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١. أين هللا؟ 
هناك الكثري من الشباب الغري متعلمني يف بلدنا ليبيا استطاع بعض الوهابية زرع سؤال "أين 
ً لقلة  الله؟" يف عقولهم واقنعوهم بأن الله يف السامء، احتجوا لهم ببعض األدلة الواهية، ونظرا
حجتي تجنبت مناقشتهم يف هذا املوضوع، فأرجو منكم إمدادي ببعض األدلة لعيل أستطيع 
إخراج من استطعت من هذه الدوامة املهلكة، كام أحب أن متدوين بربيد املوقع أو بريد أحد 

الشيوخ ليك أرسل إليه مبقالة يحتجون بها ويستدلون بأدلتها الخادعة. 
 

إذا قيل لك من هؤالء الجهال أين الله فقل لهم أجيبكم مبا أجاب به الله:  
اَمء إِلٌَه َوِيف اْألَرِْض إِلٌَه)، (نحُن أقرُب إليِه منُكم ولكن ال تُبِرصُون)  (َوُهَو الَِّذي ِيف السَّ

اَمء ..)، (َونَْحُن أَقْرَُب إِلَيِْه ِمْن َحبِْل الَْوِريِد)  (أَأَِمنتُم مَّن ِيف السَّ
(َوُهَو َمَعُكْم أَيَْن َما كُنتُْم)، (الرَّْحَمُن َعَىل الَْعرِْش اْستََوى) 

 ثم سلهم: ملاذا ال يتعرفون من هذه اآليات إال عىل قوله: (أأمنتم من يف السامء)؟

٢. استفسار عن أسماء هللا الحسنى 
أود أن أسألكم عن الحديث الوارد بتعداد األسامء الحسنى وحل اإلشكال الذي يورده بعض الناس 
أن هذه األسامء ليست من الحديث بل هي مدرجة من الوليد بن مسلم. وهل أسامء الله 
مقترصة محدودة؟ أم يصح أن نطلق عىل كل صفة من صفات الكامل عىل الله تعاىل؟ وجزاكم 

الله خرياً عىل حسن استامعكم. 
 

روى البخاري ومسلم والرتمذي وابن ماجه من حديث أيب هريرة أن رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص قال: ( إن 
ً من أحصاها دخل الجنة ) إذن بعض الناس الذين  لله تعاىل تسعة وتسعني اسامً، مائة إال واحدا

تنقل عنهم خالف هذا دجاجلة كاذبون.

٣. أسماء هللا هل هي مخلوقة 
هل أسامء الله مخلوقة أم قدمية؟ وما الّدليل عىل ذلك؟ وهل كالم الله بال حرف وال صوت أم 
بحرف وصوت؟ فقد نقل اإلمام ابن حجر العسقالين عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال عبد 
الله بن أحمد: سألت أيب عن قوم يقولون: ملا كلََّم موىس مل يتكلم بصوت. فقال أيب: بىل تكلم 

تبارك وتعاىل بصوت.  
 

إذا كنت تعني بأسامء الله حروفها التي توجد عند نطق اللسان بها كالعني والالم والياء وامليم من 
اسمه "العليم" فال شك أنها مخلوقة ودليل ذلك بدهي. وإن كنت تعني معاين هذه الحروف 
فهي قدمية قدم الله تعاىل. وبهذا تعلم معنى قول اإلمام أحمد عن الكالم الذي خاطب الله به 

موىس عليه السالم.
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٤. هل يصح القول بأن هللا موجود معنا بسمعه وعلمه؟ 
هل يجوز القول أنَّ اللَه عزَّ وجلَّ يف كلِّ مكاٍن بسمعه وبرصه وعلمه؟ 

 
هل قال الله يف القرآن: إن الله موجود يف كل مكان؟ أنت تعلم أنه مل يقل ذلك. فلامذا تنسب 
ً من عندك ما مل يقله هو عن ذاته. قال: ( َوُهَو َمَعُكْم أَيَْن َما كُنتُْم ). وقال: ( َوُهوَ  إليه اخرتاعا
اَمء أَن يَْخِسَف ِبُكُم األَرَْض ).  اَمِء إِلٌَه َوِيف اْألَرِْض إِلٌَه ). وقال: ( أَأَِمنتُم مَّن ِيف السَّ الَِّذي ِيف السَّ

بوسعك أن تصف الله بهذا الذي وصف به ذاته، أال يسعك ذلك؟

٥. التطاول على الحضرة اإللهية 
كرث يف زماننا من يتطاول بالسباب عىل الحرضة اإللهية وعىل اإلسالم وعىل األنبياء.. علامً بأنهم 
محسوبون عىل املسلمني، والسؤال ماذا أفعل حني أرى أمامي ذلك الكفر املبني وجزاكم الله كل 

خري 
 

إن استطعت أن تنصح املتورطني يف تلك األسباب واملحرمات التي تتحدث عنها بلطف ودون 
غلظة فافعل، فإمنا هو الواجب يف األصل، وإن مل تستطع فاستنكره يف نفسك وقل: "اللهم إن هذا 
منكر ال أقره وال أرىض به"، واعمل جهد استطاعتك عىل االبتعاد عن املجاالت التي تشاهد أو 

تسمع فيها هذه املنكرات.

٦. أفعال هللا ال تعلل بعلل 
ما العلة الغائية من خلق هذا الكون وخلق اإلنسان؟ ملاذا خلقنا الله وماذا يريد مّنا؟ القران 
الكريم يقول: ( وما خلقت الجّن واإلنس إال ليعبدون ). لكن ملاذا خلقنا للعبادة؟ هل الله تعاىل 
بحاجة إىل عبادتنا؟ فإذا كان ال فلم خلقنا؟ ملاذا أوجدنا يف هذا الكون دون أن يسألنا يف أنه 
سيوجدنا يف هذا العامل؟ ومع كل ذلك يبقى السؤال وهو ما دام  أنه ليس بحاجة لعبادتنا فلم 
أوجدنا يك نعبده، فإذا كان مستغنيا عنا وعن عبادتنا فلامذا يعذبنا إن مل نصلِّ أو مل نصم علامً أنه 

سبحانه غني عنا ؟ 
 

أفعال الله ال تعلل ال بالعلل املاديّة وال الغائيّة، ويبدو أنّك ال تعلم معنى أّي منها. ألّن ارتباط 
ً إىل أنّهم ال يستطيعون تحقيق أهدافهم مبارشة،  أفعال العباد بالعلل نتيجة لعجزهم، إذ نظرا
يستعينون لبلوغها بالعلل واألسباب كحفر البرئ إلخراج املاء، وزرع األرض لنيل الثاّمر... الخ، وهذا 
يستحيل عىل الله فإنّه ال يحتاج إىل أن يجعل من أفعاله علالً ووسائط لغريها إذ هو الخالق لها 
كلّها. وإذا كان األمر كذلك فأذكرك مبا قاله الله عز وجل عن ذاته: ( ال يُسأل عام يفعل وهم 

يُسألون )
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٧. هل يصح هذا الوصف بحق هللا تعالى؟ 
هل يصح هذا القول (فَال َيشء ثاِبت ِيف الَكوِن إال الله، ُهو الّصمد الَصاِمد الَساكِن َوالُكل ِيف َحركَةٍ 

َحولَه)؟ هذا الكالم ألحد الدكاترة يف مرص. 
 

أما قول من يقول: (ال يشء ثابت يف الكون إال الله). فهو سليم إن أريد بكلمة ثابت موجود 
ً ذاتياً. إذ ال يوجد من كان وجوده من ذاته إال الله.. وأما وصفه بالصامد والساكن فغري  وجودا
جائز إذ أنَّ أسامَءه وصفاته توقيفية ال يجوز أن نزيد عىل ما ورد فيها يف القرآن ويف كالم رسول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص شيئاً.

٨. صفة العلم لذات  هللا تعالى 
هل يتعدى العلم يف حق الله عز وجل من صفة الكشف إىل صفة التأثري؟ أرجو أن توضحوا لنا 

ذلك وجزاكم الله كل خري. 
 

العلم صفة كاشفة دامئاً، ومصدر التأثري يف أفعال الله تعاىل صفة القدرة. فوظيفة العلم كشف 
املعلوم عىل ما هو عليه، ووظيفة القدرة التأثري باإليجاد أو اإلعدام أو التكييف، ولكّنها تكون 

صلوحية، وهي قدرة الله قبل خلقه لألشياء، وتكون تنجيزية وهي التي تكون مع خلقه لألشياء.

٩. تأويل المكر بالنسبة لله سبحانه وتعالى 
هل يجوز القول أن الله ميكر مكراً يليق بجالله وكامله؟ أله مكر يليق بجالله وكامله؟ يتأذى أذى 

يليق بجالله وكامله؟ وما حكم من يقول بهذا؟ الرجاء اإلجابة سيدي الفاضل. 
 

نسبة القرآن املكر إىل الله يف مثل قول الله تعاىل: ( َوَمَكُرواْ َوَمَكَر اللُّه َواللُّه َخرْيُ الاَْمكِِريَن )، من 
قبيل املشاكلة، أي عاقبهم الله عىل مكرهم، فلم يكن للمكر الذي قصدوه أو خططوا له أي 
قيمة. وهو كقولك: لقد بيّت املجرمون ّرشاً، فبيّت الله ما أعاد وبال رشّهم إليهم، ومن املعلوم أن 
التبييت هو تدبري األمر بليل، وهو مستحيل يف حّق الله، ولكّنه تعبري عريّب مألوف يأيت عىل سبيل 
 ً املشاكلة. ونظريه قول أحدهم: قالوا اقرتح شيئاً نجد لك طبخه / قلت اطبخوا يل جبّة وقميصا

 
ْ َعلَيِْه مِبِثِْل َما اْعتََدى )، فمن  ومن هذا القبيل قول الله تعاىل: ( فََمِن اْعتََدى َعلَيُْكْم فَاْعتَُدوا
املعلوم أن االعتداء هو الظلم الذي يبدأ به املعتدي بدون موجب، أما مقابلة املعتدي بالعقاب 
فيسمى عمله معاقبة وال يسمى اعتداء. ولكن البيان اإللهي عّرب عن معاقبة املعتدي باالعتداء 
 ً املامثل، عىل سبيل املشاكلة. فكأنه يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بالعقاب جزاًء وفاقا

عىل عدوانه.
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١٠. ألوهية هللا سبحانه وتعالى 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، كلام أقرا تفسري لقوله تعاىل: (َولَْم يَُكن لَُّه كُُفواً أََحٌد) و (لَيَْس 
ٌء) أّجد تفسري واحد لهذين املعنيني .. وهو ليس لله نظري أو شبيه أو مثيل من  كَِمثْلِِه َيشْ
مخلوقاته .. أو ليس له زوجه .. [عن ابن عباس وغريهم من رواة الحديث] وهذا اليشء يقودين 
إىل يشء وهو لو جرّدنا الله من مخلوقاته كلها (من برش وشجر وحيوانات وإلخ) أي قبل أن 
ٌء)؟  ً أََحٌد) و (لَيَْس كَِمثْلِِه َيشْ يخلق الله مخلوقاته فام معنى هذين القولني (َولَْم يَُكن لَُّه كُُفوا
وكذلك ما معنى أن الله واحد أحد .. ويف نفس هذا السياق - أي قبل أن يخلق الله مخلوقاته - 
ألن صفة الواحد واألحد هي من صفات الله األزلية - يعني قبل وجود املخلوقات - وهل يقصد 
بأن الله ال ثاين له أي ال شبيه له يف صفاته وأفعاله؟ وبكونه إلهاً أزالً أبداً - أي حتى قبل أن يخلق 
ً حتى قبل أن يخلق الخلق؟  الله مخلوقاته؟ - أم ال رشيك له يف ملكه فقط؟ وهل الله إلها

فاملعروف أن الله هو املعبود!! 
 

أفيدوين جزاكم الله ألف خري ألن عندي وسواس يخربين أن لله نظري وشبيه وهو ليس من 
مخلوقاته بل إله مثل الله لكن له كونه املستقل وال يشارك الله يف يشء - أي ال يشارك الله يف 
ملك السموات واألرض وال يف التدبري وال يف الخلق - ولكن له كونه الخاص به ومخلوقاته الخاصة 

به وهي ليست بالسموات السبع واألرض ألنها لله وحده. 
 

وعندما أقول له أن هذا رشك بالله يقول ليس برشك ألنك ال تعبدين اإلله اآلخر بل تقولني أنه 
يشبه الله يف صفاته ألنه له ملك خاص به ومخلوقاته الخاصة وليس بالسموات واألرض بل ملك 
خاص به .. أرجوكم جاوبوين ألين أخاف أن أقع يف الرشك األكرب .. أرجوكم بحق الله عليكم أن 

توصلوا رسالتي وال تهملوها بحق ال إله اال الله محمد رسول الله ألنني أعيش يف عذاب. 
 

أُلوهيّة الله تعني تفرّده بامللك، فليس معه من مالك ليشء ما غريه. وتفرّده بالخلق، فكل ما هو 
موجود فإمّنا ُوجد بخلقه له. ومن ثّم فإّن املنطق يقّرر أن ال شبيه له، ألّن املخلوقات ال يُعقل أن 

تشبه خالقها 
ولو افرتضنا أّن يف الكون إلهاً آخر يختّص ببعض املمتلكات كام تتصورين، إذن فإّن ملكيته ناقصة 
ألنّه مل يخلق ذلك اإلله وألنه ال ميلك ما هو خارج عن اختصاصه، وهذا يعني أّن قدرته ناقصة 
أيضاً، ألنّها لو كانت كاملة الستعملها يف امتالك ما ال ميلكه مام ميلكه اإلله اآلخر. إذن فهو ليس 

إلهاً، ألّن اإلله ال ميكن إال أن يكون مالكاً لكّل يشء وخالقاً لكّل يشء وقادراً عىل كّل يشء. 
وهذه الصفات ثابتة لله تعاىل باملعنى التنفيذي بعد خلقه للمكّونات وهي ثابتة له باملعنى 

الصلوحّي قبل خلقه لها. 
وأنصحك إن مل يكف هذا الكالم لتبديد الوساوس التي تعانني منها، أن تقريئ ما يزيدك علامً 
مببادئ العقيدة اإلسالمية، اقريئ مثالً كتايب (كربى اليقينيات الكونية) السيّام البحث املتضمن لبيان 

وحدانية الله: معناها والدليل عليها.
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١١. هل من الممكن أن يخلف هللا وعيده باإلخالد؟ 
هل من املمكن ان يخلف الله وعيده يف تخليد الكافرين يف النار؟ هناك من يقول: بأنّه ليَس 

قبيحاً إخالف العقاب من الله. أرجو التفصيل من قبل الدكتور سعيد رمضان البوطي. 
 

تخليد الله الكافرين يف العقاب ثابت يف القرآن عن طريق اإلخبار مبا قد قىض به، وعن طريق 
الوعيد املتجه إىل الكافرين. وإخبار الله واقع ال يلحقه خالف.

١٣. ما الفرق بين الخلق والفعل في جنب هللا عزَّ وجّل؟ 
شيخنا ما الفرق بني الَخلْق والِفعل يف جنب الله عزَّ وجلَّ وما الّدليُل عىل ذلك من الكتاب 

والسنة مع مثاٍل إن أمكن. شكراً. 
 

الخلق فعل وزيادة، أما الفعل فهو أعم من الخلق قد يتضمن الخلَق وقد ال يتضمنه. 1-قول الله 
تعاىل: ( َوَجاء َربَُّك َوالَْملَُك َصّفاً َصّفاً ) يتضمن الفعل بدون خلق. 2-قول الله تعاىل: ( يَرَاَك ِحنيَ 

تَُقوُم.. ) الرؤية فعل وليس خلقاً ليشء كان معدوماً.

١٢. هل لله ذات؟ 
قرأت يف كتب العقيدة أن الله سبحانه قائم بنفسه، وهذا القيام يستلزم أن يكون الله غري محتاج 
ً إىل ذات لكان صفة ولو  إىل محل أو ذات، وعللوا لعدم احتياجه للذات بأن الله لو كان محتاجا
كان صفة ملا قامت به الصفات مثل اإلرادة وهذه الصفات ال تقوم إال بالذات. هكذا قالوا ولعل 
ً ثم يقولون أن الصفات كاإلرادة ال تقوم  يف ظاهر هذا تناقض، إذ كيف يقولون أن الله ليس ذاتا
إال بالذات؟ وهل يجوز وصف الذات بالعلو؟ وأذكر أن العالمة الشنقيطي أنكر عىل الربزنجي 
ً كام أن  بدايته للمولد بقوله باسم الذات العلية. والسؤال الثاين هل يجوز أن نقول أن لله روحا

لله حياة؟ أي هل يجوز إثبات صفة الروح لله؟ أفتوين مأجورين بالتفصيل جزاكم الله خرياً. 
 

أّما أن الله قائم بذاته فال يحتاج إىل موجد يوجده، وال إىل مكان أو زمان يتحيز فيه، فذلك ما 
اتفق عليه املسلمون،. 

وأما قولك بأن قيامه بذاته يستلزم أن ال يكون ذاتاً، فهذا كفر رصيح ألن الله ذات، ونَِصَفه بأنه 
الذات الَعلية. نعم هو ليس بحاجة إىل ذات آخر يوجده أو يخصصه والعياذ بالله.. إذن الله عز 

وجل ذات يتصف بصفات الكامل املنصوص عىل كثري منها يف كتاب الله. 
لعلك متوهم يف النقل، أو إن هذا املرجع الذي تنقل عنه فيه دّس وكذب مقصود. أما العلّو فهو 
ما قد وصف الله ذاته به، أمل يقل ( سبح اسم ربك األعىل ).. وقد وصف الله ذاته بالحي القيوم، 
ولكنه مل يصف ذاته بأنه ذو الروح مثالً، نعم نسب الله الروح اإلنسانية إليه نسبة تكريم 

وترشيف، إذ قال ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ).
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١٤. وجود هللا سبحانه 
هل يصح القول بأن الله سبحانه موجود خارج هذا العامل؟ 

 
هذا الكون كله هو العالَم والعامل هو الكون، إذن فال معنى لقولك: إن الله موجود خارج الكون 

أو العامل. ذلك ألن الوجود بحد ذاته هو العامل.

١٥. هل يجوز أن نقول بأن هللا هو الطبيب أو مهندس هذا الكون 
هل يجوز أن نقول أن الله هو الطبيب أو الطبيب الحقيقي أو طبيب األطباء أو مهندس هذا 

الكون أو...؟ أفيدونا أفادكم الله. 
 

لو جاء يف القرآن "وإذا مرضت فهو يطببني" لجاز أن نطلق عليه الطبيب، ولكن القرآن ليست 
فيه هذه الصيغة، وإمنا قال الله ( فَُهَو يَْشِفنِي ) إذن نقول هو الشايف. ولعلك عرفت القاعدة. 

التي تدلك عىل أنه ال يجوز إطالق املهندس املخرتع.. عىل الله عز وجل.

