكاة، وأدى زكاة اجلميع 
متى كان املجموع نصابا فاضال عن حوائجه وحال عليه احلول؛ طبقا للنصوص 
التي ذكرناها آنفا، والنصاب من الذهب بالعملة املرصية أحد عرش جنيها وثامنامئة 
ومخسة وسبعون مليام ال غري، ومن الفضة مخسامئة وثالثون قرشا تقريبا. واهلل أعلم.

J
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ة �م�مج��
� �ا �ج���هج ر �ل�لاأ �حج �ل���م�د ل ا �ل���م�ا �ة ا رجك�ا

املبـــــادئ
1 - املال املمس�وك يف اليد لرشاء عقار مل يتم رشاؤه أو لإلنفاق منه جتب فيه الزكاة 

متى حال عليه احلول وبلغ نصابا.
2- جيب إخراج الزكاة يف املال املتبقي بعد اإلنفاق عىل احلوائج الرضورية متى بلغ 

املال النصاب وحال عليه احلول وهو يف حوزة صاحبه بمقدار ربع العرش.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1176 سنة 1957 أن السائل باع بعض أطيانه 
الزراعية بمبلغ سبعة آالف جنيه ليشرتي بدهلا عامرة، ومل يوفق إىل اآلن، وأنه رصف 
به عقارا. وسأل هل جتب  ليشرتي  الثاين  النصف  لديه  املبلغ نصفه وبقي  من هذا 
زكاة املال يف هذا املبلغ؟ مع العلم بأنه ليس فائضا عن حاجتي، وكلام احتجت إىل 

مصاريف أسحب منه.

اجلواب
إن سبب وجوب الزكاة رشعا كام جاء يف الدر وحاشيته رد املحتار: »ملك 
نصاب حويل تام فارغ عن دين مطالب من جهة العباد وعن حاجته األصلية ألن 
املشغول هبا كاملعدوم، وفرسه ابن ملك بام يدفع اهلالك عن اإلنسان حتقيقا كالنفقة 
ودور السكنى وآالت احلرب والثياب املحتاج إليها لدفع احلر أو الربد، أو تقديرا 
كالدين فإن املديون حمتاج إىل قضائه بام يف يده من النصاب دفعا عن نفسه احلبس 
العلم  وكتب  الركوب  ودواب  املنزل  وأثاث  احلرفة  وكآالت  كاهلالك،  هو  الذي 
ألهلها، فإن اجلهل عندهم كاهلالك، فإذا كان له دراهم مستحقة يرصفها إىل تلك 

* فتوى رقم: 72 سجل: 83 بتاريخ: 1/ 7/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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احلوائج صارت كاملعدومة، كام أن املاء املستحق برصفه إىل العطش كان كاملعدوم، 
وجاز عنده التيمم«. اه�. فقد رصح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية رصفها إىل 
حاجته األصلية ال جتب الزكاة إذا حال احلول وهي عنده، لكن اعرتض يف البحر 
أمسكه  كيفام  النقد  يف  جتب  الزكاة  أن  من  والبدائع  املعراج  يف  ما  »وخيالفه  بقوله: 
للنامء أو للنفقة، وأقره يف النهر والرشنباللية ورشح املقديس«، ثم قال ابن عابدين 
بعد نقل ما سبق: »لكن حيث كان ما قاله ابن ملك موافقا لظاهر عبارات املتون 
ما  منه كل  لينفق  أمسكه  إذا  ما  البدائع وغريها عىل  ما يف  بحمل  التوفيق  فاألوىل 
حيتاجه، فحال احلول وقد بقي معه نصاب، فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده 
املستقبل؛ لعدم استحقاقه رصفه إىل حوائجه األصلية وقت  اإلنفاق منه أيضا يف 

حوالن احلول، بخالف ما إذا حال احلول وهو مستحق الرصف إليها«.

وهبذا التوفيق بني الروايتني نفتي جوابا عىل هذا االستفتاء، فام بقي يف يد 
احلول جتب  عليه  األصلية، وحال  الرصف يف حوائجه  بعد  املال  السائل من هذا 
بالعملة املرصية أحد عرش جنيها وثامنامئة  الزكاة من الذهب  الزكاة، ونصاب  فيه 

ومخسة وسبعون مليام، ومن الفضة مخسامئة وثالثون قرشا تقريبا. واهلل أعلم.