١٦. صفات هللا قديمة 
ما هو الراجح يف أن صفات الله ممكنة يف ذاتها قدمية بقدم الذات كام قال به السعد التفتازاين 
والفخر الرازي؟ أم هي قدمية بذاتها كام قال به أكرث املتأخرين من املتكلمني؟ وما هو رأي سيدي 

أيب الحسن األشعري يف ذلك؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

يبدو أنك ال تعلم ما يقوله أهل السنة والجامعة عن صفات الله تعاىل، عندما يقررون باإلجامع 
أنها قدمية قدم ذاته، أي إنها ليست مكتسبة عن طريق ما كام هو شأن اإلنسان. وليس مثة فرق 
بني قولنا صفات الله قدمية بذاتها وقولنا هي قدمية بقدم الله. إذ الصفة ال وجود لها إال بوجود 
املوصوف، أي ال تتجىل إال بذاته، وآية ذلك أن صفات الكامل الثابتة لله تعاىل قدمية، ولكنها ال 
تدخل يف تعداد مع ذات الله، فال يقال: القدماء هم الله وعلمه وقدرته وسمعه وبرصه.. إلخ 
والذين خالفوا يف ذلك هم املعتزلة وليس أهل السنة والجامعة، فلم يثبتوا لله تعاىل صفات 

املعاين، يك ال تخدش عقيدة التوحيد.

١٧. إنفاذ الوعيد 
سمعت من بعض العلامء أن الله ال يخلف وعده بالثواب لكن قد ال ينفذ ما توعد به العصاة. 
ً فهل يشمل هذا وعيد الكفار بالخلود يف النار؟ جزاكم  هل هذا الكالم صحيح؟ وإذا كان صحيحا

الله خرياً. 
 

هذا الكالم صحيح، ولكن ال ينطبق عىل الكافرين. والدليل قول الله تعاىل: ( إِنَّ اللَّه الَ يَْغِفُر أَن 
يُْرشََك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاُء ).
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١٨. وهو معكم أينما كنتم 
من الناس من يقول بأن القول بأن الله تعاىل ليس يف السموات واألرض وال خارجها، هذا إنكار 

لوجود الله تعاىل، وما الجواب املخترص عىل السؤال "أين الله؟” ؟ 
 

هذا الكالم مخالف لرصيح بيان الله عز وجل، بل يجب عىل املسلم أن يعتقد يف هذا األمر، ما 
أخرب الله به عن ذاته يف محكم تبيانه، وأن يجيب به السائلني. وقد قال الله عز وجل بصدد هذه 
اَمء إِلٌَه َوِيف اْألَرِْض إِلٌَه ) وقال ( وهو معكم أينام كنتم ) وقال ( أَأَِمنتُم  املسألة: ( َوُهَو الَِّذي ِيف السَّ
اَمء أَن يَْخِسَف ِبُكُم األَرَْض ) وقال: ( َونَْحُن أَقْرَُب إِلَيِْه ِمْن َحبِْل الَْوِريِد ) نؤمن بذلك  مَّن ِيف السَّ

كله دون تعطيل وال تأويل وال تشبيه.

١٩. التدبير مع هللا 
ما هو التدبري مع الله؟ وملاذا يحذرنا منه العلامء الربانيون؟ وهل له عالقة بالتسليم للقضاء 

والقدر؟ 
 

الفرق بني مامرسة األسباب لبلوغ الغايات، وما يسمى بالتدبري أن األول جهد مادي جسمي وهو 
ً وأن الثاين قصد فكري وتصور ذهني وهو محظور رشعاً. إن املطلوب أن تعلم بأن  مطلوب رشعا
تدبري األمور بيد الله وأن الحدود التي يجب أن يقف عندها سعيك هي مامرسة األسباب التي 
وضعها الله بني يديك، أما تحقيق النتائج (وهو املراد بالتدبري) فأمره إىل الله وال سبيل لإلنسان 

إليه.

٢٠. الرد على شبهة في العقيدة 
قرأت هذا النص وال أدري كيف يكون الرد: (قال املثبتون للصفات الرشعية لُنفاتِها ملاذا نفيتم أن 
الله يرىض ويغضب ويحب ويفرح ونحو ذلك مام نطق به الكتاب والسنة؟ قالوا: ألن هذه 
الصفات تستلزم التجسيم والتشبيه فإنا ال نعقل الغضب إال غليان دم القلب لطلب اإلنتقام أو ما 
يحصل عنه الغليان وكذلك سائرها. قالوا: وكذلك إثبات السمع والبرص والكالم واإلرادة ونحو ذلك 
يستلزم التشبيه والتجسيم فإنا ال نعقل اإلرادة إال ميل املريد إىل جلب ما ينفعه ودفع ما يرضه 
أو ما يالزم هذا املعنى وإال فإرادة ملراد ال ينفع صاحبه وال يرضه ال يعقل يف الشاهد. قالوا: إرادة 
الحق ال تشبه إرادة املخلوقني. قالوا: وكذلك غضب الحق ورضاه ال يشبه غضب خلقه ورضاهم 
فالقول يف أحدهام كالقول يف اآلخر أما تجويز أحدهام ومنع اآلخر فهو مكابرة)ا.هـ أرجو إجابتي 

ألين تشوشت من هذا النص. 
 

القرآن أثبت لله صفة الرضا والحب والسمع والبرص بنصوص قاطعة رصيحة، والذي ينفي هذه 
الصفات عن الله، يقرر خطأ القرآن يف إثباته هذه الصفات لله. وهو يستلزم الكفر باالتفاق. 

يجب أن نثبت لله كل الصفات التي أثبتها الله لنفسه، مع الجزم بأن الله ليس كمثله يشء.
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٢١. ما المقصود بالمعنى الحقيقي للصفات؟ 
أسمعكم يف كثري من دروسكم تقولون بأن السلف كانوا يؤمنون بالصفات باملعنى الحقيقي دون 
تشبيه أو تكييف، ويف إجابتكم عن أحد األسئلة قلتم ال يجوز أن أقول أن الله له يد حقيقية، 
وسؤايل هل يجوز أن نقول أن الله له يد باملعنى الحقيقي؟ وما املقصود بقولنا املعنى الحقيقي؟ 
وما وجه الخالف بينه وبني قولنا يد حقيقية؟ نرجو التوضيح وجزاك الله عن املسلمني كل خري. 

 
أنا ال أقول: يجب فهم آيات الصفات مبعانيها الحقيقية، دون تكييف. إذ إّن هذا الكالم ينطوي 
عىل تناقض. املعنى الحقيقي لليد مثالً مالزم للتكييف، وعدم التكييف احرتاز عن املعنى 
الحقيقي. ولكّني أقول كام قال السلف: له يٌد كام قال. وله مجيء كام قال.. وال فرق بني قولنا: 

باملعنى الحقيقي وقولنا له يد حقيقية، كالهام كالم بدعي مخالف ملا أجمع عليه السلف.

٢٢. حكم ما يقوله بعض الفالسفة فيما يتعلق بعلم هللا تعالى 
هل الفالسفة فيام اعتقدوه وخاصة يف قولهم بالعلة واملعلول وأن الله ال يعلم الجزئيات كفر؟ 
ومن نحا نحوهم فيام قالوه واعتقدوه يحكم عليهم بالكفر؟ وكذلك لو ترشدوين إىل مراجع يف 

هذا. 
 

ٍء َعلِيٌم ) والقائل ( َوِعنَدُه َمَفاتُِح الَْغيِْب الَ يَْعلَُمَها إِالَّ ُهوَ  قرار الله القائل: ( إِنَّ اللَّه ِبُكلِّ َيشْ
َويَْعلَُم َما ِيف الَْربِّ َوالْبَْحِر َوَما تَْسُقُط ِمن َورَقٍَة إِالَّ يَْعلَُمَها َوالَ َحبٍَّة ِيف ظُلاَُمِت األَرِْض َوالَ رَطٍْب َوالَ 
ِبنٍي ) يعلن كفر من يقول بنقيض ذلك، إن كان قد سبق علمه بكالم الله  يَاِبٍس إِالَّ ِيف كِتَاٍب مُّ
هذا.. وهل تحتاج بعد هذا البيان اإللهي الرصيح إىل مرجع آخر؟ هذا أدق وأصح مرجع أدلك 

عليه.

٢٣. تأويل صفات هللا عز وجل 
أنا سني أشعري العقيدة ولكن أشكل عيل الكالم التايل املنسوب إليك "فأنا لست ممن يؤولون 
ً يف العلم فأرجو أن توضح يل وللمسلمني  محبة الله للعبد بالرضا عنه" ومبا أنني أتخذك مرجعا
القواعد التي نسري عليها يف فهمنا لصفات الله تعاىل، أم أن التأويل يستخدم كدواء فقط عند 
ىَت عَىل َما فَرَّطُت ِيف َجنِب اللَّهِ  االحتياج والوضوح الشديد مثل قوله تعاىل ( أَن تَُقوَل نَْفٌس يَا َحْرسَ

)؟ أرجو أن توضح األمر لنا وجزاك الله خرياً. 
 

ْ َعْنُه ) وقال ( يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه ) فأثبت عز وجل لنفسه  قال الله تعاىل: ( رَِيضَ اللُّه َعْنُهْم َورَُضوا
صفتني اثنتني يكرم بهام عباده الصالحني: صفة الرضا وصفة الحب. فهل يجوز أن نلغي واحدة 

ئ منه كتاب ربنا عز وجل.  منها باألخرى. هذا هو التعطيل الذي نربأ منه ونربِّ
إذن فهام صفتان اثنتان نثبتهام لله عز وجل، ولكل منهام معنى مستقل عن اآلخر، دون تشبيه 

وال متثيل.
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٢٤. ما معنى اسم هللا تعالى (المتكبر)؟ 
ما معنى اسم الله تعاىل (املتكرب)؟ جزاكم الله عنا كل خري. 

 
هنالك فرق بني كلمة "مستكرب" وكلمة "متكرب" 

فاألوىل تعني تكلف الكائن الضعيف العاجز الفقري، الصفات املناقضة لها والتي هو بعيد عنها 
وغري متصف بها، وهذا مذموم جداً، وهو شأن كثري من الناس.

٢٥. ضوابط استخدام الكلمات مع الذات اإللهية 
سيدي أنا أكتب الشعر ،وأحيانا أكتب بعض العبارات عن الذات اإللهية عىل سبيل املجاز ال 
ً يف فضاء الحب) وهكذا.. وقد نهيت عن ذلك، مع  الحقيقة كقويل: (ضمني يارب)، (رأيتك مرتبعا

العلم أين أفكر بنرش ديواٍن يحوي مثل هذا القول فهل يحل ذلك؟  
 

ً يف..) فغري جائز، ألنك تنسب إىل  قولك خّصني.. اكألين.. متعني.. جائز، أما قولك (رأيتك مرتبعا
الله بذلك وصفاً مل ينسبه هو إىل ذاته.

٢٦. هل ينسب هللا إلى مكان بعينه؟ 
هل األشعريني يثبتون صفات الله كام وردت يف القرآن من غري تأويل كالوجه واليدين؟ أم 

يؤولونها؟ وما صحة من يقول أن الله يف السامء؟ وما هو التفسري الصحيح لهذا األمر؟  
 

ً يف السامء بل قال: ( وهو الذي يف السامء إله ويف األرض إله )، وقال:  إن الله مل يحدد له مكانا
( وهو معكم أينام كنتم)، وقال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وقال ( إنني معكام أسمع 
وأرى ) وقال ( الرحمن عىل العرش استوى ) وكلمة "السلفية" ترجمة جديدة للوهابية نسبة إىل 
محمد بن عبد الوهاب وإن أردت أن تعلم مضامني هذا املذهب البدعي فاقرأ كتايب "الال 

مذهبية" وكتايب اآلخر "السلفية مرحلة زمنية مباركة".

٢٧. ضرورة التعلم 
سألتني طفلة أن الله قادر عىل كل يشء فلامذا بعث أنبياء يك يجعل الناس مؤمنني؟ فامذا 

أجيبها؟ أرشدونا جزاكم الله خرياً. 
 

أليس الله قادراً عىل أن يرزقك املال وأنت بطال ال تشتغل !! أليس قادراً عىل أن يستنبت الثامر 
والزروع من األرض دون جهد ميارسه اإلنسان من الحرث والزرع والسقي !!. 

أال تعلم الجواب عنها؟ إذن ماذا تعلمت من اإلسالم وعقائده إىل اآلن؟ أال تعلم أن سعيك يف 
السوق للعمل وفالحتك األرض ومعالجتك -طبيباً- للمرىض وتربيتك لصغارك يف الدار من أهم 

العبادات التي يتقرب بها اإلنسان إىل الله ؟.
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٢٨. هل هللا سبحانه وتعالى معنا بذاته؟  
كل أهل السنة األشاعرة واملاتريدية والصوفية مجمعون عىل أن الله منزه عن صفات الحوادث 
فينفون عنه الجهة واملكان والحلول واالتحاد ووحدة الوجود.. وما إىل ذلك من صفات الحوادث. 
وهم أيضاً مجمعون عىل أن الله معنا بعلمه، ومل ينقل عن أحد من السلف أنه قال بأن الله معنا 
بذاته، ولكن يف القرون األخرية ظهرت جامعات صوفية تقول بأن الله معنا بذاته أيضاً ولكن دون 
 ً حلول أو اتحاد ودون أن يشبه شيئاً من صفات الحوادث. فهذه الجامعات هم عىل عقيدتنا متاما
عقيدة أهل السنة األشاعرة ألنهم ينزهون الله عن مشابهة الحوادث، ولكن يختلفون عنا فقط 
بقولهم أن الله معنا بذاته، وهناك علامء ومشايخ صوفية كبار شهدت لهم األمة يقولون مبعية 
الذات ويثبتونها عقالً ونقالً وذوقاً، ولكن جمهور أهل السنة سلفهم وخلفهم عىل أن الله معنا 
بعلمه، ومل ينقل عن أحد منهم القول مبعية الذات بل قالوا مبعية العلم فقط، فسؤايل: هل نقل 
عن أحد من السلف أنه نفى معية الذات؟ أنا أعلم أن السلف فرسوا املعية أنها معية علم، ولكن 

مل أقرأ حتى اآلن قوال ألحد من السلف ينفي فيه معية الذات. 
 

ال يستقيم تفسري املعية مبعية الذات، عندما ينسبها املتكلم إىل شخصه أو إىل الناس، بأن يقول: 
الله معي أو الله معنا، ألنها تستلزم التحيز يف مكان ما. أما إن نسب املتكلم معية الله إىل كل ما 

قد أنبأ الله به عن نفسه، كأن ُسئل أين الله فقال:  

اَمء .. )   ( أَأَِمنتُم مَّن ِيف السَّ
اَمء إِلٌَه َوِيف اْألَرِْض إِلٌَه )   ( َوُهَو الَِّذي ِيف السَّ

( َوُهَو َمَعُكْم أَيَْن َما كُنتُْم )  
( َونَْحُن أَقْرَُب إِلَيِْه ِمْن َحبِْل الَْوِريِد )  

( َونَْحُن أَقْرَُب إِلَيِْه ِمنُكْم َولَِكن الَّ تُبِْرصُوَن )  
( إِنَِّني َمَعُكاَم أَْسَمُع َوأََرى ) 

فال حرج يف هذه الحالة يف تفسريها بالذات ألن مجموع هذا الذي أخرب به الله عن ذاته ال 
يستلزم التحيز يف مكان ما، بل يدل عىل أنه جّل جالله هو املهيمن عىل املكان وليس هو املتحيز 

يف جهة ما من أنحائه والله أعلم.

٢٩. خلق الكون 
ً كام يزعم البعض ويستشهدون بقوله  هل خلق الله تعاىل الكون من مادة صغرية وكثيفة جدا

تعاىل: (رَتْقاً فََفتَْقَناُهاَم)؟ 
 

ً كانت، كانت  ً كله، ثم إن الله أوجده كام شاء. وما تسميه (مادة صغرية) أيا الكون كان معدوما
هي األخرى معدومة فأوجدها الله عز وجل.
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٣٠. الجنة والنار 
نعلم أن اإلنسان يف قربه يرى مقعده إما للجنة أو النار، فلامذا يكون هناك حساب آخر يوم 
القيامة إذا اإلنسان عرف مقعده أين سيكون؟ وهل من املمكن أن من يرى مقعده من الجنة أن 
يذهب للنار والعكس صحيح؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل يف هذا األمر ألن هناك من الناس من 

يطرح هذا املوضع بغاية التشكيك. 
 

الحساب الذي سيتم يوم القيامة، وظيفته بيان السبب فيام رآه الشخص املحاَسب يف قربه من 
إبدال الله مقعده من النار بالجنة والعكس. فالحساب بيان تفصييل ملوجب ما رآه امليت يف قربه. 
والهلع الذي يكون يوم القيامة إمنا يكون من نصيب من علم إذ كان يف القرب أن مآله إىل النار، 
وأما من علم أن مآله إىل رحمة الله فال يصيبه من ذلك يوم القيامة إال ما يرسي إىل نفسه من 
هول املوقف وعظامئه. عىل أن يف املقربني من عباد الله من ال يرسي إىل نفسه حتى ذلك الهول. 
نَّا الُْحْسَنى أُْولَِئَك َعْنَها ُمبَْعُدوَن ) [األنبياء: 101] وهم الذين قال الله عنهم: ( إِنَّ الَِّذيَن َسبََقْت لَُهم مِّ

٣١. سلطان الجن والشيطان على اإلنسان 
هل يستطيع الشيطان أن يؤذي اإلنسان املسلم أو يتسلط عليه؟ وكيف أستطيع أن أصبح قوية 
وال أخاف إال من الله مع العلم أنني أحب الله كثرياً ولكنني ضعيفة ومبتالة بالوسواس والخوف. 
أرجوك يا دكتور سعيد أن تعطيني الجواب الشايف وأن تدعو يل بالعافية وأن ال أخاف إال من الله 

وجزاك الله عنا كل الخري وإننا نحبك يف الله. 
 

صّح أّن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)، وعمله ال يزيد عىل 
ً باختياره. أّما األذى الذي قد يصل إىل  الوسواس وتحبيب الرش إليه. أي فيبقى اإلنسان ممتّعا
اإلنسان من الجاّن، فالّشأن يف عالقة الجاّن باإلنسان كعالقة اإلنسان باإلنسان، فكام أّن اإلنسان 
قد يصيبه أذى من إنسان مثله كذلك ميكن أن يصيبه من الجاّن. ولكّن ذلك يف الحالتني ال يكون 
إال بإذن الله عّز وجّل. ودواء الوسوسة والخوف من الجّن واإلنسان هو كرثة االلتجاء إىل الله، 

واإلكثار من ذكر الله.

٣٢. ما المسؤول عن السحر بأعلم من السائل 
صديقة يل مسحورة بحيث أنّها التستطيع قراءة القرآن وال الصالة وال الّذكر إّال بتعب بالغ 
وبرسعة، وإذا أطالت صالتها أو قراءتها من املمكن أن يغمى عليها، وغري ذلك من السحر.. 
وسؤايل: كيف تستطيع التخلص من هذا السحر ودواء السحر ال تستطيع استعامله كام ترى، 

فكيف ميكنها ذلك؟ وجزاكم الله خرياً وال تنسونا من دعائكم. 
 

ما املسؤول عن السحر وعالجه بأعلم من السائل. أسأل الله أن يكرم صديقتك بشفاء عاجل.
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٣٣. النطق بكلمات تخالف جوهر العقيدة 
يف معرض حديثنا مع أحدهم تلفظت بكلمة أال وهي: (الله ما يقدر عليهم). بلغة عاّميّة.. وأمثال 
هذه الكلمة املنترشة قولهم: (أوالئك الناس الله ما يطيقيهم). فعندما أنبى أحدنا وقاَل لُه إنَّ 
هذه الكلمة باطلة وقد تخرج صاحبها جادة اإلميان لكونها تتعارض مع صفات الله عز وجل يف 
ً قال له كن فيكون فانتفض وقال من مل تعجبه الكلمة فال يسمعها  القدرة. وأنه إن أراد شيئا
وأردف قائالً: إمّنا األعامُل بالّنيّات فال تحكموا عيلَّ بظاهر لفظها. سؤايل سيدي الفاضل: ما حكم 
التلفظ مبثل هذه الكلامت التي درجت عىل ألسنة العامة وهل إن كان قائلها موقن بضدها أي 
ً ينطبق عليه حديث: "إمنا األعامل بالنيات"؟ وهل  مؤمن بقدرة الله وإمنا خرجت من فمه سهوا
حديث: "وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه 
ً هل تخرج هذه الكلمة من  بها سخطه إىل يوم يلقاه". تنضوي تحته مثل هذه الكلامت؟ وختاما

شخص مؤمن وإن كانت سهواً؟  
 

الّنطُق بكلمٍة ما من الكلامِت التي تخالُف جوهَر العقيدِة اإلسالميِّة تدخل صاحبَها يف الكفِر إن 
كان يعرف معناها وكان قاصداً للمعنى. ويف كل األحوال.. فإن كّفارَة هذه الكلمة أن يشهَد قائلُها 

شهادَة اإلسالِم فيقول: أشهُد أن ال إله إال الله وأنَّ محمداً رسول الله.

٣٤. هل عقاب هللا يأتي لإلنسان على شكل مصيبة دائمًا؟ 
قلتم أنَّ كلَّ مصيبٍة تصيب اإلنسان هي عقاٌب عىل ذنب اقرتفه. هذا الكالم أحدث لدي إشكال. 
 ً كنت أظنُّ أن املصائب نوعان،: األول عقاب عىل ذنب كام ذكرتم، والثاين هو ابتالء ابتداءا
ليمتحن الله صرب عبده و ثباته عىل اإلميان. وإال فكيف أفهُم قوَل الله: ( ويبلوكم بالخري والرش 
فتنة ). وقوله: ( أفحسَب النَّاُس أن يُرتَكُوا أن يقولوا آمّنا وهم ال يفتنون ). ثم إذا كانت املصيبة 
ً عىل ذنب، فكيف يرمى األنبياء واألطفال باملصائب؟ سؤايل هذا ال عالقة له مبا يجري  ً عقابا دامئا
يف سورية. أنا أؤمن أنَّ ما يجري يف سورية هو عقاب من عند الله عىل ذنوبنا. لو أنهم كانوا 

يعقلون. جزاكم الله خرياً. 
 

مل أقل إنَّ كلَّ ما يبتىل به اإلنساُن من املصائب مثرة ملعاٍص ارتكبها. وقد أوضحت ذلك يف كتايب: 
(اإلنسان مسرّي أم مخرّي؟). ولكن الذي أقوله هو ما يجزم به البيان اإللهي قائالً: ( لَيَْس ِبأََمانِيُِّكمْ 
َوال أََمايِنِّ أَْهِل الِْكتَاِب َمن يَْعَمْل ُسوءاً يُْجَز ِبِه.. ). والجزاء الذي يعاقب به فاعل السوء قد يكون 
يف الدنيا، وهو املصائب عىل اختالفها، أمل يقل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أليب بكٍر وقد أهمه الوعيد 
 "يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست مترض؟ ألست تصيبك الألواء؟ فذلك ما  الرباين:
تجزون به". إذن فكل سوٍء يرتكبه اإلنسان ال بّد أن تناله عقوبة عليه من الله، من مصيبة 

ونحوها، ولكن ليس كل مصيبة جزاًء عىل سوء ارتكبه اإلنسان.
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٣٥. العذاب للروح أم للجسد أم لكليهما؟ 
سيدي أنتم قلتم يف دروس العقيدة اإلسالمية أن النعيم يف اآلخرة للجسد والروح والعذاب للجسد 
ومهمة الروح هي إيصال العذاب للجسد وأن الروح ال ذنب لها، كيف نوفق بني كالمكم هذا 
والحديث: (أخرجي أيتها النفس الخبيثة إىل سخط من الله وغضب قال: فتفرق يف جسده 
فينقطع معها العروق والعصب كام يستخرج الصوف املبلول بالسفود ذي الشعب قال: فيقومون 
إليه فال يدعونها يف يده طرفة عني فيصعدون بها إىل السامء فال ميرون عىل جند من املالئكة إال 

قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟) [جزء من الحديث 107 من املستدرك الجزء األول]  
١ ملاذا تتفرق روح الفاجر يف جسده فينقطع معها العروق والعصب إذا كان ال ذنب لها؟  
٢ ملاذا وصفت املالئكة هذه الروح بقولهم "ما هذه الروح الخبيثة" إن مل تكن مذنبة؟  

٣ أمل تقل يف دروس الحب أن الروح تنعكس عىل الدماغ فيكون التفكري وعىل القلب فتكون 
املشاعر فكيف ال يكون لها عالقة بالذنوب؟  

 ً ً أرجو اإلجابة عنه ألين كنت أعتقد أن العذاب للجسد والروح معا ٤ سيدي هذا سؤال ملح جدا
وليس الروح وسيلة إليصال العذاب، وهل اعتقادي هذا فيه مشكلة من ناحية العقيدة أن الروح 

تتعذب والجسد كذلك؟ وإن كان فيه مشكلة فام توبتها؟ وهل حبط عميل بذلك االعتقاد؟ 
 

حديث أحمد وأيب داوود والبيهقّي والحاكم، كلّهم جاء لفظ: (اخرجي أيتها الّنفس الخبيثة) ومل 
يرد بلفظ (أيّتها الروح الخبيثة). ثم تقول املالئكة يف تتّمة الحديث: (ما هذه الريح الخبيثة) ومل 
يرد يف أّي من الروايات املعتمدة (ما هذه الروح الخبيثة). إذا تبنّي هذا فإّن كلمة الّنفس تأيت 
لخمسة معاٍن، منها الغريزة الحيوانيّة التي تخضع للتطّور من أّمارة فراضية فمطمئّنة. وال شّك 
أنّها غري الروح... وليس مثّة ما مينع من أّن الّنفس التي بقيت أّمارة وارتحلت من الدنيا وهي 
أّمارة يخلقها الله يف مظهر كائن، كام يُصوَّر العمل الصالح لصاحبه يف مظهر كائن وكذلك العمل 
السيّئ. فتتلقى هذه النفس - سارية داخل كيان الجسد - العذاب الذي توّعد الله به. أما الروح 
املنسوبة إىل الله والهابطة من علياء الربوبيّة إىل اإلنسان فمعاذ الله أن توصف بالخبث أو الننت 

وإمّنا الريح هي التي توصف بذلك. وانظر مزيداً من التفصيل كتاب الّروح البن القيّم.

٣٦. هل الغالف الجوي (الفضاء) من الحوادث أم الممكنات؟ 
ملا كان حكمنا عىل العامل أنه حادث ومن املمكنات بناء عىل جواز تصور العقل انعدامه أوالً 
ً ألننا باملشاهدة رأينا أن العامل ليست لديه قوة ذاتية بل بغريه، فكيف نستطيع أن نحكم  وثانيا
عىل الغالف الجوي أو الفضاء أو الفراغ الذي هو فوق املجرات ومل نشاهده ونطلع عىل ماهيته 
بالحدوث؟ أو أنه ممكن؟ وال أقصد هنا التوالد الذايت الباطل بدليل الدور بل أسأل عن دليل 

حدوثه. وجزاكم الله خرياً. 
 

الغالف الجوي مجموعة غازات تحمي حياة اإلنسان. فهي حادثة، وال بّد لها من محدث، أما 
الفضاء أو الفراغ أو ما يسمى بالجو، فهو ال يشء والال يشء عدم وليس وجوداً.
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٣٧. هل يخلد أحد من المسلمين في النار ؟ 
تقول أخت من السلفية أن هناك من يخلد يف النار إىل ما ال نهاية من املسلمني، كيف؟ طوال 
عمرنا نعرف أن ال خلود يف النار ملن قال ال إله إال الله محمد رسول الله، فالخلود ملن كفر فهي 

تنسب الكفر ملن نطق بالشهادة دون العمل بها. 
 

ً دخل الجنة ) رواه البخاري  صح عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال ( من مات ال يرشك بالله شيئا
ومسلم وأحمد من حديث ابن مسعود، وقال: (من كان آخر كالمه ال إله إال الله دخل الجنة) 
رواه الحاكم يف مستدركه، وأبو داوود يف سنته، وأحمد يف مسنده، ورواه البزار بسند صحيح من 
حديث أيب سعيد الخدري أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: ( من قال ال إله إال الله مخلصاً دخل الجنة ) 
وقد بلغت األحاديث الصحيحة أو املروية عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بهذا املعنى مبلغ التواتر املعنوي. 
فأي سلفية يتمتع بها من يخالف كالم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف أصح ما روي عنه ؟!. وكيف تتفق 

سلفيتها مع قول الله تعاىل ( إِنَّ اللَّه الَ يَْغِفُر أَن يُْرشََك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاُء )؟

٣٨. تخفيف العذاب عن أبو لهب 
سمعت من شيخ يستند إىل حديث أن أبا لهب يخفف عنه العذاب كل يوم اثنني لفرحه مبولد 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وقال إن الحديث ضعيف ولكن يستفاد منه يف فضائل األعامل، ثم جاءين شخص 
آخر وقال يل إن كالم هذا الشيخ مخالف للعقيدة وأنه كافر وال تجوز الصالة وراءه، فام حقيقة 
هذا الحديث؟ وإن كان الحديث خطأ فام حكم من يقوله ويستند إليه؟ أفيدونا أفادكم الله. 

 
الحديث ليس صحيحاً، وهو ال يدخل يف فضائل األعامل، فتخفيف العذاب يوم القيامة عن الكافر 
ال دليل عليه من مصدر صحيح، ومن ثم فهو ليس من الفضائل االعتقادية، عىل أن ضابط 
الحديث الضعيف املقبول أن يكون مدلوله داخالً يف فضائل األعامل، ال يف أمور االعتقاد. أما 
القول بتكفري من أخذ بهذا الحديث وصححه، فهو جنوح مكشوف وخطري عن الحق، وجنوح 
ر أسوأ بكثري من جنوح من صدق هذا الحديث وأخذ به، املكفرات معروفة ومحدودة  هذا املكفِّ

فأين هو املكفر منها يف تصديق هذا الحديث ويف األخذ به.

٣٩. ما معنى قولهم : أجزاء الشيء ليست عينه وال غيره؟ 
املقرر يف علم الكالم أن أجزاء اليشء ليست غريه وال عينه فكيف يصح أن يقال أن حاجة املركب 

اىل أجزائه هي حاجة إىل غريه؟ 
 

معنى قويل "لو كان الله مركباً من أجزاء إذاً لكان عاجزاً بنفسه محتاجاً إىل غريه" هو التايل: عندما 
ً إىل غريه. وإذا كانت األجزاء  ً بنفسه مستندا ً من أجزاء يكون كل جزء عاجزا يكون اليشء مركبا
كلها تتسم بالعجز الستناد كل منها إىل غريها، فالكل الذي يرتكب من تلك األجزاء عاجز، ال ينهض 
بل ال يوجد إال بغريه. أي أن مجموعة عاجزين متساندين ال ميكن أن تتشكل منهم مجتمعني قوة 

ذاتية.
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٤٠. العلم والقوة اللتين أتمتع بهما 
أنا أعلم بأن علمي وقويت هي من الله لحظة فلحظة، سمعتك البارحة يف أحدى القنوات يف درس 
الحكم تقول أن القوة التي أتحرك بها منبثقة من قوة الله لحظة فلحظة وعلمي هو من علم 
الله، وسمعتك يف آخر تقول أن روحي نسبها الله إىل ذاته العلية، وسؤايل هو أليست قويت وعلمي 
مخلوقة من الله لحظة فلحظة وروحي مخلوقة أيضاً فهل يجوز سيدي أن نقول عن مخلوق مثل 
قويت أنها منبثقة من قوة الله والتي هي صفة قامئة بذات الله أم نقول أنها مخلوقة من الله 
ً أليس نسبتها إىل الله هي نسبة  لحظة فلحظة وكذلك العلم؟ أما الروح التي هي مخلوقة أيضا

تكريم منه سبحانه؟ وجزاك الله عن املسلمني كل خري. 
 

ليس لإلنسان قّوة مستقلّة أو منبثقة عن قّوة الله. بل القّوة التي يتمتّع بها اإلنسان هي قّوة الله 
مُيتّعه بها لحظة فلحظة، وهذا معنى الكلمة القدسيّة التي علّمنا إيّاها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وأمرنا أن 
نكرث منها "ال حول وال قّوة إّال بالله"، وكذلك العلم وسائر الّصفات األخرى التي يتمتّع بها 
ْن ِعلِْمِه إِالَّ مِبَا َشاء )، فقد نسب الله العلم  ٍء مِّ اإلنسان. أال ترى إىل قوله تعاىل: ( َوالَ يُِحيطُوَن ِبَيشْ
الذي يتمتع به اإلنسان إىل الله. وإن كنت قد سمعتني بتعيني أقول: إّن قّوة اإلنسان منبثقة من 
قّوة الله فهذا التعبري إذن خطأ مّني.. وال يجوز أن نقول إّن قّوة الله مخلوقة ألّن قّوة الله صفته 

وصفات الله قدمية قدم ذاته.

٤١. الهداية والضالل 
حىك الله تعاىل عن الراسخني يف العلم قولهم: ( َربََّنا َال تُِزْغ قُلُوبََنا بَْعَد إِْذ َهَديْتََنا َوَهْب لََنا ِمنْ 
اُب )، والسؤال كيف يزيغ الله قلوبهم؟ وملاذا؟ وهل يحسن من الله  لَُدنَْك رَْحَمًة إِنََّك أَنَْت الَْوهَّ
تعاىل أن يزيغ قلوبهم من دون يشء؟ ما ذنبهم عندما يزيغ الله تعاىل قلوبهم ثم يدخلهم النار 

بسبب إزاغة قلوبهم ومن قبله؟ أريد أن أعرف هذا. 
 

دعاء األبرار بقولهم: (َربََّنا الَ تُِزْغ قُلُوبََنا بَْعَد إِْذ َهَديْتََنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة إِنََّك أَنَت 
اُب)، ليس معناه أّن الله قرر أن يزيغ قلوبهم، ولكّنه أبطل قراره ألنّهم سألوا الله أن ال يزيغ  الَْوهَّ
قلوبهم. وإمنا معنى دعائهم أن عبوديّة اإلنسان لله تقتضيه أن يعلم أّن الهداية التي يتمتّع بها 
إمّنا جاءته تفضالً من عند الله، وهذا يعني أن يعلم أّن الله قادر عىل أن يسلب عنه هذه الهداية 
ألقّل هفوة أو ذنب يرتكبه. وكّل بني آدم خطّاء. وال يأمن من مقت الله إّال من يعّد نفسه 

معصوماً من الهفوات والذنوب، وهيهات.
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٤٢. الفرق بين الوسواس والشك في العقيدة 
"بعدما كنت مسلمة مؤمنة إميان العوام الذي يستند إىل أدلة عمومية إجاملية غري تفصيلية وغري 
مؤسسة عىل منطق قواعد البحث العلمي واملعروفة وإمنا عىل منطق الفطرة والفكر البسيط 
وعند اجتياح الشبهات وتراكم والظنون يف وجود الله ونبوة محمد ملسو هيلع هللا ىلص يف ذهني .. وجدت 
نفيس عاجزة عن الرد عليها الرد الذي يقنع القلب ويطمنئ القلب حتى أحسست إين أصبحت 
فارغة متاما من األدلة التي تثبت حقائق اإلسالم وعند إحسايس بالخطر يف هذه املرحلة اجتهدت 
يف رد هذه الشبهات وتأسيس األدلة من جديد وقد وصلت اآلن والحمد لله إىل اليقني الكامل 
بنبوة محمد ملسو هيلع هللا ىلص وأن القران كتاب من عند الله، أنا متزوجة وقد بدأت هذه الشكوك تراودين 
من قبل أن أتزوج ومتكنت مني بعد الزواج - فهل أعترب نفيس مرتدة حينام أحسست إين 
ً من األدلة التي تثبت حقائق اإلسالم؟ وعليه يجب علينا أنا وزوجي إعادة  أصبحت فارغة متاما

عقد الزواج بسبب ارتدادي ؟". 
فأجبتم: "ليست املشكلة أن ال متتليك أدلة علمية عىل وجود الله وأركان اإلسالم، فكم من مسلم 
قوي اإلميان يؤمن بالله دون دليل، ولكن املشكلة أن يزجك فقد الدليل يف الشك، وأن يبقى 

الشك يف نفسك وأن تتعاميل معه. يف هذه الحالة تخرجني من اإلسالم". 
كام سألكم أخ آخر السؤال التايل:  

" يبتىل بعض األشخاص بوسواس يف العقيدة فكيف يكون العالج منه وما هي اسباب حدوثه 
وكيف ميكن تجنبه".  

فأجبتم: "الوساوس التي تترسب إىل فكر اإلنسان يف مسائل العقيدة، ال ترضه يف دينه، إن كان 
يعلم من نفسه أنه يكرهها ويبحث عن سبل التخلص منها، وال يستقبلها ليفكر فيها بقبول بل إن 

انزعاجه منها دليل عىل رسوخ إميانه بالله". 
 

كيف نستطيع الجمع بني هاتني الفتويني؟ ما الفرق بني الوسواس يف العقيدة وبني الشك؟ وكيف 
نستطيع أن نعرف إذا كان ما ينتابنا من أحوال هو من الشك أم من الوسواس؟ بارك الله بكم.. 

 
الفرق بني الوساوس التي ال تّرض العقيدة، والشك الذي يّرض بها، هو التايل: 

 
- الوساوس هي تلك التي تهجم عىل فكر الشخص دون اختيار وال رغبة منه، بل هو يكرهها 
ويحاول أن يتخلص منها. فهذه هي الوساوس وهي ال تّرض صاحبها، بل إن كراهيته لها دليل عىل 

صدق إميانه. 
 