J



- 360 -

ل �لا ��س����مة�عج �ة �ل�لا �ل���م�ع�د ور ا �ل�د �ة وا را �ل��س����مة�ا  ا
�ة رجك�ا

املبـــــادئ
1- املنص�وص علي�ه رشعا أن الزكاة ال جت�ب يف دواب الركوب وال�دواب املعدة 
لألج�رة وكذل�ك عبي�د اخلدم�ة أو األجرة وكذلك ال�دور املعدة لالس�تغالل مهام 

بلغت قيمة ذلك كله.
2- جيب إخراج الزكاة يف املال املتبقي بعد اإلنفاق عىل احلوائج الرضورية متى بلغ 

املال النصاب وحال عليه احلول وهو يف حوزة صاحبه بمقدار ربع العرش.

الســـــؤال
سيارات  يملك  رجال  أن   1957 سنة   1388 برقم  املقيد  السؤال  تضمن 
ثمن  شهرية  أقساط  وديون  التزامات  وعليها  آلخر،  بلد  من  باألجرة  بضائع  نقل 
موتورات وأقساط ثمن إطارات كاوتش ورضيبة قلم املرور ورضيبة أرباح، وسأل 
هل جتب الزكاة يف ثمنها عند الرشاء أو قيمتها احلالية أو يف إيرادها؟ ويف أي وقت 
ويدفع  آلخرين  ويؤجره  رجل  يملكه  منزل  يف  الزكاة  جتب  وهل  الزكاة؟  جتب 
عنه عوايد بقدر إجيار شهر من إيراده؟ وهل الزكاة جتب عن قيمته أو عىل إيراده 

السنوي؟ وما قدرها؟

اجلواب
الركوب والدواب  الزكاة ال جتب يف دواب  أن  املنصوص عليه رشعا  إن 
لالستغالل  املعدة  الدور  وكذلك  األجرة  أو  اخلدمة  عبيد  وكذلك  لألجرة  املعدة 
مهام بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرهتا مل يبلغ نصاب الزكاة 
جنيها  عرش  أحد  املرصية  بالعملة  الذهب  نصاب  وقيمة  الفضة،  أو  الذهب  من 

* فتوى رقم: 79 سجل: 83 بتاريخ: 4/ 7/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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وثامنامئة ومخسة وسبعون مليام، وقيمة نصاب الفضة مخسامئة وثالثون قرشا تقريبا، 
أما إذا بلغت أجرهتا نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها احلول من تاريخ 
القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله األصلية، فإهنا جتب فيها الزكاة 
رشعا، ومقدار الواجب فيها حينئذ هو ربع العرش، ومثل ذلك يف احلكم السيارات 
فإنه ال  بأعياهنا،  إذا اشرتيت لذلك، ومل يقصد عند رشائها االجتار  املسؤول عنها 
زكاة يف قيمتها مهام بلغت، أما املتحصل من أجرهتا بعد الرصف عليها يف الوجوه 
املذكورة بالسؤال فإنه ال جتب فيه الزكاة حتى تبلغ نصاب الزكاة السابق وحيول عليه 
احلول من تاريخ القبض ويكون فاضال عن حوائجه األصلية، فإذا بلغت أجرهتا 
بعد ما رصف عليها هذا النصاب وتوفرت فيه باقي الرشوط السابقة، وجبت يف 
الفاضل من األجرة الزكاة، وقدرها ربع عرش أجرهتا املتبقية لدى مالكها، واحلكم 
املذكورة  الزكاة  أجرته نصاب  بلغت  فإن  السؤال،  إليه يف  املشار  املنزل  كذلك يف 
وحال عليه احلول يف يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت قيمة 
الزكاة، كام ذكرنا يف السيارات املسؤول عنها، أما إذا مل تبلغ أجرته النصاب املذكور 

فال زكاة فيها وال يف قيمته مهام بلغت. واهلل سبحانه وتعاىل أعلم.

J
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�ة رك�ا �ل��صش ��مك�ه���م ا
أ
�ل�مج�مج����جو�ة وا  ا

ة
� ورا

أ
�ة ا رجك�ا

املبـــــادئ
1- جتب الزكاة يف أوراق البنكنوت وتأخذ حكم الذهب والفضة

2- أس�هم الرشكات تعد م�ن عروض التجارة جتب فيها ال�زكاة وما يضاف عليها 
من ربح هو ربع العرش.

3- يرى األحناف أنه ال يلزم إخراج زكاة الس�ندات إال بعد قبض الدين ألهنا تعد 
م�ن الديون املضمونة خالفا للش�افعية القائلني بوجوب إخراجه�ا يف احلال وإن مل 

يقبض.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 2776 سنة 1957 بيان حكم أوراق البنكنوت، 