- أما الشك فهو األفكار التي يستقبلها الشخص دون انزعاج منها، بل يسرتسل يف التفكر فيها، 
رغبة منه بأن يصل إىل النتيجة، مفرتضاً بأن رمبا يكون عىل غري الحق، دون أن يشعر بأي كراهية 
أو ضيق من هذا الذي يساوره. فهذا هو الشك الذي إن تجاوب معه صاحبه يّرض باإلميان، 

ويُحوج إىل تجديده.
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٤٣. أسئلة في العقيدة 
ً الجلوس إليك عىل انفراد أو بجلسة خاصة إلمطارك  سيادة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، حاولت كثريا
بأسئلتي التي وإن كانت ال تقبل لقب الكثرية فأنا عىل يقني أن أجوبتها ستأخذ الكثري والكثري من الوقت، وها أنا 
أكتب لك عن طريق الربيد االلكرتوين غري مقتنع بهذه الطريقة ملثل هذه األسئلة وال ألجوبتها ... ال أدري ماذا 
أفعل ولكنني سأحاول بهذه الطريقة الغري مقنعة عىس أن أحظى بأجوبة شافية وكافية، نبع الكثري منها بحكم 

سفري الكثري واختالطي بألوان من العقليات واملجتمعات واألديان، وهي: 
 

١ ما حكم من ولد يف بلد غريب يف أقايص األرض ومل يسمع باإلسالم قط (كام كان الحال يف القرن املايض) وإذا 
سمع به فهو يسمع عن إرهاب معتنقيه وجرامئهم وتخلفهم (بغض النظر عن صحتها) ومات عىل ذلك؟ 

 
ً يف أرسة متدينة، محافظة، عريقة ومعتزة  ً مثالً أو يهوديا ٢ لو ولدت أنا أو أنت يف بلد يف أقايص األرض وولدت مسيحيا
بدينها (كام يحصل مع أي مسلم هنا) فام الذي سيدفعني إىل التفكري يف تغيري ديني؟ واذا حصل وفكرت يف تغيري ديني 
(وهذا من الصعوبة مبكان) فهل سأختار االسالم ألبدأ به؟ أم البوذية التي تحض عىل الرشف واألمانة والعفة ووو... إلخ؟ 

هل سأقيض حيايت يف البحث عن الدين الحقيقي؟ ماذا لو بدأت بالبوذية مثالً واقتنعت بها؟ ما حكم هذا الرجل؟ 
 

ً أو يهودياً، أال يجب عّيل التفكري يف صحة ديني كام أطالب اآلخر  ٣ لقد ولدت مسلامً كام ولد غريي مسيحيا
بنفس املطلب؟ 

 
٤ يف موضوع طرد إبليس من الجنة ... كيف يل أن أفهم موقف إبليس الذي كان طاووس املالئكة وكان يرى 
نعيم الجنة الذي لن يرى أروع منه يف مكان آخر أبداً وحتامً، وكان يرى فظاعة ورهبة واتقاد جهنم ويعلم علم 
اليقني أنه معذب فيها (خالداً) والخلود كلمة تحتاج إىل التفكري والتفكري الطويل إلدراك معناها، ثم أرص عىل 
استكباره وعناده عاملاً علم اليقني أنه سيخلد يف العذاب قريباً، هل الرغبة يف إغواء البرش انتقاماً الستكباره تعادل 
ما سيالقيه وهو األعلم مبا سيالقيه؟ إن أحدنا قد آمن بالجنة ونعيمها ورغب فيها، وآمن بجهنم وعذابها وخاف 

منها دون أن يراهام، فكيف مبن رآهام؟ إن سؤايل هذا ليس كفراً إن شاء الله ولكنه محاولة لتقريب الفهم. 
 

٥ عندما أفكر يف كلمة (خالداً) يف جهنم ال أجدها مناسبة ألي عقوبة يف الدنيا مهام كانت عظيمة، فأفظع جرمية 
ترتكب يف األرض قد يعاقب عليها فاعلها بآالف السنني بل مئات اآلالف بل املاليني من سنوات العذاب، ولكن 
أليس سبحانه وهو أرحم من رحم وهو خالق الرحمة أرحم من أن يخلد أي أحد يف العذاب دون انتهاء، هل 

هناك أي تفسري آخر (للخلود) يف جهنم املذكور يف القرآن؟ 
 

٦ لقد توقعت منذ سنوات بأن أسأل هذا السؤال، وقد سئلته بل وقد غدت بعض قنوات اإلعالم الغربية أو 
املستغربة تسأله، وهو ما الفرق بني الدعوة والتبشري؟ ملاذا يحق للمسلم الدعوة إىل دينه وال يحق للمسيحي 
التبشري بدينه بل ويعاقب عليه بشكل علني وعادي يف أغلب الدول االسالمية والعربية؟ هل السبب هو طريقة 
ً من اإلغراء املايل هل يسمح به  ً أخرى؟ ماذا لو كان التبشري خاليا التبشري باإلغراء املايل فقط أم أن هناك أسبابا

كالدعوة إىل اإلسالم؟ 
 

ً من الكفر (والعياذ بالله) أو التشكيك، ولكنك يا فضيلة الدكتور أعلم الناس  قد يعترب الكثري أسئلتي نوعا
بالرضورة امللحة عىل إجابتها، أعلم أن بعض هذه األسئلة يحتاج إىل فصول بل كتب لإلجابة عليها، وسأكون 
ً حتى لو أرشدتني اىل أي بحث أو تسجيل جاهز لحرضتكم لإلجابة عىل كل سؤال (إجابة شافية كافية).  ممتنا

أمتنى من الله سبحانه أن تصلكم رسالتي هذه وأمتنى اإلجابة عليها قريباً.
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أوالً: اإلنسان الذي مل يسمع باإلسالم قط، أو سمع به ومل يتح له أن يتعرف عىل حقيقته، أو 
بلغه عىل غري حقيقته ومل يتح له أن يكتشف الحقيقة، غري مكلف وغري معاقب يوم القيامة. 

ِبنَي َحتَّى نَبَْعَث رَُسوالً )  لقوله تعاىل: ( َوَما كُنَّا ُمَعذِّ

ً وإناثاً، بحاجة إىل أن  ثانياً: هنالك بحكم البداهة اآلالف من شباب أوروبا وأمريكا، ذكورا
يحّكموا عقولهم يف دينهم الذي يعتنقونه، ثم يتأملوا يف اإلسالم من خالل االتصال بالكتب 
اإلسالمية أو من خالل االتصال باملسلمني، فتدلهم عقولهم عىل سخف عقائدهم الدينية وعىل 
انضباط عقائد اإلسالم ومبادئه مبا يقيض به العقل، إذن سيتحولون من الفراغ الديني الذي نشؤوا 
عليه إىل اإلسالم الذي هداهم عقلهم إليه؟ إذن باستطاعة العقل أن يهدي صاحبه إىل الصواب 
وأن يحذره من األوهام الباطلة، والبيئة التي نشأ فيها ال تحجب عقله عن التفكري واملقارنة 

واملحاكمة. 

ً به  ثالثاً: نعم يجب عىل املسلم أن يفكر يف الدالئل عىل صحة دينه، وعندئذ يزداد متسكا
ً ومنطقياً، فهو مقلد،  ً إليه. ومن اعتنق اإلسالم دون أن يدرك بعقله دالئل صحته علميا وركونا

وإسالم املقلد باطل. 

رابعاً: االستكبار والطغيان من شأن كل منهام أن يزج صاحبه يف هذا الذي زّج إبليس فيه 
نفسه، والدليل عىل ذلك حال املستكربين من الناس اليوم. إنهم يصلون عند املحاورة واملناقشة 
ً مبوقفه  إىل معرفة الحق  وتتخىل عنهم حججهم الوهمية كلها، ومع ذلك يظّل أحدهم متشبثا
يؤثر ما يدعو إليه استكباره عىل ما يدعو إليه عقله. وإذا غضب الله عىل املستكربين حجبه عن 

ُوَن ِيف األَرِْض ِبَغرْيِ الَْحقِّ )  صوت عقله. وصدق الله القائل ( َسأَْرصُِف َعْن آيَايِتَ الَِّذيَن يَتََكربَّ

خامساً: عقاب الخلود يف النار ليس عىل األعامل والقبائح السيئة التي مارسها الجاحدون 
خالل سبعني أو مثانني عاماً مثالً، وإمنا هو عىل ما علم الله من العزم والقرار الذي يتخذه أحدهم 
بينه وبني نفسه أنه لن يعود عن كفرانه وجحوده مهام طال عمره ومهام امتدت حياته .. واعلم 
أن الثواب الذي يدخره الله لعباده الصالحني إمنا هو عىل العزائم والقرارات التي اتخذوها يف 
نفوسهم أن يظلوا متمسكني بالحق مهام طال بهم العمر (والعزم هو الذي يعرب عنه القرآن 
بكلمة الكسب) والعقاب الذي يدخره الله ملن مات جاحداً، عىل عزمه وقراره الذي اتخذه يف 

حياته أنه لن يتحول من الكفر بالله إىل اإلميان به مهام طال عمره.  

سادساً: ليس يف اإلسالم ما مينع أهل الكتاب من التعريف بديانتهم والتبشري بها. برشط أن 
ال يسلكوا إىل ذلك سبيل االنتقاص من اإلسالم. كذلك التبشري باإلسالم يجب أن ال يستخدم فيه 
ً بالقاعدة املعروفة ( أال ال يفتننّ  املسلمون الهجوم عىل املسيحية واالنتقاص منها، وذلك التزاما

نرصاين عن نرصانيته وال يهودي عن يهوديته ).
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٤٤. أسئلة في العقيدة ٢ 
أريد اإلجابة عن األسئلة التالية لو تكرمتم:  

١ أنا موقن بأن لإلنسان حرية االختيار، وأنها أساس التكليف، ولكن قال يل أحدهم أن الله قد 
ً يف اإلنسان، فلامذا اختار الكافر  خلق العقل، ووضعه يف اإلنسان، فإذا كان هذا العقل واحدا
الكفر واملؤمن اإلميان؟ مبعنى آخر، ما هو العامل الداخيل الذي جعل أحدهام يؤمن واآلخر يكفر 
مع وجود الدالئل ذاتها لديهام؟ أجبت هذا الشخص بأين ال أعرف ملاذا آمن هذا وكفر اآلخر، 
ً عن إعطاء الحرية لإلنسان. ما رأيكم يا فضيلة الدكتور بهذا  ولكني موقن بأن الله ليس عاجزا

السؤال؟ وهل جوايب خاطئ؟ وهل عندكم من إجابة أخرى للسؤال؟ 
٢ هل نستطيع أن نقول (اآلن الله راض عنك) مثالً؟ أو ليس هذا حرص لله يف حد الزمان؟ 

٣ إذا كان الله خارج حدود الزمان، فلامذا نقول إن لله صفة األزلية، إذ إن صفة األزلية عىل ما 
اتضح يل متعلقة بالزمن؟  

ً عن حدود  ٤ كيف نستطيع أن نقول إن أفعال الله حادثة، وصفاته أزلية، مع كون الله منزها
ً جزاكم الله خرياً،  الزمان؟ مع العلم بأين قرأت كتابكم (كربى اليقينيات الكونية) وقد أفادين كثريا

ولكن بقيت هذه النقاط يف بايل مل تحل. 
 

الكافر وغريه يتمتّعون بالعقل، ولكّن العقل يبّرص صاحبه بالحّق والباطل، وال يدفعه إىل أّي من 
الطريقني. ثّم يف الناس (وهم أحرار) من يستجيبون ملا تبرصهم به عقولهم، وفيهم من يعرضون 

عن العقل ويستجيبون لرغباتهم ورعوناتهم وشهواتهم وهذا معنى االختيار. 
 

ال يتمتّع بنعمة اإلميان الحقيقي بالله إال من ريض الله عنه. فرضا الله أسبق إليه من إميانه، ألنّه 
ً عىل املسبب. إذن فرضا الله عن عباده الصالحني ثابت من  سبب اإلميان والسبب متقّدم دامئا
األزل ألنّه عامل من األزل بأنّهم سيكونون من عباده الصالحني، ومن ثّم ال يجوز أن يقال: إّن الله 
ً بعد أن كان معدوماً، بل رضاه تابع لعلمه  ً عارضا اآلن راٍض عن فالن، ألّن رضا الله ليس شيئا

وعلمه أزّيل. 
 

معنى األزل كينونة اليشء خارج حدود الزمان مع االستمرار. والزمان يشء اعتباري ال وجود 
ً له، ألنّه عبارة عن البعد الرّابع ليشء ما. (اقرأ معنى الزمان وتفصيله يف كتايب نقض  استقالليّا

أوهام املاديّة الجدليّة). 
 

صفات الله تابعة لذاته فهي أزليّة، فعلمه مثالً أزّيل، وقدرته أزليّة، وسمعه أزّيل، وكالمه أزّيل، ... 
إلخ، ولكّن املعنى الصلوحي لصفاته هو األزّيل أّما املعنى التنجيزّي لها فحادث، كتعلّق قدرته 
التنجيزيّة بإيجاد مخلوق ما، وتعلّق إرادته التنجيزيّة بتخصيص يشء ما لإليجاد أو اإلعدام. واملهم 

أن تعرف الفرق بني الصفات من حيث هي وبني األفعال التي هي مثرة الصفات وإنجازها.
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٤٦. متى يكون اإلنسان مسير ومتى يكون مخير؟ 
لقد شغل بايل منذ فرتة موضوع القضاء والقدر وموضوع التسيري والتخيري. وقرأت ما كتبه 
الدكتور البوطي يف كتابه ( اإلنسان مسري أم مخري) . كام اطلعت عىل آراء العلامء يف موضوع 

القضاء والقدر وأن القضاء هو علم الله األزيل. ولكن واجهتني مشكلتني:  
األوىل: ما هو الحد الفاصل بني التسيري والتخيري؟  

الثانية: حديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : (ال تقل لو فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء 
فعل). فهذا الحديث يشعرين أن اإلنسان مسري وأن الله اختار له هذا األمر. 

 
اذكر لنا مثاالً لألمور التي مل تستطع التمييز فيها بني التسيري والتخيري. وعىل كل فإذا شئت أن 
تتوسع يف معرفة هذا البحث فارجع إىل كتايب (اإلنسان مسري أم مخري) فاقرأه ثانية قراءة متأنية 

تجد فيه الجواب عن أسألتك كلها.

٤٧. الدعاء والقدر 
السالم عليكم ورحمة الله، ما تقول السادة األشاعرة واملاتريدية يف قضية رد القدر بالدعاء؟ هل 

يستطيع الدعاء أن يرد القدر؟ أفتونا مأجورين. 
 

من البدهيات التي يجب أن يعلمها كل مسلم أن كل ما يحدث يف الكون من أفعال اإلنسان 
وغريها داخل يف قضاء الله وقدره، فاملرض الذي ينتاب اإلنسان داخل يف قضائه، والتجاؤه إىل الله 
بالدعاء أن يشفيه داخل أيضاً يف قضائه. إذ أن قضاء الله علمه بكل ما يجري يف الكون فالله يعلم 
ً هذا سيدعو الله أن يشفيه، وعلم أنه سيستجيب أو ال  ً باملرض، وعلم أن فالنا أنه سيبتيل فالنا
ً لعلم الله عز  يستجيب له، إذن كل ذلك داخل يف قضائه، والقدر وقوع ذلك يف مواقيته طبقا
وجل. وهذا السؤال ال يصدر إال عمن جِهل أن الدعاء خارج عن القضاء وال عالقة له به. وال يقول 

ذلك إال جاهل بأوليات الدين وبدهياته.

٤٥. موقفنا من الحديث عن أمور مستقبلية 
يف خضم هذه الفتنة التي داهمت بلدتنا، كرث الحديث بني الناس عن دنو ظهور سيدنا املهدي، 
وأن ساعة ظهوره قد أزفت، وأنه اآلن حي يرزق. وقد كنت يف نقاش مع بعض أصدقايئ وقد 
تحدثوا بهذا الحديث فطلبت منهم أن ننشغل بإصالح عالقتنا مع الله، وااللتجاء إليه، بدالً من 
االنشغال بالحديث عن هذا األمر، ال عن إنكار لهذه الغيبيات - معاذ الله - وإمنا عن رغبة يف أن 
نصلح من واقعنا ما استطعنا إىل ذلك سبيالً. أرجو التفضل بجواب شاٍف، عن املنهج الذي يجب 

أن نسلكه عند طرح مثل هذا املوضوع. وجزاك الله كل خري. 
 

علينا أن نحرص حديثنا يف معالجة الحال القامئة مبا يريض الله، وليس لنا أن ننشغل عن ذلك 
بتوقعات املستقبل.
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٤٨. هل يتنافى القدر مع الدعاء؟ 
أعياين فهم جملة "الزواج قدر مكتوب" وأنا سمعت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول للشاب: ( اظفر بذات 
الدين تربت يداك ) حاشاه الذي ال ينطق عن الهوى أن يسخر منا، وأن يقول يل ال تتعبي نفسك 
ً قبل والدتك وهذا يجعل حيايت بال  بالدعاء أو األخذ باألسباب لن تنايل إال الذي كتب لك زوجا

أمل، أليس القائل إنه قريب يجيب دعوة الداع؟ أرجوك يا دكتور أرح قلبي باإلجابة. 
 

من قال لك إّن الزواج وحده قََدٌر مكتوب؟!.. الرزق قدر مكتوب، والنجاح يف الدراسة واإلخفاق 
فيها قدر مكتوب، والربح يف التجارة والخسارة فيها قدر مكتوب، وحركاتك وسكناتك قدر 
ً بكّل ما  مكتوب. إّن من بدهيات اإلسالم أن كّل يشء بقضاء وقدر. ومعنى القضاء علم الله سلفا
 ً سيجري يف الكون من شؤون الطبيعة وترصّفات اإلنسان، ومعنى القدر وقوع تلك األحداث طبقا
لعلم الله بها، فهل معنى ذلك أن ال يتحرك اإلنسان لدراسة وال لتجارة وال لوظيفة وأن ال يأخذ 
دواء عند املرض وال طعاماً عند الجوع أو رشاباً عند الظأم وأن ال يبحث عن الفتاة التي تصلح له 
ويصلح لها ألّن ذلك كلّه قدر مكتوب؟.!. إن الله الذي نبأنا بأن ذلك كله قضاء مكتوب، أمرنا 

بالعمل وباتخاذ األسباب ملا نريد تحقيقه.

٤٩. القضاء المعلق والقضاء المبرم 
مثة إشكال مل أفهمه حول القضاء املربم واملعلق.. نعلم أن الدعاء يغري القضاء املعلق.. مثل النجاح 
والفشل والصحة واملرض وغريها مام يتمنى اإلنسان وقوعه يف حياته.. ولكن هل ميكن أن يغري 
ً إلنسانة ما كون هنالك ذرية تنتج عن  الدعاء ساعة املوت أو يغري الشخص الذي كتبه الله زوجا
هذا الزواج وأسامؤهم يف علمه عنده؟ ...فهل الدعاء يغري كل أنواع القضاء مهام كانت قوتها؟.. 

اعذروين وشكراً لكم.. شكراً جزيالً. 
 

ً عىل قضائه، حتى يقال: هل يغري الدعاء  دعاء اإلنسان ربه داخل يف قضاء الله، وليس طارئا
ً سيدعو الله أن يكرمه بزوجة صالحة، ويعلم أنه سيستجيب أو  القضاء؟ فالله يعلم مثالً أن فالنا
ال يستجيب له. والقضاء هو علم الله مبا سيجريه يف الكون. إذن فكل ذلك داخل يف قضائه. 

وبذلك يزول اإلشكال كله.

٥٠. مشكلة الوساوس في العقيدة 
يبتىل بعض األشخاص بوسواس يف العقيدة فكيف يكون العالج منه؟ وما هي أسباب حدوثه؟ 

وكيف ميكن تجنبه؟ 
 

الوساوس التي تترسب إىل فكر اإلنسان يف مسائل العقيدة، ال ترضه يف دينه، إن كان يعلم من 
نفسه أنه يكرهها ويبحث عن سبل التخلص منها، وال يستقبلها ليفكر فيها بقبول بل إن انزعاجه 

منها دليل عىل رسوخ إميانه بالله.
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٥١. االحتجاج بخبر االحاد في العقائد 
بالنسبة إىل خرب اآلحاد الصحيح إذا احتف بقرينة هل يصح االحتجاج به يف العقيدة؟ وإذا مل 
يحتف بها فال يصح؟ وهل صحيح أن ذلك االحتجاج بالحديث املحتف بالقرائن يطبق فقط عىل 
أصول العقائد كواجبات الله وإثبات نبوة شخص بعينه وإثبات ملك كجربيل أما يف الفروع 
فحديث اآلحاد حجة يف العقائد وإن مل يحتف بقرينة؟ وهل صحيح أن كل هذا الكالم نظري ال 
مجال له للتطبيق ألن أصول العقيدة موجودة يف القرآن وهو قطعي الداللة قطعي الثبوت فغدا 
ً ؟ نرجو اإلجابة عىل هذا الجديد  ً لفظيا الكالم حول االحتجاج بخرب اآلحاد بأمور العقيدة نزاعا
الذي سمعته ومل أقرأ أي يشء حوله يف كتاب كربى اليقينيات الكونية سوى أن العقيدة ال تثبت 

بخرب الواحد الصحيح وأنها ال تثبت إال بالقرآن أو باملتواتر من الحديث الصحيح. 
 

االحتجاج بخرب اآلحاد يف مسائل العقيدة احتجاج صحيح، ومل يقل أحد أنّه احتجاج باطل. وإمّنا 
البحث يف أنّه: هل يجب االعتقاد فيام مل يثبت الدليل عليه إّال بخرب اآلحاد؟ الجواب أّن خرب 
اآلحاد إمّنا يفيد الظّن ومن ثّم فال يكفر املسلم وال يعيص الله بعدم يقينه مبا تضّمنه خرب اآلحاد، 
ولكّن االحتياط يقتيض االعتقاد به. هذا يف مسائل العقيدة أّما يف مسائل األحكام الّسلوكيّة 
(الفقه) فيجب األخذ بخرب اآلحاد إن كان صحيحاً أو حسناً، إذا املسلم متعبد يف األحكام السلوكية 

بالدالئل الثابتة يف كتاب الله أو سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وإن كانت ظنية.

٥٢. حكم أحاديث اآلحاد في أصول العقائد 
ً غري واضح  ً غامضاص شائكا ال زالت أحاديث اآلحاد والتعامل معها يف أصول العقائد وتفاصيلها أمرا
بالنسبة يل ولكثري من طالب العلم الرشيف .. خصوصاً مع تضارب األقوال فيها، فمثالً مع ترجيح الحافظ 
ابن عبد الرب يف (مقدمة التمهيد) عدم العمل بها يف األصول .. نجده يعود ويقول ولكنهم كانوا يدينون 
بها يف االعتقادات! ثم كيف تصح هذه الدعوى (أي عدم العمل بها يف األصول) مع أن الواقع العميل يف 
زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه يناقض هذا حيث كان ملسو هيلع هللا ىلص يرسل اآلحاد باإلميانيات والعمليات فيصدقه 
الناس ويدينون ويعملون.. ثم نجد أن السعد التفتازاين رحمه الله يف رشح الترصيح يقول بجواز األخذ 
بها يف تفاصيل العقائد ال أصولها، وأشار لنحو هذا اللكنوي يف ظفر األماين.. وغريهام من علامء الحنفية! 

مع أن كتب غريهم مل تفصل ذلك... ما الذي تراه؟ 
 

العبارة فقط هي املوهمة، واملضمون املراد ال إشكال فيه.  
قولهم بعدم العمل بخرب اآلحاد يف أصول العقائد، يعني أننا ال نلزم املسلمني باالعتقاد مبوجبه، وال 
نكفرهم بإنكاره، ولكن يظل االعتقاد به هو األسلم للنجاة من الفسق مثال ذلك خرب سحر لبيد 
لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فال ضري من االعتقاد به بل هو األسلم، باإلجامع، ولكن ال يكّفر املنِكر، وال 
نحمل املسلمني عىل االعتقاد بهذا الخرب قرساً. فهذا هو معنى قولهم بعدم العمل بخرب اآلحاد يف 

أصول العقائد. 
وإذا علمت إجامع املسلمني عىل أفضلية االعتقاد بخرب اآلحاد، وإجامعهم عىل عدم تكفري من 

أنكره، فقد زال اإلشكال، وعليك عندئذ أن ال تقف عند اختالف العبارات.
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٥٣. شرح حديث "ال تسّبوا الّدهر فإنَّ هللاَ هو الّدهر" 
رشح الحديث: "يؤذيني ابُن آدم يسبُّ الّدهر وأنا الّدهر بيدي األمر أقلب الليل والنهار". مامعنى 

أنا الدهر؟  
 

الحديث هكذا: "ال تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر". رواه مسلم من حديث أيب هريرة. واملعنى 
املراد بكلمة "الّدهر": األحداث التي تجري يف الكون، يف دار الدنيا، وملا كانت أحداث الكون 
بقضاء الله وحكمه، كنى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك بقوله: "فإنَّ اللَه هو الّدهر". أي هو الذي 

يخلق أحداثه. ومن هنا كان سبُّ الدهر غري جائز، ألن املسبة إمنا تقع عىل حوادثه.

٥٤. حكم أحاديث اآلحاد في العقائد 
ماحكم األخذ بأحاديث اآلحاد يف (تفاصيل) العقائد األخروية.. وما حكم منكرها ؟ 

وما ردكم حول شبهة إرساله ملسو هيلع هللا ىلص اآلحاد لتعلم الناس العقائد واألحكام ؟ 
وما الفرق بني إيجاب العلم والعمل مع أنه لن يعمل إال بعد علم.. إذ ال عمل مع جهل.. وما 
معنى تلقي األمة للصحيحني بالقبول.. ما املراد منه وماذا يلزم عنه ؟.. وما خالصة الرد عىل شبه 

السلفية يف ذلك ؟ 
 

يجب التصديق مبا تتضمنه أحاديث اآلحاد الصحيحة من أمور العقيدة، ولكن ال يكفر بإنكارها ما 
دامت حديث آحاد مل يبلغ مضمونها درجة التواتر، بل يَْفُسق. وال يكفر املسلم إال إن أنكر ما هو 

معلوم من الدين بالرضورة. 
أما شبهتك بالنسبة لآلحاد الذين كان يرسلهم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إىل اآلفاق لتعليم الناس عقائد 
اإلسالم، فإن مناط الظن هو حديث هؤالء اآلحاد ورشحهم للعقائد، ولكن إرسال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
للواحد منهم، كمعاذ بن جبل مثالً، ليعلموهم اإلسالم، محُل يقني، فمناط وجوب العمل بتعاليم 
معاذ إمنا هو اليقني بأنه رسول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إليهم، فكان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يبلغهم قائالً: كلام 
جاءكم رسول من قبيل ليخربكم عن عقائد اإلسالم وجب عليكم العمل بإخباره. ومن هنا كان 
األخذ مبا جاءهم به رسول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف حكم األخذ باملتواتر ( انظر يف تفصيل هذا ما ذكره 
اإلمام حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل يف كتابه املستصفى، عند بيان الفرق بني الحديث املتواتر 
واآلحاد ). ولتقف عىل الجواب التفصييل عن أسئلتك األخرى ارجع يف قراءتها إىل كتايب (السلفية)

٥٥. هل والدا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في النار؟ 
ً بأن والدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف النار وأنهام مل يكونا مؤمنني، ويستدلون لهذا األمر ببعض  قرأت كالما

األحاديث.. وكالماً آخر يثبت عكس ذلك.. فام رأي فضيلتكم؟  
 

رأيي أن تحيل هذا األمر إىل الله، ال سيام أن الله مل يأمرك يف هذا األمر بيشء ولن يحاسبك أو يعاقبك 
عىل عدم معرفتك ملصري أبوي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم القيامة، وحسن الظن بهام وبالله أوىل بك من عكس ذلك.
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٥٦. االطالع على أحاديث أشراط الساعة 
سؤايل هو يف الفرتة األخرية كرث الذين يتحدثون عن قيام الساعة وعالماتها واملسيح الدجال، وقد 
شاء الله تعاىل أن يتيح يل الوقت ملشاهدة ومتابعة الكثري وهو القليل يف الحقيقة مام يخص هذا 
املوضوع - منه ما هو بسيط ومشوش لألفكار ومنه ما هو قائم عىل دالئل الفتة لالنتباه -، وال 
أخفيكم رساً قد شغلني ذلك، سؤايل وبشكل بسيط جداً ما هو رأيكم بهذا املوضوع من جهة؟ 

 
األحاديث النبويّة الصحيحة التي تتضّمن بياناً لعالمات قرب قيام الساعة معروفة، وهذه العالمة 
محدودة ومعروفة. ودراستها وحفظها ال يسببان حرية وال تشويشاً. لقد درسنا هذه األحاديث 
ووعيناها فلم نقع يف أّي تشويش، ولكّن التشويش يتسبب رمبا من خرافات يضيفها بعضهم إىل 

العالمات القليلة املحدودة التي ذكرها لنا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

٥٨. هل حديث (من كان آخر كالمه ال إله إال هللا) يشمل المسلم وغيره؟ 
هل حديث سيدنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص: (من كان آخر كالمه ال إله إال الله حرمت عليه النار) هل هذا 
الكالم فقط للمسلم أم هو كالم عام يدخل فيه مثالً أهل الكتاب؟ أرجو التوضيح مفصالً إذا أمكن 

وشكراً جزيالً. 
 

ً بها قلبه فهو مسلم. ومن املعلوم أنه ال  من املعلوم بداهة أن من قال (ال إله إال الله) مخلصا
يتأىت للمنافق والكافر أياً كان مذهبه أن يقول هذه الكلمة أثناء سياق املوت، إذ أن لواعج املوت 

وسكراته ترصفه عن االهتامم بها والتذكر لها.

٥٧. كيف أفهم عصمة األنبياء؟ 
أريد أن أفهم عصمة األنبياء وخاصة سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ما تعريفها؟ خاصة أن بعضهم يقول 
العصمة يف التبليغ فقط ألن يونس عليه السالم وآدم عليه السالم ارتكبوا أخطاء المهم الله عليها، 
وألن يوسف عليه السالم وداود عليه السالم أخطؤوا بنص القرآن يف قوله: ( اذكرين عند ربك ) 
وقول داود ( لقد ظلمك بسؤالك.. )، وكذلك سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول أنتم أعلم بأمور 
دنياكم، وكذلك تغيري مكانه يف معركة بدر بناًء عىل نصيحة من الصحابة، أو قوله إمنا أنا برش قد 
أحكم ملن هو ألحن بحجته أو كام قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهل من مراجع ميكن أن أعود اليها 

متوسعة يف هذا األمر وجزاكم الله خرياً. 
 

األنبياء والرسل معصومون عن ارتكاب املعايص، بعد بدء النبوة والبعثة باالتفاق. أما قبل البعثة 
ففي املسألة خالف. وأما األفكار واملواقف االجتهادية التي ال معصية فيها أياً كان الرأي، كاملوقف 
الذي ارتآه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قبيل معركة بدر، فال عالقة لها بالعصمة، وال تخّل بها قط. ثم ملاذا ال 
تقرأ هذا البحث - مادمت مهتامً به - يف أي مصدر من مصادر العقيدة اإلسالمية. بوسعك أن 

تجده مفصالً يف كتايب "كربى اليقينيات الكونية" مثالً.
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٥٩. تفسير حديث إن هللا خلق آدم على صورته 
يف كتاب تلبيس الجهمية يف الجزء السادس البن تيمية ويف حديث أن الله خلق آدم عىل صورته 
ذكر ابن تيمية أن أهل القرون الثالثة األوىل من السلف مل يكن بينهم نزاع يف أن الضمري يف كلمة 

عىل صورته عائد إىل الله جل شأنه، فهل هذه النسبة صحيحة؟ 
 

مل أجد يف األخبار واآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني من قال: إن الضمري يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص "عىل 
صورته" عائد إىل الله، وأن الله له صورة إذن، بل رأيتهم يقولون إن الضمري راجع إىل الشخص 
املرضوب، ألن الحديث يتضمن النهي عن رضب الوجه معلال ذلك بأن الله خلق آدم عىل صورته، 
والقواعد العربية تقيض بعود الضمري إىل أقرب مذكور، وأقرب مذكور يف الحديث يصلح به املعنى 

هو وجه الشخص املرضوب أو الذي يراد رضبه.

٦٠. النبي والولي 
ما هو الفرق بني النبي والويل ؟ وجزاكم الله خرياً. 

 
النبي رجل أوحى الله إليه برشع، أما الويل فرجل صالح تواله الله بفضله ورعايته، ويبدو أنك من 

الجهل بالدين بحيث ال تتمتع من اإلسالم إال باسمه.

٦١. خوارق عند أصحاب العقائد الباطلة 
أريد أن أسأل حول أمر عقيدي، أسمع أن الكثري من األشخاص املؤمنني من الديانات األخرى 
كالبوذية وما يشابههم من أناس صالحني - فيام يعتقدونه - قد حصلت معهم معجزات شفاء، 
كيف تحدث لديهم هذه املعجزات وهذه االستجابات القوية فيام يروونه مع أن عقيدتهم 

خاطئة وما يؤمنون به باطل؟ 
 

ليس العجيب هذا الذي بلغك عنهم من ظهور الخوارق عىل أيديهم، ولكّن العجيب تصديقك 
لهم وانخداعك باإلشاعات التي تصدر عنهم.

وُح ِمْن َأْمِر َرّبِي)  ٦٢. (ُقِل الرُّ
يف يومنا هذا كثري املشتبهات عن الروح. وأنا ألقي عليكم عدة أسئلة عن هذه املسألة: أوالً -هل 
موجود الفرق بني أرواح املسلمني وبني أرواح غري الدين يف القرب؟ ثانياً -هل تخرج روح املسلم أو 
روح غري الدين من القرب ويزور أهله؟ ثالثاً -هل ميكن اإلنسان أن يرى أرواحاً ويتكلم معها؟  

 
ً عنها، ألنها من األمور الغيبية التي اختص الله بعلمها.  أسئلتك هذه عن الروِح ال منلك جوابا
ويقينك بأن القرآن كالم الله يزيل هذا الوسواس عنك ويكسبك اليقني بأن الله يستجيب الدعاء 

إن تحققت رشوط االستجابة.
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٦٣. هل يمكن أن تقع الخوارق لغير المسلمين 
الشك أن جميع املسلمني (الغالبية) يؤمنون بالكرامات، و قبل أيام كنت أقرأ يف إحدى مواقع 
االنرتنت عن حادثة حدثت لثالثة أطفال (بنتني و ولد) يف إحدى قرى يف برتغال (اسم القرية 
فاتيام، ويقال أنَّ هذا االسم أُِخَذ من اسم السيدة فاطمة ريض الله عنها). ال أعرف إن سمعتم عن 
هذه القصة أم ال، ولكن أقول لكم باختصار: أن هؤالء األطفال ظهرت لهم يف صحراء تلك القرية 
امرأة منورة و تسبيح بيدها، تكرَر هذا اليشء لهم، و يف املرّة األخرية ظهرت لهم السيدة مريم 
عليها السالم (و الله أعلم)، و يقولون أنَّ الكثري من الناس رأوا ذلك وأنَّ هذا الحدث واقعي، 
الطفلني الصغريين (بنت وولد) ماتا بعد هذا الحدث بعامني أو ثالث، واألخرى (البنت الكبرية) 
أصبحت راهبة وماتت يف 2005، و السؤال هل من املمكن أن تحدث كرامات لغري املسلمني؟ 

 
ميكن أن تقع الخوارق عىل أيدي فسقة أو كفرة من الناس، والخارقة عندئذ تسمى استدراجاً من 
ُب ِبَهَذا الَْحِديِث  الله لهم وال تسمى كرامة. وقد بني ذلك ربنا عز وجل يف قوله: ( فََذْريِن َوَمن يَُكذِّ

ْن َحيُْث َال يَْعلَُموَن ). َسَنْستَْدرُِجُهم مِّ

٦٤. رؤية النبّي ملسو هيلع هللا ىلص يقظة 
سيّدي الفاضل سمعت رشيطاً لعامل صويف أثق يف تقواه وورعه وعلمه أن هنالك من يرى الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص جهرًة، وقد استشهد عىل رشعية ذلك بكتاب تنوير الحلك يف جواز رؤية النبّي وامللك لإلمام 
السيوطي رحمه الله، وقد قرأت يف بعض مواقع اإلنرتنت من يقول بفظاعة هذا القول وأنه يتناىف 

مع العقيدة السليمة، فام رأيكم يف هذا األمر؟  
 

رؤية رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقظة، داخلة يف األمور الجائزة أي املمكنة، وليست من األمور املستحيلة 
ولكن الذي يكرمه الله بخارقة رؤية رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقظة، ال يجهر بذلك بني الناس، بل ميعن يف 
إخفاء ذلك. فإن رأيت من ينسب هذه الخارقة إىل نفسه اليوم، ويعلن ذلك يف دروسه وبني عامة 
الناس، فلتعلم أنه مراء يريد أن ينسج لنفسه بذلك هالة تقديس بني الناس. ولذا قال كثري من 

العلامء أن مدعي ذلك عالنية بني الناس ينبغي أن يعزر.

٦٥. طلب الدعاء من األموات الصالحين 
هل يجوز عند زياريت لألموات من الصالحني أن اطلب منهم الدعاء ؟ 

 
يجوز طلب الدعاء من كل من تظن فيهم االستقامة والصالح أحياًء كانوا أم أمواتاً، بأن تقول 
ألحدهم ادع الله يل بحسن الختام مثالً .. أمل يطلب – يف الحديث الصحيح – بالل بن الحارث 
الدعاء من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عام الرمادة، يف خالفة عمر، قائالً له: استسق ألمتك أي ادع لنا الله أن 

يسقينا ويغيثنا؟
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٦٦. أحاديث أبدال الشام 
سمعتك يف أحد الدروس تقول أن أحاديث األبدال منها أربعة صحيحة هال ذكرتها لنا فإنني أجد 
الكثري من الناس من ينقل عن فئة لطاملا وجدنا الحذر من أقولهم سالمة أن أحاديث األبدال ال 
يوجد فيها صحيح مع العلم أنني أدرك وجودهم كإدرايك أنني موجود ملا بلغني من مشايخنا 

الثقات جداً وأرجوا منكم تزويدي بالدليل لرد هذه الشبهة. 
 

أحاديث األبدال كثرية، الصحيح منها هو التايل: 
- “األبدال يف هذه األمة ثالثون رجالً قلوبهم عىل قلب ابراهيم خليل الرحمن كلام مات رجل 

". رواه أحمد من حديث عبادة بن الصامت، وهو صحيح.  أبدل الله مكانه رجالً
- “األبدال يف أمتي ثالثون، بهم تقوم األرض وبهم تنرصون". رواه الطرباين من حديث عبادة بن 

الصامت وهو صحيح. 
- “األبدال يف الشام بهم ينرصون وبهم يرزقون". الطرباين من حديث عوف بن مالك، وهو حسن. 

- “األبدال بالشام وهم أربعون رجالً كلام مات رجل أبدل الله مكانه رجالً، يُسقى بهم الغيث 
 رواه أحمد عن عيل كرم الله  ويُنتَرص بهم عىل األعداء ويرصف عن أهل الشام بهم العذاب".

وجهه، وهو حسن.

٦٧. هل سيدنا الخضر شخصية موجودة اآلن؟ 
عندي سؤال حول الخرض عليه السالم حيث أن الكثري من العلامء يقولونإ العبد الصالح الذي 
رافق سيدنا موىس ملسو هيلع هللا ىلص هو الخرض عليه السالم فهل نستطيع أن نقول أنه الخرض وهل شخصية 

الخرض موجودة اآلن كام يقول الكثري من العلامء؟ 
 

الله أعلم، علمي كعلمك، وأحب أن أذكر لك أن الله لن يسألني ولن يسألك عن الخرض 
وشخصيته وكل ما يطوف بذهنك من شأنه.