وأسهم الرشكات، والسندات، هل جتب فيها الزكاة، أم ال جتب؟

اجلواب
أكانت  سواء  والفضة  الذهب  النقدين  يف  الزكاة  وجوب  يف  األصل  إن 
مرضوبة أو غري مرضوبة، وملا كانت أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك األهيل 
املرصي بضامنته مما يتعامل به الناس يف مجيع معامالهتم املالية من رشاء وبيع وسداد 
املرضوبة  والفضة  الذهب  يف  هبا  يتعاملون  التي  الترصفات  من  ذلك  وغري  ديون 
جتب  كام  املال  زكاة  فيها  جتب  نقودا  وتعترب  حكمها  تأخذ  فإهنا  املصكوكة-  -أي 
يف الذهب والفضة، واجلزء الواجب إخراجه هو ربع عرشها برشط توفر رشوط 
جمتمعة  قيمتها  وتكون  الناس  يشرتهيا  التي  الرشكات  أسهم  أما  الزكاة.  وجوب 
رأس مال الرشكة يوزع عىل املسامهني فيها ما خيص كال منهم من ربح أو خسارة، 

* فتوى رقم: 199 سجل: 83 بتاريخ: 7/ 12/ 1957 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ومقدار  الزكاة،  فيها  جتب  جتارة  عروض  تعترب  فإهنا  والصلب،  احلديد  كرشكة 
فإهنا  السندات  وأما  العرش،  ربع  هو  أرباح  من  عليها  يضاف  وفيام  فيها  الواجب 
حكم  الزكاة  يف  وتأخذ  السندات،  تصدر  التي  البنوك  عىل  ألصحاهبا  ديونا  تعترب 
الديون املضمونة وهي الديون التي تكون عىل معرتف بالدين باذل له، وال خالف 
أنه ال  إىل  احلنفية  وإنام اخلالف يف وقت وجوهبا، فذهب  فيها،  الزكاة  يف وجوب 
يلزم إخراج الزكاة حتى يقبض الدين، ومتى قبضه يزكيه كام مىض. وقال الشافعي 
جيب عليه إخراج الزكاة يف احلال وإن مل يقبضه، واختار وجوب إخراج الزكاة متى 
قبضه، وما يقبضه إن بلغ نصاب الزكاة وحال عليه احلول، وفاض عن حوائجه 

خيرج عنه ربع العرش، ويعترب احلول من تاريخ رشاء السندات. واهلل أعلم.
J
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�ل�ح��ل�ة �ة ا رجك�ا
املبـــــادئ

1 - جت�ب ال�زكاة عند األحناف يف الذهب مرضوب�ا كان أو غري مرضوب آنية كان 
أو حلي�ا للتج�ارة كان أو لغريها للنس�اء كان أم ال، وما غلب ذهبه من املصنوعات 
فحكم�ه حكم الذهب اخلال�ص واملعترب فيه الوزن وجوب�ا وأداء، وزكاة احليل عىل 

الزوجة ال عىل زوجها، والواجب فيه ربع العرش.
4 - ي�رى املالكي�ة ع�دم وجوب ال�زكاة يف ح�يل النس�اء، وجتب عنده�م فيام اختذ 

ألغراض أخر كام جتب يف املدخر منها للتجارة.
5 - يرى الشافعية أن ما اختذ من الذهب إن استعمل يف مباح كحيل النساء فال زكاة 

فيه، وإن استعمل يف حمرم كاآلنية أو كان لالقتناء أو للتجارة جتب فيه الزكاة.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 3063 سنة 1957 أن السائلة متلك مصوغات 

من الذهب، هل جتب زكاهتا يف ماهلا، أو يف مال زوجها؟ وما هي رشوط أدائها؟

اجلواب
الذهب مرضوبا  الزكاة جتب يف  أن  احلنفية  املنصوص عليه يف مذهب  إن 
كان كالعقود أو غري مرضوب كالترب، كام جتب يف آنيته وحليه سواء نوى هبا التجارة 
أو  احلاجة  قدر  أو ال،  للنساء  كانت  ينو شيئا، وسواء  مل  أو  النفقة  أو  التجميل  أو 
فوقها؛ ألنه من األثامن خلقة فتجب الزكاة فيه كيفام كان، وما غلب ذهبه حكمه 
حكم الذهب اخلالص واملعترب فيه الوزن وجوبا وأداء، ونصاب الذهب الذي جتب 
الزكاة عرشون مثقاال وفيها ربع العرش متى حال عليها احلول وكانت فارغة  فيه 
عن حوائج مالكها األصلية وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد، ويساوي 