٦٨. هل نصدق كل من يدعي الكرامات لنفسه؟ 
نحن كمسلمني نؤمن بالكرامات، ولكن ما يدعيه بعض الناس من أن الكرامات تظهر عىل يديه 
ً يف كل  حني يشاء مثل امليش عىل املاء وغريه أليس يتناقض مع ديننا الذي يجعل العقل أساسيا

أمور حياتنا؟ أرجو اإلجابة عن تساؤيل وجزاك الله خرياً. 
 

اإلميان بالكرامة من حيث املبدأ – بقطع النظر عن نسبتها إىل شخص بعينه – واجب باالتفاق، 
ولكن هذا ال يستلزم تصديق كل من يدعي لنفسه الكرامات، بل إن ادعاءه لها دليل عىل كذبه 

فيام يزعم، إذ الرجل الصالح الذي يكرمه الله ببعض الخوارق ال يذكرها وال يتباهى بها.
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٦٩. الشيخ محيي الدين بن العربي وشرح فصوص الحكم 
يف كتاب رشح فصوص الحكم تحقيق د. محمود الغراب، يف فقرة العلم تابع للمعلوم صفحة 
(43): يقول الشيخ محيي الدين قدس الله رسه "واعلم أن الله تعاىل ما كتب إال ما علم وال علم 
إال ما شهد من صور املعلومات عىل ما هي عليه يف أنفسها ما يتغري منها وما ال يتغري، فيشهدها 
كلها يف حال عدمها عىل تنوعات تغيرياتها إىل ما ال يتناهى، فال يوجدها إال كام هي عليه يف 

نفسها” 
السؤال: هل هذا عندما كانت الروح يف عامل الذر؟ واذا كان األمر كذلك هل يصح القول أن 
االنسان مخري يف عامل الذر وقيض األمر، واآلن مجرب اإلنسان مبا اختاره يف عامل الذر، أود توضيح 

هذه املسألة وجزاكم الله ألف خري. 
 

أنا ال أقرأ كتب الشيخ محيي الدين بن عريب، عىل الرغم من تقديري له، ألنني ال أعلم معاين كثري 
مام يقول، وألنني أعلم -كام يؤكد كل من ترجم له- أن يف الباطنيني من دسوا يف كتبه عقائدهم 

الباطلة، وألن الله لن يحاسبني يوم القيامة عىل عدم قراءة كتبه.

٧٠. اإلمام أبو زكريا األنصاري 
السالم عليكم ورحمه الله وبركاته، لقد قرأت يف موقع من املواقع اإلسالمية أنهم حينام يتكلمون 
عىل رموز هذه األمة يأتون عىل ذكر اإلمام أيب زكريا األنصاري فيقولون عنه أنه كان من أمئة 
االعتزال وأنه ليس بشيخ اإلسالم، ومن ثم يأتون عىل ذكر ابن حجر الهيتمي فينعتونه باالعتزال 
كذلك ويقولون أنه رصح بذلك، أفيدونا أفادكم الله وإين ألعلم أن املتكلم بهذا الكالم مغرض 

وديدنه مهاجمة األشاعرة رضوان الله عليهم ولكن أريد التثبّت من هذه الشبه. 
 

الذي ينعت اإلمام أبا زكريا األنصاري أو اإلمام ابن حجر الهيثمي بأنه معتزيل يعاين إىل جانب 
ً من ألوان الحمق، ترجمة كل منهام معروفة للقايص والداين، ومل يقل  ً عجيبا الجهل املطبق لونا

أحد أن أياً منهام كانت له صلة ما باالعتزال، بل هام من أشهر أمئة أهل السنة والجامعة.

٧١. هل في قصيدة البردة شرك؟ 
أنا أخت من فرنسا، يقول أحد األمئة أن الربدة رشك بالله. أفدين بارك الله بك أنا تائهة. 

 
الربدة قصيدة صاغها اإلمام البوصريي يف مدح رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يعاين من مرض عضال شفاه 
الله منه بربكة مدحه لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وتوّسله إىل الله به. ذكر ذلك ابن شاكر الكتبي املتوىف سنة 
746هـ، وأكّد ذلك املقريزي املتوىف سنة 845 وغريهام. وترجمة البوصريي يف ذلك معروفة. وعىل 
الذي يطيل لسانه بقالة السوء عليه ويتّهمه بالرشك أن يذكر املكان الذي ينطوي عىل رشك يف 

قصيدته..
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٧٢. كتاب اإلبانة عن الديانة 
أبو الحسن األشعري يف هذا الكتاب فرس اآلية الكرمية ( الرَّْحَمُن َعَىل الَْعرِْش اْستََوى ) بأنه استوى 
استواء يليق بجالله، وبالنسبة لوجه الله ويديه وغريها فقال أنها موجودة بشكل يليق بجالل الله 

عز وجل، ورفض تأويل هذه الصفات. 
 

أما الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أطال الله عمره أجاز القولني يف كتابه (السلفية) ففي 
موضوع االستواء قال يجوز التفسري بالقول "استواء يليق بجالله أو التأويل مبعنى االستيالء". 

الدكتور البوطي هو أشعري وأبو الحسن األشعري هو صاحب فكرة "العقل للدفاع عن النقل" 
وهو مؤسس املذهب األشعري. لكن بعض (املسلمني) يستدلون بكتاب اإلبانة لألشعري إلضفاء 

صفة الضالل واالنحراف عىل االشاعرة. 
 

ما هو الرد عىل هذه الفئة من املسلمني (التي مل تدع فئة من الفئات اإلسالمية األخرى إال كفرتها 
وسفهتها)؟ وشكراً. 

 
أبو الحسن األشعري مل يتهم الذين جاءوا من بعده بالضالل، وكيف يتهم الذين اتبعوا اجتهاداته 
بالضالل؟ وهل هذا لو صح إال اتهام منه لنفسه؟ أما تأويل االستواء فمن الصحابة من أوله بالعلو 
ً عىل الخلف كام يتوهم  والسمو (انظر األسامء والصفات للبيهقي) إذا التأويل ليس وقفا

الجاهلون، بل يف السلف من أول كثرياً من آيات الصفات.

٧٣. المقصود بمصطلحي الصلوحّية والتنجيزّية 
قرأُت لفضيلتكم الكالم التايل يف إحدى إجاباتكم: (واعلم أّن صفة الحّب يف ذات الله بقطع النظر 
عن تعلّقها بهذا أو بذاك، قدمية. وهي صلوحيّة قبل التعلّق مبن هو أهلها، ثّم تصبح تنجيزيّة 

بعد تعلّقها مبن هم أهل لها). 
 

فام املقصود بكلمتي: الصلوحيّة والتنجيزيّة؟ أفيدونا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خرياً. 
 

الحب له معنى ذايت نسبه الله عز وجل إىل ذاته، كالقدرة، واإلرادة، والسمع.. إلخ. فإن لكلٍّ من 
ً بذاته تعاىل لو كشف الغطاء عنا لرأيناه، بقطع النظر عن وجود  ً قامئا هذه الصفات معنى ذاتيا
متعلقات هذه الصفات. فهذا هو معنى الوصف الصلوحي لهذه الصفات والحب واحد منها. 
وهي بهذا املعنى صفات قدمية قامئة بذات الله تعاىل قدم ذاته، فإذا تعلقت هذه الصفات 
باملخلوق، كان تعلق الحب باملحبوب وتعلقت القدرة باملقدور بإيجاده فتلك هي مرحلة االنجاز 

لهذه الصفات وتسمى لدى هذا التعلق صفات تنجيزيّة.
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٧٤. سؤال حول اإلمام مالك 
منذ فرتة تكلمت مع واحد من مشايخ السلفية وكان قد أخذ يطعن بك عىل أنه مرة كان يحرض 
لك درس من فرتة، بعده تقريباً من الستينيات، وقال أنكم قد نلتم من االمام مالك وأنه ملا سمع 
ذلك ترك الدرس وأنه أخرب مشايخ املالكية بالسعودية فانزعجوا لذلك الخرب. هل هذا الذي ينقله 

عنك صحيح؟ 
 

اإلمام مالك إمام دار الهجرة من أفضل األمئة علامً وورعاً وخوفاً من الله، ويكفي دليالً عىل فضله 
عند الله وعند عباد الله أن الشافعي تتلمذ عليه، بعد أن حفظ كتاب املوطأ، والزم حلقته قرابة 

تسع سنوات. 
 

ولن يطيل أحد لسانه يف انتقاصه أو اإلساءة إليه، إال وهو محروم من توفيق الله ولطفه، ذكرت 
الكثري من مناقبه يف كتايب "ضوابط املصلحة" وغريه، ورددت عىل من اتهمه برتجيح املصلحة عىل 
النص عند التعارض، وأبرزت باألدلة العلمية دالئل بطالن هذه التهمة، محتسباً ذلك عند الله عز 
وجل. فليتق الله من يكذب عيلَّ متعمداً بهذه التهمة التي أبرأ إىل الله منها، وليتب إىل الله من 

جرمية هذا االفرتاء.

٧٥. تبرئة العالم الرباني الشيخ عبد القادر الجيالني من كتاب منسوب إليه 
اطلعت منذ فرتة قريبة عىل كتاب تفسري منسوب للشيخ عبد القادر الجيالين يدعى (تفسري 
الجيالين).. وقد استشكلت به بعض األفكار.. أرجو أن تفيدونا برأيكم يف هذا الكتاب.. وهل كان 

الشيخ عبد القادر مفرساً ؟ 
 

اطلعت عىل هذا الكتاب منذ مدة.. وأستطيع التأكيد بأن سيدي العامل الحنبيل الجليل واإلمام 
الرباين الشيخ عبدالقادر الجيالين بريء من هذا الكتاب امليلء بالشذوذات الفكرية املخالفة ملا 
عليه أهل السنة والجامعة، وامليلء بالعبارات املفككة والجمل الركيكة واملعاين الضبابية التي ال 

تستقيم مع موازين الرشيعة اإلسالمية. 
وإين ألرجو أن ال ينخدع املقبلون إليه بجامل اإلخراج وأناقة الطباعة، وأن ال يتيهوا عن 
الشذوذات التي يربأ منها نصري أهل السنة والجامعة سيدي الشيخ عبدالقادر الجيالين قدس الله 

روحه. 
واملحققون يعلمون أن هذا الكتاب يعود إىل مؤلف آخر مغمور شاء أن يجمع فيه شذوذات 
فكره وأن يحشوه بتكلفات املتّصوفة الذين ال حّظ لهم من التصوف اإلسالمي امللتزم إال 
التنطعات التي توهم علّو املقام، والفلسفات الفارغة، التي تزعم بلوغ صاحبها درجة الكشف، 

ومعرفة أرسار الغيب.  
وما كان سيدي العامل الرباين الشيخ عبدالقادر الجيالين إال املحذر من التورط يف هذه الضالالت 

واألوهام.
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٧٦. حول كتاب كبرى اليقينيات الكونية 
ورد يف كتاب (كربى اليقينيات ص 163) يف قضية (الكسب) عندما رضبتم املثل (بكتابة اليد) 
وقلتم ما نّصه: "فحينئذ يأذن الله تعاىل للقوة التي أودعها يف يدك أن تلبي وللرشايني واألوردة أن 
تساعدك عىل قصدك وللحرب أن ينساب كام تشاء وللورق أن يتأثر بذلك عىل النحو الذي تتحقق 
ً وينسب إليك كسب هذا الفعل، عىل الرغم من أن الله عزّ  فيه الكتابة، وعندئٍذ تسمى كاتبا
وجّل هو الخالق له.. أي فالقصد والعزمية والكسب منك (وذلك بّرس اإلرادة التي ركّبها الله يف 
نفسك) وخلق الفعل وأسبابه القريبة والبعيدة من الله تعاىل.. وإمنا تكون املقاضاة واملحاسبة 

عىل القصد والكسب ال عىل خلق الوسائل واألسباب وخلق الفعل نفسه... إلخ". 
مل أفهم سيدي عبارتكم "للقوة التي أودعها يف يدك أن تلبي" حيث اختلط عّيل مفهومها مع 
عقيدة املعتزلة القائلني بأّن الله أودع يف األشياء قّوة كالقطع يف السّكني واإلحراق يف النار.. 

وضحوا لنا ذلك!!! 
 

هذا تعبري غري دقيق، وكان املفروض تجّنبه يك ال يوهم االتفاق مع املعتزلة يف ذلك. ولكن ما يربز 
االحرتاز عن مذهب املعتزلة يف هذا أّن القّوة املودعة لدى اإلنسان عندهم ال تحتاج إىل أن يأذن 
الله لها بالفاعليّة واالنطالق. أّما عند أهل السّنة والجامعة فعىل افرتاض وجود قوة مودعة من 
ِقبَل الله يف اإلنسان، فإنّه ال قيمة لوجودها إن مل يأذن الله لها بالفاعليّة. فوجودها عندئٍذ شكيلّ 

مجرّد مادامت يف مرحلة االستعداد املتوقّف عىل إذن الله لها باالنطالق.

٧٧. حول كتاب كبرى اليقينيات الكونية ٢ 
كيف نجمع بني قولكم "فالقصد والعزمية والكسب منك" وبني قولكم كغريكم من أمئة األشاعرة 
"فاعلم أوالً أّن أفعال اإلنسان االختياريّة من جملة مخلوقات الله عّز وجّل، فالله هو الذي يخلق 
فيك اإلقبال عىل الدراسة واالنرصاف عنها وهو الذي يخلق فيك ترصفاتك كلها من طاعة 
وعصيان... إلخ" [كربى اليقينيّات الكونية ص ١٦٢]. فإذا كان القصد والعزمية واالنبعاث من خلق 
الله فأين الكسب؟ كام أّن الفعل الحادث ال كسب فيه مع وجود خلق مقّوماته فإن القصد 
والعزم واالنبعاث كذلك.. أرجو التوضيح الشايف لذلك! عىل أننا لو قلنا باالشرتاك يف مسألة التأثري 
فللعبد تأثري من حيث املقصد ولله تعاىل الخلق واإليجاد لكان ذلك مشكالً إذ ال تأثري للعبد يف 

يشء البتّة! 
عىل أّن قوله تعاىل: ( لََها َما كََسبَْت َوَعلَيَْها َما اكْتََسبَْت ) قد يُقال: ال دليل فيها من حيث أنّ 

الكسب إذ رمبا تكون من باب املجاز أو املشاكلة! أرجو التوضيح. 
 

املراد باإلقبال عىل الدراسة واالنرصاف عنها، يف العبارة التي نقلتها عّني، إقبال الجسم بالتوّجه 
إليها، وإعراضه أي الجسم عن الدراسة. وليس املراد باإلقبال القصد النفّيس الخفّي، وليس املراد 
باإلعراض عدم الرغبة النفسيّة، وهذا معلوم وظاهر فيام أحسب، إذ الحديث إمنا هو عن أفعال 

اإلنسان ال عن قصوده.
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٧٨. حول كتاب كبرى اليقينيات الكونية ٣ 
 

ذكر العّالمة الدسوقي يف حاشيته عىل (أّم الرباهني ص ١٠٠) عند قول السنويس: "فالقدرة صفة 
تؤثر يف إيجاد املمكن وإعدامه" مسألة وهي قوله ما نّصه:  

 
بقي يشء آخر وهو أّن ماهيات األمور املمكنة وحقائقها وقع فيها خالف: فقيل إنها بجعل جاعل 
ً أي أنّها مخلوقة للموىل تعلقت بها قدرته فأحدثها من العدم للوجود، وقيل: إنها ليست  مطلقا
ً بل هي متقّررة وثابتة يف نفسها أزالً! وإمّنا تعلّقت بها القدرة فأظهرتها  بجعل جاعل مطلقا
بالوجود لخارج األعيان بحيث صار ميكن رؤيتها. فالقدرة مل تؤثر يف املاهيّة بل يف إظهارها فقط، 
ً بل جعل املشمش موجوداً! وقيل: إّن املاهيّة البسيطة  فالجاعل لك يجعل املشمش مثالً مشمشا

كالجوهر غري مجعولة واملركبة كالجسم مجعولة. 
 

ثّم قال الدسوقي: إذا علمت ذلك فقول الشارح "تؤثر يف وجود املمكن" ومل يقل "تؤثر يف ذات 
املمكن" ظاهر يف أّن املاهيّة غري مجعولة بل هي ثابتة متقّررة يف نفسها أزالً، والقدرة تعلّقت 
بإظهارها بالوجود خارج األعيان! فهي مبنزلة ثوب مخبّأ يف صندوق تفتح الصندوق وتخرجه منه.. 
ثّم قال: وميل املصنف لهذا القول مام يدّل عىل أنّه مام ال يختّص باملعتزلة والفالسفة إذ لو كان 
ً بهم ملا مال إليه كام هو الالئق مبقامه واملناسب لحاله ِمن الرد عىل من خالف أهل  مختّصا

السّنة خالفاً لبعض الحوايش حيث نسب هذا القول للفالسفة واملعتزلة فقط. 
 

ثّم قال: واعلم أّن هذا القول ال يّرض اعتقاده وإن لزم عليه تعّدد القدماء، ألّن املّرض القول بتعّدد 
القدماء من الذوات املوجودة يف الخارج ال الثابتة يف نفسها. ما تعليقكم ورأيكم سيدي؟ فهو كالم 

مشكل. 
 

من املعلوم بداهة أن بني الوجود والعدم تناقضاً، ال تضاّداً. أي إّن إثبات أحدهام نفي لآلخر فإذا 
نفينا الوجود فقد استقّر العدم املطلق. والعكس صحيح، وعليه فإذا قلنا إّن قدرة الله أوجدت 
املمكن، فمعنى ذلك بالرضورة أنّه كان قبل ذلك معدوماً عدماً مطلقاً إذ هذا هو نقيض الوجود. 
ً فال ريب أّن ماهيّته معدومة معه، إذ يستحيل وجود ماهيّة اليشء مع  وإذا كان اليشء معدوما

انعدام اليشء ذاته. 
 

إذن فالقول بانفكاكهام عن بعض، وبأّن الجعل تعلّق بإيجاد اليشء ال بإيجاد ماهيّته التي كانت 
موجودة وحدها من قبل، كالم باطل يتنزّه العقالء من قوله.
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٧٩. حول كتاب كبرى اليقينيات الكونية ٤ 
خالل قراءيت لكتاب كربى اليقينيات الكونية، وعند مبحث اإلرادة، أوهم عّيل فهم أحد الجمل، 
وقد سمعت الرشح فلم يزل الوهم.. يف الصحيفة 121: (بقي أن تعلم بأن الشبهة إمنا تحوم حول 
فكرك، من كلمة: "التنجيزية". إذ تتخيل أن معناها الخلق والظهور وهو يشء حادث قطعاً، غري 
أن هذا صحيح بالنسبة للقدرة التي سنتحدث عنها). فهنا فهمت أن القدرة التنجيزية حادثة! 
عىل أنكم حفظكم الله عند مبحث القدرة قلتم أن تعلقها التنجيزي هو الحادث، وأن القدرة 
ً كام هو ظاهر.. فهل هذا يعني أن  الصلوحية والتنجيزية هي قدمية بل هي قدرة واحدة أيضا

"معنى القدرة التنجيزية" هو "تعلقها التنجيزي"؟! وأرجو سيدي أن تكرموين بدعوة. 
 

 ً القدرة من حيث هي صفة من صفات الله قدمية قدم ذاته، ولكن تعلقها باملقدور إيجادا
وتكييفاً هو الحادث. أي القدرة اإللهية قدمية دامئاً، ولكن تعلقها بالحوادث حادث.

٨٠. توضيح للبس طرأ على أفكار وعقيدة أحد الدعاة في أوربة 
 

هناك داعية معروف يف إحدى الدول األوربية تغريت أفكاره وما نعرفه عنه من استقامة منهج يف 
العقيدة وخاصة يف آخر سنة أو سنتني.. وكلها موثقة متوفرة بصوته وصورته عىل موقع 

اليوتيوب.. وأهم هذه األفكار: 
١- فناء النار. 

٢- خرافة املهدي. 
٣- أكذوبة الدجال. 

٤- سيدنا عيىس مات ميتة طبيعية ومل يرفع إىل السامء بشكل استشنايئ ولن يعود يف آخر الزمان. 
ً ملسو هيلع هللا ىلص نبي وهو مخري أن يقيم  ٥- اليهودي والنرصاين غري ملزم بأكرث من اعتقاد أنَّ سيِّدنا محمدا
ً ملسو هيلع هللا ىلص فله  كتابه االنجيل أو التوراة، فهو بذلك يكون غري كافر مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص، فإن اتّبَع محّمدا

أجران، وإال فله أجر واحد. 
٦- التشكيك يف إميان معاوية بن أيب سفيان ووصفه بالطاغية (وذلك يف سلسة من الحلقات تزيد 

عن األربعني حلقة). 
٧- القول بأن األنبياء كانوا يشكون أحيانا يف الدين، ومن ذلك شك سيدنا إبراهيم عليه السالم يف 

إحياء املوىت. 
٨- رده لكثري من األحاديث الصحيحة ترسعا بدعوى أنها تخالف العقل، مثل حديث: "إذا هلك  
قيرص فال قيرص بعده". وحديث "طول سيدنا آدم ستون ذراعاً". وغريه الكثري. وبالتأكيد فقد 
أحدث ما ينرشه زعزعة عند من يسمع له فأصبح غري مقتنع بالرتاث اإلسالمي، ال حتى العلامء، 
وال حتى الصحابة.. نرجو من جنابكم إزالة اللبس بتوضيح محول ما سبق من هذه األفكار . 

وجزاكم الله خرياً.
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١. هل تعني النار يوم القيامة؟ الجواب عن فناء النار يتوقف عىل ورود نص من القرآن أو من صحيح 
ورصيح السنة بذلك. ومل يرد بفناء النار يشء منهام. فكيف وقد ثبت يف القرآن ما يدل عىل بقائها 
لَْناُهْم ُجلُوداً َغرْيََها ).  وخلودها، فكلمة (الخلود) نّص يف بقائها، وقوله تعاىل: ( كُلَّاَم نَِضَجْت ُجلُوُدُهْم بَدَّ

اكِثُوَن ) نصَّ عىل بقائها. إذاً فالقول بفناء النار مع وجود ما  وقوله تعاىل للكافرين يوم القيامة: ( إِنَُّكم مَّ
يدّل عىل نقيض ذلك يف القرآن، تقوٌُّل عىل القرآن، بل أكاد أقول: إنه ينطوي عىل دعوى تصحيح لخطأ 

وقع فيه القرآن والعياذ بالله. 

٢. اتفق علامء الحديث عىل أن الرصيح من أحاديث املهدي غري صحيح يف املراد به، وعىل أن الرصيح 
منها يف تحديد املراد بها غري صحيح. ومن ثم فقد اتفق علامء العقيدة عىل أنه ال يجب االعتقاد بظهور 

من يسمى "املهدي". 

٣. أحاديث الدجال الصحيحة والرصيحة يف حقه وظهوره بلغت مبلغ التواتر املعنوي، وال شك أن 
إنكارها أو تجاهلها مكابرة. ورمبا يَُشمُّ من إنكارها التطاول عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص باإلنكار عليه فيام أخرب 

عنه. 

٤. إذا صح أن عيىس عليه السالم مات ميتة طبيعية. فال بّد من أن نفهم بأن القرآن أخرب عن ربوبيته إذ 
أعلن أّن منزلته قد ارتفعت إىل منزلة الله ذاته، أمل يقل: ( ..َوَما قَتَلُوُه يَِقيناً * بَل رَّفََعُه اللُّه إِلَيِْه )؟ فإذا 
فرضنا أنه قد مات ودفن كغريه يف األرض، فإن الذي ارتفع منه فيام أخرب الله به إمنا هو مكانته وقدره، 

وها هي اآلية تعلن أن مكانته سادت مكانة الله بارتفاعها إليه. معاذ الله من هذا اللغو. 

٥. هذه الدعوى املتعلقة مبا هو املطلوب من اليهودي والنرصاين، دعوى غيبية، فإن كانت معتمدة عىل 
نص من القرآن أو رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فذاك.. وإال فإن املطلوب من أهل الكتاب هو ذاته املطلوب من سائر 
الكافرين. وما دام الجميع كافرين فإن تحول الكافر إىل اإلميان ال يختلف ما بني كافر وآخر وإذا كان 
النرصاين غري ملزم بأكرث من اإلميان بنبوة محمد ملسو هيلع هللا ىلص، إذن فهو مسلم ولو اعتقد أن الله ثالث ثالثة ما 

دام مؤمناً بنبوة محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك مخالف لقول الله: ( لََّقْد كََفَر الَِّذيَن قَالُواْ إِنَّ اللَّه ثَالُِث ثـَالَثٍَة ). 

٦. القاعدة املتفق عليها أن اليقني ال يزول بالشك، ونحن موقنون بأن معاوية كان مسلامً قبل مشكلته 
مع سيدنا عيل، إذن فعوامل الريب يف طروء الكفر عليه، ال قيمة لها، ومن ثم ال يجوز تبّني الحكم عليه 

بالكفر، ال يقيناً وال شكاً. ألن اليقني السابق ال يزول بطروء الشك الالحق. 

ً عىل قول الله  ٧. سيدنا ابراهيم عليه السالم أخرب ربه أنه غري شاك يف إحيائه املوىت، أمل يقل جوابا
له: ( أََولَْم تُْؤِمن )؟ ( بََىل َولَـِكن لِّيَطَْمِنئَّ قَلِْبي ). وحاجة ابراهيم إىل طأمنينة القلب ليست نتيجة شكٍّ 

منه فافهم. 

٨. بعد التمحيص تبني للمتتبعني ألحاديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الصحيحة الرصيحة يف معانيها، أن ليس فيها 
ما يخالف العقل، والقائل بذلك جاهل ال يدري الفرق بني ما يحكم به العقل وما يحكم به العرف. 
والتاريخ ليس هو املتحكم أو الحاكم عىل كالم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، بل إن كالم رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص هو الحاكم 

عليه. 
ولكن إمنا نعني بكالم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا املقام ما وصل إلينا بطريق صحيح ال شذوذ يف متنه، وكان 

نصاً قاطعاً يف داللته بحيث ال يحتمل أكرث من معنى.
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٨١. هل كفر السلف الفرق االسالمية؟ 
ذكرَت يف حلقة: (الفرق االسالمية) يف برنامج: (مع البوطي يف قضايا الساعة) أنَّ الّسلف مل يكّفر 
ً ملا  ً مخالفا ً من الفرق اإلسالمية. ولكن نقرأ يف بعض الكتب وعىل املواقع االلكرتونية كالما أيّا

ذكرت فضيلتكم ويستدلون عىل ذلك بأقوال للسلف: (فام رد فضيلتكم عىل هذا الكالم) 
- ومن هذه األقوال اإلمام مالك: قال مالك: الذي يشتم أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليس لهم اسم أو 
قال: نصيٌب يف اإلسالم. السنة للخالل (٥٥٧/٢) وجاء يف الصارم املسلول أيضا؛ قال اإلمام مالك: 

(من شتم النبي ملسو هيلع هللا ىلص قُتل، ومن سب أصحابه أُدِّب). 
- اإلمام أحمد بن حنبل: روى الخالل عن أيب بكر املروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا 

بكر وعمر وعائشة؟ قال: (ما أراه عىل اإلسالم). 
- البخاري: قال رحمه الله: (ما أبايل صليت خلف الجهمي والرافيض، أم صليت خلف اليهود 
والنصارى وال يسلم عليهم وال يعادون وال يناكحون وال يشهدون وال تؤكل ذبائحهم). خلق أفعال 

العباد ص ١٢٥. 
- ابن حزم الظاهري قال: قال ابن حزم رحمه الله عن الرافضة عندما ناظر النصارى وأحرضوا له 
كتب الرافضة للرد عليه: (وأما قولهم -يعني النصارى- يف دعوى الروافض تبديل القرآن فإن 
الروافض ليسوا من املسلمني، إمنا هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بخمس 
وعرشين سنة.. وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى يف الكذب والكفر). الفصل يف امللل 
والنحل (٢١٣/٢). وقال: وال خالف بني أحد من الفرق املنتمية إىل املسلمني من أهل السنة، 
واملعتزلة والخوارج واملرجئة والزيدية يف وجوب األخذ مبا يف القرآن وأنه املتلو عندنا.. وإمنا خالف 
يف ذلك قوم من غالة الروافض وهم كفار بذلك مرشكون عند جميع أهل اإلسالم وليس كالمنا مع 

هؤالء وإمنا كالمنا مع أهل ملتنا). اإلحكام إلبن حزم (٩٦/١). 
- أبو حامد الغزايل: قال: (وألجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء ونقلوا عن عيل ريض الله 

عنه أنه كان ال يخرب عن الغيب مخافة أن يبدو له تعاىل فيه فيغريه. 
- وحكوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله يشء كام بدا له إسامعيل أي يف أمره بذبحه.. 
وهذا هو الكفر الرصيح ونسبة اإلله تعاىل إىل الجهل والتغيري). املستصفى للغزايل (١١٠/١).  

- القايض عياض: قال رحمه الله: (نقطع بتكفري غالة الرافضة يف قولهم إن األمئة أفضل من 
ً منه أو زاد فيه كفعل  ً منه أو غري شيئا األنبياء). وقال: (وكذلك نكفر من أنكر القرآن أو حرفا

الباطنية واإلسامعيلية). 
- الفريايب: روى الخالل قال: (أخربين حرب بن إسامعيل الكرماين، قال: حدثنا موىس بن هارون بن 
زياد قال: سمعت الفريايب ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر؟ قال: كافر، قال: فيصىل عليه؟ قال: ال. 
وسألته كيف يصنع به وهو يقول ال إله إال الله؟ قال: ال متسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى 

تواروه يف حفرته. السنة للخالل (٥٦٦/٢). 
- العالمة ابن خلدون: قال رحمه الله: (واجتمعت األمة عىل تكفري اإلمامية، ألنهم يعتقدون 

تضليل الصحابة وينكرون إجامعهم وينسبونهم إىل ما ال يليق بهم). األنساب (٣٤١/٦).
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ً من الفرق اإلسالمية، فمعنى ذلك بالبداهة التي  عندما نقول إن السلف الصالح مل يكفروا أيا
يعرفها كل عاقل أنهم مل يقولوا بأن الشيعة كفار أو الخوارج كفار، واملعتزلة كفار ..إلخ. وهذا 

ثابت مقرر يف سائر املصادر املتخصصة. 
أما األفراد أو الفئات الذين َغلَْوا فخالفوا النقاط املشرتكة يف مذهبهم، كالشيعة الذين تطرفوا 
فقالوا بألوهية بعض أمئتهم فقد كفروا بذلك بل إن الشيعة تربؤوا منهم وعاقبوهم عقاب 
ً أن ابن  املرتدين كام يقول ابن خلدون -مقدمة ابن خلدون ٩٦ طبعة بوالق- وليس صحيحا
خلدون ناقض نفسه بهذا الكالم فقال: (اجتمعت األمة عىل تكفري اإلمامية). ولو قال ذلك -
ً عىل السلف الذين مل يقل أحد منهم بتكفري الشيعة من حيث هي. إذن  وحاشاه- لكان كاذبا

فتكفري املتطرفني من الشيعة ال يتعارض مع قولنا بأن السلف مل يكفروا الشيعة. 
ً أي  ً أو ماتريديا كذلك الذي يشتم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، يكفر ويرتّد عن امللة بذلك ولو كان أشعريا
من أهل السنة والجامعة. وتكفرينا له ال يستلزم القول بتكفري األشاعرة أو املاتريدية.. وكالم ابن 
حزم من تكفريه للرافضة إمنا هو عن فئة تطرفت وغلت فزادت يف القرآن واستبدلت ببعض 
كلامته، مام حمل اإلمامية وهم الرافضة عىل تكفريهم والحكم عليهم بالردة كام يقول ابن 

خلدون. وقد تحدث ابن حزم عن الشيعة اإلمامية كفرقة وعقائدهم فلم يكّفرهم.. 
 غالة   والعجب أنك بنفسك نقلت عن ابن حزم قوله: (وإمنا خالف يف ذلك قوم من
 وهم كفار بذلك مرشكون). ونحن ال ننكر قول ابن حزم هذا، ولكن تكفري غالة  الروافضة
الروافضة ال يستلزم تكفري الرافضة أو الشيعة.. هذا وتعلم أننا نتحدث عن موقف السلف ال من 
بعدهم، من الفرق اإلسالمية واملهم أن الحكم عىل الفرق اإلسالمية من حيث هي يشء. والحكم 
عىل األفراد أو الفئات الذين تطرفوا فخالفوا املتفق عليه يف مذهبهم يشء آخر. وهذا ال يستلزم 
ً عام يّربر لك تكفري األمة بفئاتها وفرقها،  ذاك. وكل عاقل بعلم هذا. ثم مايل أراك تبحث جاهدا

كشأن من يبحث يف الصخور أو بني األطالل عن كنز له مثني كان قد أفتقده؟

٨٢. اإلمام األشعري 
 ً هل صحيح أن سيدنا أبو الحسن األشعري ريض الله عنه تراجع عن أقواله يف كتاب اإلبانة؟ دفاعا
عنه مبا ينسبه بعض الناس، وما صحة نسبة القاعدة التي تقول: "الله كان وال مكان قبل خلق 
املكان وهو اآلن عىل ما عليه كان قبل خلق املكان علم ما كان وما سيكون لو كان سوف يكون" 

إىل سيدنا عيل بن أيب طالب ريض الله عنه وكرم الله وجهه. 
 

كان عليك أن تسأل الذين ادعوا أن أبا الحسن األشعري تراجع عام قاله يف (اإلبانة) عن دليلهم 
عىل ذلك، إن ما قاله يف اإلبانة مثبت يف (مقاالت اإلسالميني) مثبت يف (رسالة إىل أهل الثغر) فهل 
رجع اإلمام األشعري عام قاله يف كل هذه الكتب، وهل يقر العقل هذا الكالم؟.. مل أسمع نسبة 

هذه الكلامت إىل سيدنا عيل ريض الله عنه.
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٨٣. ما الفرق بين العقيدة األشعرية والعقيدة الطحاوية؟ 
ما الفرق بني العقيدة األشعرية والعقيدة الطحاوية، وهل يجوز اتباع علامء املسلمني للعقيدة 
األشعرية والطحاوية معاً؟ وقد قيل يل أن العقيدة األشعرية هي عقيدة أهل السنة والجامعة 

فقط. 
 

العقيدة الطحاوية هي ذاتها عقيدة اإلمام األشعرّي التي هي عقيدة الّسلف الصالح وأهل السّنة 
والجامعة، واإلمام الطحاوي من أهل السنة والجامعة.

٨٤. هل كلمة حقيقة في صفات هللا عز وجل مأثورة عن السلف؟ 
أصبحنا نسمع يف اآلونة األخرية من بعض من يتحدثون يف القنوات الفضائية وغريهم عن صفات 
الله عز وجل بأن له يد حقيقة، فهل كلمة حقيقة مأثورة عن أحد من السلف كام يزعمون أم 

إنها تجسيم؟ أفيدونا جزاكم الله خرياً. 
 

نحن يف فهم آيات الصفات نتبع السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومل نسمع أو نعلم أن يف 
السلف من استعمل كلمة "الحقيقة" يف تفسريه لليد يف قول الله تعاىل: ( بَْل يََداُه َمبُْسوطَتَاِن )، 
أي مل نعلم أن فيهم من قال: له يد حقيقية. ولكّنهم كانوا يقولون: له يد كام قال، دون كيف. 

إذن ال يجوز أن نقول لله يد حقيقية، بل هي بدعة محرّمة يتنزّه عنها سلف هذه األّمة.

٨٥. تأويل آيات الصفات عند علماء المالكية 
بالنسبة آليات الصفات إن من علامء املالكية كالقريواين وابن عبد الرب.. قد ذكروا لفظة حقيقة 
فيام يتعلق بصفات الله عز وجل كاليد والعني وغري ذلك من غري تحريف وال تكييف وال... فهل 

يرض ذكر هذه الكلمة (حقيقة) مع اعتقادي التنزيه لله تعاىل عن الشبيه واملثيل؟ 
 

تفسري صفات الله تعاىل مبعانيها الحقيقية جائز برشط أن يُتِبع املَُفرسِّ ذلك بذكر أن صفاته 
سبحانه وتعاىل غري قابلة للتكييف وال للتشبيه وال للتعطيل. وتفسري صفات الله مبعانيها 
 ً الحقيقية، إمنا يعني، أنها ال تفرس مبعانيها املجازية. ويغني عن هذا التفصيل أن نقول: إن لله يدا

كام قال، واستواًء عىل العرش كام قال .. إلخ.

٨٦. حكم الجماعة االحمدية المسماة القاديانية 
 ً ما حكم الجامعة األحمدية أو املعروفة بالقاديانية؟ وجزاكم الله خريا

 
ً قد أرسل بعد خاتم النبيني محمد ملسو هيلع هللا ىلص فهو كافر باإلجامع، وهذه القاعدة  كل من يزعم أن نبيا

تغني عن التخصيص والتفصيل.
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٨٧. جهل .. تنزه عنه السلف األشاعرة 
سمعت عىل بعض الفضائيات من أحد العلامء ينتقد األشاعرة ويقول أنهم أثبتوا لله عز وجل 
عرشين صفة فيلزمهم إثبات بقية الصفات كالوجه واليدين و..إلخ، وقال أن مذهب بعض 
األشاعرة يف آيات الصفات الواردة يف القرآن هو مذهب "التفويض مع التنزيه أي تفويض املعنى" 
وهو مخالف ملذهب جل السلف الذي هو اإلثبات مع التزيه وتفويض الكيف ال تفويض املعنى، 
أرجو من فضيلة الدكتور البوطي أن يوضح يل األمر يف هاتني املسألتني فقد شوشتا عيل أفكاري. 

وجزاك الله خري الجزاء. 
 

الصفات العرشون التي يذكرها علامء أهل السنة والجامعة هي صفات الذات، وليست صفات 
األفعال كالخري والرزق والحكمة .. إلخ، ومل يقل علامء أهل السنة والجامعة أن تلك الصفات 
العرشين هي كل ما يجب اعتقاده من صفات الله عز وجل. ثم إن مذهب أهل السنة والجامعة 
(وهم األشاعرة واملاتريدية) أنه يجب اإلميان بالصفات التي أثبتها الله لنفسه دون كيف وال 
تشبيه. أي نثبت له اليد ونثبت له املجيء ألنه جل جالله أثبت كالً منهام لذاته، فإذا سئلنا عن 
كيفية اليد واملجيء قلنا: الكيف يف حق الله وصفاته غري معقول وهو منزه عنه. فإذا سئلنا عن 
اليد ماذا تعني إذن، وعن املجيء ما معناه، قلنا: نفوض علم ذلك إىل الله. هذا هو مذهب 

السلف باالتفاق. 
 