* فتوى رقم: 228 سجل: 83 بتاريخ: 7/ 1/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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نصاب الذهب من العملة املرصية أحد عرش جنيها وثامنامئة ومخسة وسبعني مليام، 
حوائج  عن  فارغة  احلول  عليها  حال  قد  عنها  املسؤول  املصوغات  كانت  فمتى 
السائلة وعن الدين الذي له مطالب من جهة العباد وبلغت قيمتها 11.875 جنيها 
بالعملة املرصية وجبت زكاهتا عىل السائلة من ماهلا ال من مال زوجها، والواجب 
فيها هو ربع العرش من قيمتها أي 1/ 40 منها، فإذا كانت قيمة هذه املصوغات 
النصاب  النصاب مخس  الزائد عن  السابقة، ينظر فإن بلغ  النصاب  أكثر من قيمة 
وجب فيه ربع العرش عند اإلمام، وفيام زاد عن اخلمس بحسابه، وإن كان الزائد 
أقل من اخلمس مل جتب فيه الزكاة عنده، وعند الصاحبني جتب الزكاة من الزائد عن 

النصاب بالغا ما بلغ وفيه ربع العرش، هذا هو احلكم عند احلنفية.
وأما املالكية فقد ذهبوا كام جاء يف مواهب اجلليل جزء 2 إىل أنه ال زكاة 
الرجل  اختذه  فيام  زكاة  ال  كام  بنتها،  للباس  أو  للباسها  احليل  من  املرأة  تتخذه  فيام 
من احليل؛ لتلبسه زوجته أو بنته إذا كانت موجودة واختذه هلا؛ لتلبسه اآلن، وجتب 
الزكاة فيام اختذ من احليل لغري ذلك من األغراض كاألواين واملكحلة... إلخ. كام 

جتب يف احليل املدخر للتجارة.
وذهب الشافعية كام جاء يف املجموع إىل أن املتخذ من الذهب إما أن يعد 
لالستعامل املباح أو ال، فإن استعمل يف مباح كحيل النساء وما أعد هلن ففيه قوالن: 
قول بعدم وجوب الزكاة فيه، وقول بوجوب زكاته، وقال صاحب املجموع: »إن 
الشافعي استخار اهلل واختار هذا القول« وإن كان ما أخذ من الذهب أعد للقنية أو 
التجارة أو لالستعامل املحرم كأواين الذهب وما يتخذه الرجل لنفسه من سوار أو 
طوق أو خاتم ذهب... إىل غري ذلك فإنه جتب فيه الزكاة أي أن يف مذهب الشافعية 
قولني يف حيل الذهب: األول قول بوجوب الزكاة فيها مطلقا، الثاين قول بالتفصيل 
فإن استعملت استعامال مباحا كحيل النساء مل جتب فيها الزكاة، وإن استعملت عىل 
وجه حمرم كأواين الذهب مثال وجبت فيها الزكاة وهو ما نختاره ونفتي به. واهلل أعلم.
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ر�ة �ا �ل�مة�����ج ج ا
�ة �عرو�� رجك�ا

املبـــــادئ
1- جيب إخراج الزكاة يف املال املتبقي بعد اإلنفاق عىل احلوائج الرضورية متى بلغ 

املال النصاب وحال عليه احلول وهو يف حوزة صاحبه بمقدار ربع العرش.
2- جي�وز إعطاء الفقري املدي�ن زكاة املال ثم أخذها منه عن دينه وس�يلة ألخذ دينه 

منه.
3- ختصم ديونه، من املال ثم خيرج الزكاة عن الباقي فقط.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 495 سنة 1958 طلب بيان حكم الزكاة يف املال، 
ويف عروض التجارة، وهل خيرج الزكاة عن املال الذي زكاه يف السنني املاضية؟ أو 
خيرجها عام زاد عن قيمته يف السنني املاضية فقط؟ وما احلكم إذا كان عىل صاحب 
املال الواجب فيه الزكاة ديون، أو كان له ديون عند آخرين، وإذا كان صاحب املال 
يدين آخر بمبلغ هل جيوز تركه له من أصل الزكاة الواجبة عىل الدائن يف حالة إذا 
التي  املدين معرسا مع إخباره بذلك؟ وهل يصح احتساب رضائب األرباح  كان 
فرضتها احلكومة من الزكاة الواجبة؟ وإذا كان ذلك غري جائز فهل يصح احتساب 

رضيبة الدفاع من الزكاة؟ ألن مرصفها ديني وهو الدفاع عن الوطن.

اجلواب
إن الزكاة فرض عند احلنفية عىل كل مسلم عاقل بالغ حر يملك نصابا حال 
ولو  ناميا  عياله  وحوائج  األصلية  وحوائجه  الدين  فارغا عن  وكان  احلول،  عليه 

* فتوى رقم: 341 سجل: 83 بتاريخ: 5/ 5/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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تقديرا، فمن ملك نصابا من أحد األنواع التي جتب فيها الزكاة رشعا ومىض عليه 
يف ملكه سنة قمرية أيامها 354 يوما، وكان فاضال عن حاجته األصلية وعن دين 
له مطالب من جهة العباد ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل وبالتجارات، أو تقديرا بأن 
يتمكن من االستنامء بأن يكون املال يف يده أو يد نائبه؛ ألن األثامن ال يشرتط فيها 
النامء حقيقة، وإنام يشرتط فقط القدرة عليه؛ ألهنا بخلقتها نامية بالتجارة، فإن مل 
يتمكن من االستنامء فال زكاة عليه؛ لفقد رشطها، وذلك مثل مال الضامن كاملفقود، 
البحر،  يعرف مكانه، والساقط يف  تربة ال  بينة عليه، واملدفون يف  بال  واملغصوب 
فمن ملك نصابا توفرت فيه الرشوط السابقة وجبت فيه الزكاة، وخيتلف الواجب 
أو  الذهب  أي  األثامن  من  نصاب  عنده  كان  فمن  اململوك،  املال  نوع  باختالف 
الفضة أو أوراق البنكنوت بأن كانت قيمة الذهب أحد عرش جنيها وثامنامئة ومخسة 
وسبعني مليام، وقيمة الفضة أو البنكنوت مخسامئة وثالثني قرشا تقريبا وجب فيه 
ربع العرش، واملعترب كامل النصاب أول احلول وآخره، فإذا كمل فيهام ونقص أثناء 
احلول وجبت الزكاة يف املال املوجود يف آخر احلول، وقد اشرتط حوالن احلول يف 
املال املزكى إذا كان من األثامن أو عروض التجارة؛ ألن ميض احلول مظنة النامء، 
فيكون إخراج الزكاة من الربح وذلك أسهل وأيرس، وقد سبق أن حقيقة النامء مل 
تشرتط إال فيام عدا األثامن، أما األثامن فيكفي فيها اشرتاط النامء ولو تقديرا وذلك 
بميض احلول عليها عند مالكها؛ ألن مضيه دليل نامئها عادة، فاعتبار حوالن احلول 
رضوري حتى ال يتعاقب وجوب الزكاة يف الزمن الواحد مرات فينفد مال امللك، 
ففي هناية كل حول حيرص املزكي ماله، فإن بلغ نصاب الزكاة من أي نوع أخرجها، 
ويضم املستفاد أثناء احلول إىل أصله إذا كان من جنسه، ويزكى اجلميع ولو كان قد 
البدائع بعد ميض  سبق للاملك أن زكاه قبل ذلك؛ ألن النصاب كام ذكر صاحب 
احلول عليه جيعل متجددا حكام كأن انعدم األول وحدث آخر؛ ألن رشط الوجوب 
وهو النامء يتجدد بتجدد احلول فيصري النصاب كاملتجدد، هذا بالنسبة لزكاة األموال 
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التي هي أثامن، وأما بالنسبة لعروض التجارة وهي ما عدا األثامن من األموال غري 
املوجود  املال  وسائر  والثياب  والعقار  النبات  من  أنواعها  اختالف  عىل  السائحة 
للتجارة، فإن الزكاة جتب فيها متى بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة وحال 
بفعل  نيته  واقرتنت  التجارة،  هبا  مالكها  ونوى  السابق،  الوجه  عىل  احلول  عليها 
التجارة، وكانت العني صاحلة لنية التجارة، ففي هناية كل عام تقوم العروض التي 
توفرت فيها الرشوط السابقة بأحد النقدين الذهب أو الفضة أو البنكنوت، فإذا 
بلغت بأهيا نصاب الزكاة وجب إخراج ربع عرشها، وإن بقيت عند مالكها أعواما 
فقط،  واحد  لعام  ال  األعوام  جلميع  زكاهتا  فعليه  ذلك  بعد  باعها  ثم  زكاة  بدون 
إىل  منه  يقبضه  ما  عليه ضم  فإنه جيب  عند غريه  دين  له  النصاب  مالك  كان  وإذا 
ما يف يده من املال، وإخراج زكاة اجلميع مرة واحدة؛ ألن املقبوض من الدين يف 
هذه احلالة بمثابة املستفاد أثناء السنة، ويف مثله جيب ضمه لألصل، وإخراج زكاة 
التجارة  املال من األثامن أو عروض  إذا كان  اجلميع وقدرها ربع العرش كام سبق 
وتوفرت فيه رشوطه السابقة، وإذا كان عىل صاحب املال الواجب فيه الزكاة ديون 
خصمت قيمتها من املال الذي يف يده؛ ألن املشغول بالدين من احلوائج األصلية، 
فال جتب فيه الزكاة، وما بقي بعد ذلك جتب فيه الزكاة عىل الوجه السابق إن بلغ 
نصاب الزكاة من أي نوع بعد توفر رشوط إخراجها السابقة، وإذا كان ملن وجبت 
عليه الزكاة ديون عىل فقري مل جيز للمزكي صاحب الدين أن يربئ مدينه من دينه، 
وحسبانه من الزكاة الواجبة عليه يف ماله اآلخر اململوك له، والواجب فيه الزكاة 
عن  الدين  أداء  جيوز  ال  املحتار:  رد  حاشيته  يف  عابدين  ابن  قال  الدين،  هذا  غري 
العني، كجعله ما يف ذمة مديونه زكاة ملاله احلارض، ثم قال: وحيلة اجلواز فيام إذا 
عىل  له  دين  عن  أو  عنده،  عني  عن  زكاة  جيعله  أن  وأراد  معرس  عىل  دين  له  كان 
آخر سيقبض. أن يعطي مديونه الفقري زكاته، ثم يأخذها منه ثانية عن دينه، ونقل 
الديون.  ذمة  إبراء  إىل  أفضل من غريه؛ ألنه يصري وسيلة  قوهلا وهو  األشباه  عن 
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عىل  احلكومة  تفرضها  التي  الرضائب  أنوع  من  نوع  أي  احتساب  يصح  وال  هذا 
املواطنني يف أمواهلم وكسبهم وإيرادهم من الزكاة الواجبة يف ماهلم؛ ألن ما تفرضه 
ليست  ولكنها  للمواطنني،  اخلري  حتقق  ومصالح  وجوه  يف  يرصف  منها  احلكومة 
خاصة باملصارف الرشعية التي بينت الرشيعة أنواعها، وأوجبت أداء الزكاة إليها 
مجيعها أو إىل بعضها، وفضال عن ذلك فإن هذه الرضائب ال تنطبق عليها ماهية 
الزكاة رشعا؛ ألهنا ختتلف يف مقاديرها ورشوطها عن مقادير الزكاة ورشوطها التي 

بينتها الرشيعة، وبدوهنا ال يتحقق معنى الزكاة. واهلل أعلم.

J
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�ة �كرجك�ا ل ا وأ� �م��ج �م�ا و ��ج�ج�ا
أ
�د ا �ل���م��س�����ج �ع���م��ةر ا

�ة
املبـــــادئ

1- إخ�راج املزك�ي مال زكاته يف بناء مس�جد ببل�دة ال يوجد هبا مس�جد أو يوجد 
ولكنه يضيق باملصلني فيه، مس�قط للف�رض عنه برشط اقتصاره يف ذلك عىل القدر 

الرضوري إلعداد املسجد للعبادة بال مغاالة.

الســـــؤال
إقامة  إىل  وفق  السائل  أن   1958 سنة   1402 برقم  املقيد  السؤال  تضمن 
مسجد بزاوية دهشور بمبالغ مجعها، وأن هذا املسجد متعطل اآلن؛ ألن دورة املياه 
ابنه عرشة  ناقصة وليس به فرش، وأن لديه من الزكاة مبلغ مخسني جنيها، ولدى 
املساعدة يف  ممتنعون عن  البلد  أهل  وأن  أقربائه عرشة جنيهات،  جنيهات، ولدى 
إمتامه. فهل جيوز له رشعا أن يرصف أموال الزكاة يف إمتام دورة املياه هبذا املسجد 

وفرشه أو تعطى الزكاة ملستحقيها؟

اجلواب
أن  متنوع   74 سجل   294 برقم  سجلت  مماثلة  فتوى  يف  لنا  سبق  إنه 
وإعدادها  املساجد  بناء  ومنها  عامة  القرب  بدخول  القائل  بالرأي  األخذ  رجحنا 
َدَقُٰت  ألداء العبادة هبا يف صنف سبيل اهلل من آية الصدقات يف قوله: }إِنََّما ٱلصَّ
لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم َوِف ٱلّرِقَاِب َوٱۡلَغٰرِِمنَي 
بِيِل{... اآلية ]التوبة: 60[ ، وخاصة إذا كان أهل البلدة  ِ َوٱبِۡن ٱلسَّ َوِف َسبِيِل ٱللَّ
وجود  لعدم  واألعياد؛  واجلمع  املكتوبة  الصالة  فيه  يقيمون  مسجد  إىل  حاجة  يف 
قدامة  البن  املغني  نقله  كام  تفسريه،  يف  القفال  نقله  الرأي  وهذا  ببلدهم،  مسجد 

* فتوى رقم: 38 سجل: 88 بتاريخ: 3/ 8/ 1958 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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عن أنس واحلسن وارتضاه صاحب كتاب الروض النضري، وعىل ذلك لو أخرج 
املزكي زكاته الواجبة يف بناء مسجد ببلده التي ال يوجد هبا مساجد أو يضيق ما هبا 
عن استيعاب املصلني سقط عنه الفرض عىل رشيطة أن يقترص يف ذلك عىل القدر 

الرضوري إلعداد املسجد للعبادة بدون مغاالة. واهلل أعلم.

J
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�ة رك�ا �ل��صش ��مك�ه���م ا
أ
�ة ا رجك�ا

املبـــــادئ
1- ال زكاة عىل مال مل يفرغ من حوائج مالكه األصلية.

2- أس�هم الرشكات تعترب رشعا من عروض التجارة فتجب الزكاة يف قيمتها متى 
بلغت النصاب وحال عليها احلول فارغة عن احلوائج األصلية.

الســـــؤال
تضمن السؤال املقيد برقم 1748 سنة 1959 أن زوج السائلة تويف وورثت 
منه أسهام يف رشكة للغزل والنسيج ثمنها 1100 جنيه قابلة للزيادة والنقص حسب 
البورصة، وتأخذ منها أرباحا يف كل عام 55 جنيها، وتأخذ منها احلكومة رضيبة 
12 يف املائة، وأهنا متلك جزءا يف منزل موروث هلا عن والدها تأخذ منه إجيارا شهريا 
قدره 3 جنيهات، وليس هلا مورد آخر غري هذا، وليس هلا من األهل من يستطيع 
األسهم  هذه  من  جزء  بيع  إىل  وستضطر  يكفيها،  ال  اإليراد  هذا  وأن  مساعدهتا، 
ترصفه يف حاجياهتا شهريا كي تعيش. وسألت: هل جتب الزكاة عليها يف رأس املال 

أو يف األرباح فقط؟

اجلواب
إن من أسباب وجوب الزكاة رشعا كام جاء يف الدر وحاشيته رد املحتار: 
»ملك نصاب حويل تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وعن حوائج مالكه 
األصلية؛ ألن املشغول هبام كاملعدوم«؛ وعىل ذلك ال جتب الزكاة فيام حتصل عليه 
السائلة من إجيار احلصة اململوكة هلا يف املنزل املعد لالستغالل املشار إليه بالسؤال؛ 

* فتوى رقم: 373 سجل: 88 بتاريخ: 26/ 11/ 1959 من فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون.
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ألنه مال مل يفرغ من حوائج مالكه األصلية فال جتب فيه الزكاة رشعا، هذا بالنسبة 
املنصوص عليه  فإن  التي ورثتها عن زوجها  بالنسبة لألسهم  وأما  املنزل،  إلجيار 
أن أسهم الرشكات تعترب رشعا من عروض التجارة والزكاة يف عروض التجارة 
جتب يف قيمتها متى بلغت نصاب الزكاة، وحال عليها احلول فارغة عن احلوائج 
تبلغ قيمتها 1100 جنيه، فبمجرد  اململوكة للسائلة  األصلية، وملا كانت األسهم 
احلول عليها جتب الزكاة فيها ويف ربحها املتحصل منها؛ ألهنا يف آخر العام واضح 
حاجاهتا،  يف  ثمنها  ورصفت  لباعتها  وإال  رشعا،  مالكتها  حوائج  عن  فارغة  أهنا 
املستفاد  والربح  القيمة  مجيع  عىل  الزكاة  فتجب  لآلن  منها  شيئا  تبع  مل  دامت  وما 
منها أثناء احلول، ولو باعت شيئا منها ورصفته يف حاجتها وجبت الزكاة فيام بقي، 
وهكذا كلام مر عام وجبت الزكاة يف ثمن ما بقي من األسهم مقومة عند هناية احلول 
مضافا إليها أرباحها متى بلغ جمموع ذلك نصاب الزكاة، هذا ومقدار الواجب فيها 
رشعا هو ربع عرش القيمة والربح معا الذي تبقى يف ملكيتها عند هناية العام؛ لعدم 
استحقاقها رصفه إىل حوائجها وقت حوالن احلول، وهذا ما اختاره ابن عابدين 

وأفتينا به يف فتاوى مماثلة. واهلل أعلم.

J
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ك��ر �ل����ج ��ة��ة ا ��ج �ص�د �حج
���ل� �م��ج �ة

املبـــــادئ
1- جتب صدقة الفطر بطلوع فجر يوم الفطر وال تسقط بالتأخري.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 49 سنة 1966 املتضمن أن السائل يعمل 
منه  يعول أرسة مكونة  وأنه  مبلغ 535 قرشا صاغا،  الشهري  بواب عامرة وراتبه 
عيد  بعد  أيام  عرشة  مدة  يكفيه  ما  القوت  من  وعنده  الثالث،  وبناته  زوجته  ومن 

الفطر. وطلب السائل بيان هل جتب عليه صدقة الفطر.

اجلواب
عن  فاضل  لنصاب  املالك  املسلم  احلر  عىل  رشعا  واجبة  الفطر  صدقة 
حوائجه األصلية وإن مل يكن النصاب ناميا، وبه حترم عىل مالكه الصدقة عن نفسه 
وهذا  بالتأخري،  تسقط  وال  الفطر  يوم  فجر  بطلوع  وجتب  الفقري،  الصغري  وولده 
لوجوب  النصاب؛  ملك  األربعة  األئمة  من  احلنفية  غري  يشرتط  ومل  احلنفية،  عند 
صدقة الفطر بل أوجبوها عىل من يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليله فائضا 
عن حوائجه األصلية، كام أوجبوها عىل املزكي وعمن تلزمه نفقته، وطبقا لذلك 
زوجته  وعن  نفسه  عن  الثالثة  األئمة  عند  السائل  ذلك  عىل  الفطر  صدقة  جتب 
وبناته الثالث، وال جتب عليه عند احلنفية إال إذا كان يملك املبلغ املشار إليه بعد 
طلوع فجر يوم العيد فاضال عن حوائجه األصلية. ومما ذكر يعلم اجلواب عام جاء 

بالسؤال.

* فتوى رقم: 400 سجل: 100 بتاريخ: 19/ 2/ 1966 من فتاوى فضيلة الشيخ أمحد حممد عبد العال 
هريدي.
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�ة �كرجك�ا ل ا �ل��ة��جرع �ل�������حر�ج �م��ج �م�ا ا
املبـــــادئ

1- م�ن املصارف الرشعية للزكاة مرصف »ويف س�بيل اهلل« وامل�راد به الغزاة الذين 
يقومون عىل محاية الدين وتأمني الدعوة اإلسالمية.

الســـــؤال
اطلعنا عىل الطلب املقيد برقم 372 سنة 1967 املتضمن بيان هل التربع 
والصهيونية  االستعامر  ضد  الدين  عن  والذود  الوطن  لتحرير  احلريب  للمجهود 

يمكن احتساب ذلك من زكاة املال، أو ال جيوز ذلك؟

اجلواب
َدَقُٰت لِۡلُفَقَرآءِ  بني اهلل تعاىل مصارف الزكاة يف قوله سبحانه: }إِنََّما ٱلصَّ
َوِف  َوٱۡلَغٰرِِمنَي  ٱلّرِقَاِب  َوِف  قُلُوُبُهۡم  َوٱلُۡمَؤلََّفةِ  َعلَۡيَها  َوٱۡلَعِٰملنَِي  َوٱلَۡمَسِٰكنِي 
]التوبة: 60[  َحِكيٞم{  َعلِيٌم   ُ َوٱللَّ  ِۗ ّمَِن ٱللَّ فَرِيَضٗة  بِيِلۖ  ٱلسَّ َوٱبِۡن   ِ َسبِيِل ٱللَّ
املرصف  عدا  فيام  منها  املراد  حتديد  عىل  متفقون  والفقهاء  حمددة،  املصارف  وهذه 
ِ{ ]التوبة: 60[ فإهنم قد اختلفوا يف حتديد املراد  املعربَّ عنه بقول اهلل:}َوِف َسبِيِل ٱللَّ
منه، واألكثرون عىل أن املراد منه الغزاة، والغزاة هم جند املسلمني الذين يعدون 
وجيهزون للدفاع عن الوطن ويردون عنه العدو ويقومون عىل محاية الدين وتأمني 
الدعوة اإلسالمية، واإلنفاق عىل الغزاة يشمل كل ما حيتاجه جند الوطن اإلسالمي 
ويعينهم عىل أداء واجباهتم والقيام هبا عىل الوجه املطلوب من عتاد وسالح ومتوين 
وكل ما يلزم، والقوات املسلحة هي درع الوطن ومحاة البالد واملدافعون عن الدين 

العال  عبد  حممد  أمحد  الشيخ  فضيلة  فتاوى  من   1967  /7  /11 بتاريخ:   103 سجل:   68 رقم:  فتوى   *
هريدي.
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بالغزاة  الفقهاء  عنهم  عرب  الذين  فهم  البالد  من  النيل  يريدون  ومن  األعداء  ضد 
وهم بالتايل مرصف من مصارف الزكاة، واملجهود احلريب الذي فتحت الدولة باب 
القيام  يف  يلزمها  بام  وجتهيزها  املسلحة  القوات  إعداد  يشمل  فيام  يشمل  له  التربع 
بواجب الدفاع، فالدفع إليه أداء لواجب الزكاة يف مرصف من مصارفها، غري أنه 
جيب العتبار املبلغ املدفوع للمجهود احلريب من الزكاة الواجبة رشًعا يف املال عىل 

صاحبه أن ينوي عند الدفع أن يكون املبلغ املدفوع زكاة ماله.

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

J