أما ما ترويه عن السلف من أنهم يفوضون كيفية صفاته إىل الله، فالسلف بريئون من هذا اللغو 
إن هذا يعني أن لصفة اليد الثابتة لله كيفية ولكننا ال نعلمها وإمنا يعلمها الله، وهو كالم العوام 
بل الجهال من العوام اليوم. يقول أحدهم: االستواء معلوم والكيف مجهول. والصحيح: والكيف 

غري معقول، كام قرر ذلك اإلمام مالك، وكام ذكرته أم سلمة.

٨٨. من هو المبتدع في هذه الحالة 
يف قريتنا نقيم الجمعة ىف مسجد الجامع منذ سنوات طويلة. اآلن ظهرت فرقة املسمى بالوهابية 
بإقامة الجمعة يف نفس القرية يف موضع آخر بدعوى أنَّ إمام الجامع من أهل البدع كام هو 
دأبهم.. ما حكم جمعتهم هل تصح أو ال؟ وإذا صّحت هل يحصل التعّدد مبعنى أنّه يجب إعادة 

الظهر عىل من تأّخرت جمعته عىل مذهب االمام الشافعي؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

ليس املبتدع من يصّيل الصلوات املكتوبة وراء من يسميهم الوهابية أهل البدع، وإمنا املبتدع من 
يخالف هدي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص القائل فيام رواه أبو داود والبيهقي يف السنن وأبو يعىل يف مسنده 
من حديث أيب هريرة بسنٍد صحيح: ( الجهاد واجٌب عليكم مع كل أمري برّاً كاَن أو فاجراً وإن هو 
عمل الكبائر، والصالة واجبة عليكم خلف كل مسلم برّاً كان أو فاجراً وإن هو عمل الكبائر ). أما 

إن تجّرأوا وقالوا: فرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إذن مبتدع، فذلك أمر آخر يخرج عن حدود النقاش.
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٨٩. كيف نفرق بين بدعة الوهابية ومذهب التفويض عند األشاعرة؟ 
سمعت كثرياً من مشايخ الشام ـ حفظهم الله تعاىل ـ بأن الوهابية مل يسلكوا يف متشابه القرآن ال 
مذهب التفويض (وهو مذهب السلف) وال مذهب التأويل (وهو مذهب الخلف) كام هم 
األشاعرة، بل أتوا ببدعة جديدة مل يعرفها أحد قبلهم! ورصاحة: ال أعرف كيف ميكن فهم هذه 
مة كفرة باالتفاق.. الرجاء توضيح ما يعتقدون،  البدعة! فإن مل يكن تفويضاً فهو تجسيامً! واملجسِّ
والفرق بينه وبني التفويض والتجسيم. وأخرياً: هل سلفية هذا العرص يعتقدون ما تعتقد الوهابية 

مبتشابه القرآن؟ 
 

ذهب أهل السنة والجامعة من سلف هذه األمة، إىل تفسري املتشابهات من آيات الصفات عىل 
ظاهرها دون تأويل، ولكن دون إلحاق أي كيفية لها وأي تشبيه لها بصفات املخلوقني. فيقولون: 
لله يٌد كام قال، دون تأويل لها بالقوة أو الكرم، ولكن دون أي تكييف أو تشبيه يف تفسريها أيضاً. 
أما الوهابية فبوسعك أن تسألهم أهم يقولون بهذا الذي يقوله السلف أم يقولون مبا ال يقوله 

سلف وال خلف.

٩٠. األشاعرة هم أهل السنة والجماعة 
إنسان يقول يل أنت أشعري؟ قلت له وأنت ماذا؟ قال يل أنا عىل عقيدة السلف أهل السنة 
والجامعة، وهل األشعري عقيدته غري عقيدة أهل السنة والجامعة؟ أفيدونا جزاكم الله خرياً.  

 
األشاعرة نسبة إىل اإلمام أيب الحسن األشعري الذي يعود إليه الفضل يف القضاء عىل الفرق 
اإلسالمية الجانحة عن منهج السلف، كاملعتزلة واملرجئة والجهمية والقدرية والخوارج.. إلخ 
واالنتصار ملا ترك رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عليه أصحابه من الحق املنبثق عن القرآن وتعاليم املصطفى 
ً لإلمام أحمد واإلمام مالك واإلمام  ملسو هيلع هللا ىلص. وقد أحدق به فاتبعه كل الفقهاء الذين كانوا أتباعا
الشافعي واإلمام أيب حنيفة.. وليت شعري من هو نصري السلف الصالح أهل السنة والجامعة إن 

مل يكن اإلمام أبو الحسن األشعري هو نصريهم.

٩١. الخالف بين المعتزلة واألشاعرة 
سمعت من فضيلتكم أن الخالف بني املعتزلة واألشاعرة يف مسألة الكالم اإللهي هو خالف يكاد 
يكون خالفاً لفظياً، فهل هو الحال كذلك بالنسبة ألغلب املسائل الكالمية مع املعتزلة وغريهم ؟ 

 
الخالف بني املعتزلة وأهل السنة والجامعة يف كالم الله أهو مخلوق أم قديم غري مخلوق يؤول 
إىل خالف لفظي (تجد بيان ذلك يف كتايب كربى اليقينيات الكونية) أما املسائل الخالفية األخرى 
كمسألة الصالح والفساد واالكتفاء لوجوب التكاليف بدليل العقل وحده فالخالف فيها بني 

املعتزلة وأهل السنة والجامعة حقيقي (تجد ذلك أيضاً يف كتايب كربى اليقينيات الكونية).
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٩٢. مغالطة عند أصحاب الفلسفات المادية 
يخيل للبعض أن باب العلم ما زال مفتوحاً وسيصلون إىل الحقائق مبنأى عن الله. فيظن أن العلم 
سيكتشف أصل الكون مثالً. ما الرد عىل هذه املغالطة أم هذه مسألة أخالقية؟ جزاكم الله خرياً. 

 
ما معنى قولك أو قولهم "باب العلم ال يزال مفتوحاً، وسوف يصلون إىل الحقائق مبنأى عن الله"؟ 
ليس النقاش دائراً حول أن اإلنسان ميكن أن يستعمل عقله ملعرفة الحقائق مبنأى عن معرفة الله، 
وإمنا السؤال هو: هل ميكن لإلنسان أن يستنري مبصباح العلم إلدراك الحقائق عىل ما هي عليه، 
دون أن توصله إىل اليقني بوجود الله؟ الجواب: إن ذلك غري ممكن ألن وجود الله عز وجل هو 

الحقيقة الكونية الكربى.

٩٣. أعياد غير المسلمين 
هل يجوز تهنئة غري املسلمني بأعيادهم وخاصة النصارى؟ وماذا إذا اضطر لذلك، هل من صيغة 

مفضلة. وهل تجوز تعزيتهم أو القول "رحمه الله"؟ 
 

يجوز تهنئة الكتابيني: النصارى واليهود بأفراحهم، ويجوز تعزيتهم مبصائبهم، بل يسّن ذلك كام 
نص عليه الفقهاء، ويجوز الدخول ملعابدهم ملناسبة ما برشط أن ال يشرتك معهم يف عباداتهم.

٩٤. إعادة الحج 
السالم عليكم، هل عىل من تلفظ مبكفر يف حالة غضب أو عدم وجود الغضب إعادة حجه وعقد 

نكاحه ؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

ً عاقالً، وال فرق بني حالة  النطق بكلمة الكفر تخرج صاحبها من اإلسالم إىل الكفر، إن كان بالغا
الغضب والرضا. فإن عاد للتو واستغفر الله فال يبطل نكاحه وال يبطل حجه، وأن تأخرت توبته 
ورجوعه لإلسالم إىل مدة انتهاء العدة وهي ثالثة أشهر أو ثالثة أطهار، تبني فسخ نكاحه من 

اللحظة التي نطق فيها بكلمة الكفر.

٩٥. ما هي أحكام الردة؟ 
هل من حرم الحالل املجمع عليه كاملرياث الرشعي يكون قد ارتد والعكس أيضاً؟ 

 
من املكفرات إنكار حكم رشعي مجمع عليه بالبداهة، كإنكار وجوب الصلوات الخمس، وإنكار 
وجوب الحج للمستطيع، وإنكار حرمة الزنا والرسقة .. ومن ذلك إنكار ما هو ثابت يف القرآن من 

أحكام املرياث. أما إنكار ما قد يكون مجهوالً من ذلك أو محّل خالف، فال يعُد مكفراً.
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٩٦. سؤال عن دعاء شائع ١ 
هل يجوز الدعاء بـ "اللهم ال نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه"؟ 

 
ترديد الدعاء املشهور عىل ألسنة الناس: "اللهم ال أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه" ال 
مشكلة فيه، ولكن خري منه الدعاء املأثور: "اللهم قنا رش ما قضيت، فإنك تقيض وال يقىض عليك".

٩٧. هل أنا مرتدة ويجب علينا إعادة عقد الزواج؟  
بعدما كنت مسلمة مؤمنة إميان العوام الذي يستند إىل أدلة عمومية إجاملية غري تفصيلية وغري 
مؤسسة عىل منطق قواعد البحث العلمي واملعروفة وإمنا عىل منطق الفطرة والفكر البسيط 
وعند اجتياح الشبهات وتراكم الظنون يف وجود الله ونبوة محمد ملسو هيلع هللا ىلص يف ذهني.. وجدت نفيس 
عاجزة عن الرد عليها الرد الذي يقنع القلب ويطمنئ القلب، حتى أحسست أين أصبحت فارغة 
متاماً من األدلة التي تثبت حقائق اإلسالم، وعند إحسايس بالخطر يف هذه املرحلة اجتهدت يف رد 
هذه الشبهات وتأسيس األدلة من جديد. وقد وصلت اآلن والحمد لله إىل اليقني الكامل بنبوة 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص وأن القرآن كتاب من عند الله، فضيلة الدكتور أنا متزوجة وقد بدأت هذه الشكوك 
تراودين من قبل أن أتزوج ومتكنت مني بعد الزواج، فهل أعترب نفيس مرتدة حينام أحسست إين 
ً من األدلة التي تثبت حقائق اإلسالم؟ وعليه يجب علينا أنا وزوجي إعادة  أصبحت فارغة متاما

عقد الزواج بسبب ارتدادي؟ وبارك الله فيكم وبعلمكم ونفع به اإلسالم واملسلمني. 
 

ليست املشكلة أن ال متتليك أدلة علمية عىل وجود الله وأركان اإلسالم، فكم من مسلم قوي 
اإلميان يؤمن بالله دون دليل، ولكن املشكلة أن يزجك فقد الدليل يف الشك، وأن يبقى الشك يف 
نفسك وأن تتعاميل معه دون أن تتضايقي منه، يف هذه الحالة تخرجني من اإلسالم، أما الشكوك 
التي تبعث يف نفسك الضيق منها والكراهية لها، فهي وسواس ال تؤثر يف إميانك بل إن كراهيتك 

لها واستيحاشك منها دليل واضح عىل إميانك.

٩٨. حكم دخول غير المسلمين للمساجد 
نحن طالب مع عوائلنا نعيش يف أحد الدول اإلسالمية وذلك من أجل الدراسة، يف الفرتة األخرية 
اتفقن النساء عىل إقامة دورة لغة إنجليزية من أجل تطوير مهارتهن، وكذلك للحاجة املاسة لهذه 
اللغة يف هذا البلد. واتفقن عىل أن الدرس سيكون يف مصىل النساء الخاص بهن، فالسؤال هل 
يجوز أو يسمح الرشع لدخول هذه املرأة الهندوسية املصىل أو املسجد من أجل تدريسهن؟ 
حيث أنه ال يوجد مكان آخر وليس لديهم إمكانية استئجار مكان للدرس. أفتونا جزاكم الله خرياً. 

 
يجوز دخول غري املسلم املسجد بإذن ويل األمر أو من ينوب عنه، إن مل يكن مثة إلحاقه األذى 
باملسجد أو بأهله، وقد استقبل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص نصارى نجران يف مسجده باملدينة، وكثرياً ما كان 

يستقبل آحاد املرشكني مبسجده أيضاً.
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٩٩. التبرؤ من فتوى في العقيدة 
 

قرأت يف موقع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي قسم الفتاوى يجيب به عىل السؤال التايل: 
 

 (تعوَّد أناس يف الصومال عىل إثارة مسألة الجهة، حتى أدت إىل تراشق االتهامات بالكفر 
واالبتداع والفسوق فيام بينهم، حتى متزقت صفوف الشباب، هل يجوز أن يعتقد مسلم أن الله 
ً من الشباب الذين تلّقوا تعليمهم  ً غفريا عىل العرش بذاته أو حقيقة كام يقولون؟ علامً أن جمعا
يف اململكة العربية السعودية ينادون ببدعية من ال يقر ذلك، بينام علامء األشاعرة الذين ميثلون 
السواد األعظم يف الصومال، يلقون كلمة "البدعة" عىل من يعتقد الجهة، إضافة إىل ذلك فبعض 
العلامء يعلّمون األطفال مثل هذه املسائل "أين الله ؟" ثم يجيب الطفل "الله يف السامء بذاته"، 
ً جليالً قام للمحارضة وهو يقول "كيف يعبد الله من ال يعرف أين  واألَعَجب من ذلك أن شيخا
ً مام  ً انطالقا إلهه" وهو يرد عىل شيخ آخر أفتى بأن من يعتقد الجهة لله هو ضال منحرف، إذا
ً يشفي الغليل ويبدد الظالم. وما رأي السلف الصالح؟  ذكرت أرجو من فضيلتك أن ترسل يل ردا
ً وال يعالجون وميزقون وال  وما معنى حديث الجارية؟ وما تقول لهؤالء الذين يشككون دامئا

يوحدون؟ وماذا تقدم لنا من النصيحة؟) 
 

الجواب: إن الله استوى عىل عرشه وبذاته، تلك هي عقيدة السلف وعقيدة اإلمام األشعري، وهو 
رصيح القرآن. ولكن هذا ال يستلزم نسبة الجهة إىل الله، فاالستواء معلوم والكيف غري معقول 
كام قالت أم سلمة واإلمام مالك، وإمنا تكون الجهة نتيجة لثبوت الكيفية، وهي مستحيلة عىل 
امِء) وقال: (َوُهوَ  الله. إذا قيل لنا أين الله نجيب مبا أجاب به الله فقد قال: (أَأَِمْنتُْم َمْن ِيف السَّ
امِء إِلٌَه َوِيف األَرِْض إِلَه) وقال: (َمَعُكْم أَيَْنام كُْنتُْم) والتقاط آية واحدة من هذه اآليات  الَِّذي ِيف السَّ
ً بالقرآن. إذن فمجموع  دون غريها عبث بالقرآن، كام أن تأويل بعض منها دون بعض عبث أيضا
ً يف جهة، عدم وجوده يف  هذه اآليات تناقض نسبة الجهة إىل الله. ألن معنى كون الله موجودا
غريها، وال يقول ذلك يف حق الله إال أحمق استوى يف إدراكه الغبي الصنُم واآللهة املزيفة التي قد 
تُعبد من دون الله، واملحصور وجودها يف جهات معينة، واإلله املعبود بالحق الذي يقول عن 
امِء إِلٌَه َوِيف األَرِْض إِلَه) ويقول: (َمَعُكْم أَيَْنام كُْنتُْم). إن الجهة مكان. والله  ذاته: (َوُهَو الَِّذي ِيف السَّ
 ً هو خالق املكان، فكيف يكون بعض املخلوق حارصاً للخالق ومحيطاً به؟ بل كيف يكون محتاجا

إىل ما هو محتاج إليه؟ تعاىل الله عن هذه الضالالت علواً كبرياً. 
 

والسؤال هل يصح إيراد كلمة بذاته مع أنها مل ترد عن السلف وال يف القرآن أو السنة؟ وهل 
زيادتها تعني التجسيم او التجسيد أم أنها زلة كام قال بعض العلامء من الدكتور ال يتابع عليها؟ 

مالحظة أريد الجواب رسيعاً من فضلكم وجزاكم الله خرياً.



استفتاءات الناس لإلمام الشهيد البوطي على موقع نسيم الشام

NASEEMALSHAM.COM q٤٤ نسيم الشام

١٠٠. اللجوء للعراف 
شيخنا الفاضل ابن عم يل وقع له وجع يف رأسه عجز عنه الطب أن يعرفوا ما سبب هذا الوجع، وأيضاً مل 
يرتك شيخاً يرقي إال وذهب إليه ولكن الحالة ثابتة عليه من خمس سنوات، ما إن يصح رأسه من الوجع 
ً يعاوده الوجع أيام بحيث ال يطيق أهله، وال أن يجلس مع أحد، يحب أن يبقى وحده يف غرفة  يوما
مظلمة ويبقى أيام عىل هذه الحالة وهو رجل من األغنياء وعنده حب للخري وسريته حسنة وعابد لربه 
نحسبه والله حسيبه. ولكن بيت القصيد يا شيخ بقي باب واحد مل يطرقوه وهم أهل بيته شاكني يف هذا 
الباب آال وهو أن يكون معمول له سحر كبري ألنه من أهل نعمة، فهل يجوز أن يذهبوا إىل عراف 
ليتبينوا أمره لعل هناك سحر؟ ولقد عرضوا عليه كثري أن يذهب إىل العرافني ولكنه أىب مخافًة من الله 
سبحانه، فهو يسأل هل يوجد رخصة لحالتي؟ دام الله فضلكم وعزكم والسالم عليكم ورحمه الله 

وبركاته. 
 

العرّاف دجال محرتف يبحث عن املال والتجاؤكم إليه ال يفيدكم بل يرضكم، وااللتجاء إليه حرام 
بنص رصيح من كالم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف أكرث من حديث صحيح

١٠١. فهم خاطئ للواقع 
ً ما يخطر يف بايل تساؤل أمتنى لو أنه مل يخطر .. ملاذا نسبة الفسوق والفساد يف العباد يف  كثريا
ازدياد؟ ونسبة املعرضني عن رشيعة الله عز وجل هم أكرث من املطبقني لها .. أليس ذلك دليل 
عىل أن تعاليم ديننا صعب تطبيقها؟ فلو كان ديننا أسهل بقليل لكان املمتثلني لألوامر أكرث من 
املقرصين .. أنا عىل يقني من أين مخطئ يف سؤايل ولكني أشاهد ما حويل من مغريات وعوملة 
وفجور تجعل من الصعب عىل اإلنسان أن يخالف املجتمع ويتميز عن غريه بيشء ال يفعله غريه 

(أقصد بذلك التدين) أكرر اعتذاري ولكن هذا سؤايل الذي يخطر يف بايل؟ 
 

قد يزداد الفسوق والعصيان من جراء تكاثر املغريات وامللهيات وتسخري وسائل اإلعالم لرتويجها. 
ولكن يزداد مبقدار ذلك، ولله الحمد، املقبلون إىل التوبة واالستقامة، واملعتنقون لإلسالم يف 

مختلف بلدان العامل.

ال أذكر أنني أجبت عن سؤال يتعلّق بأناس يف الصومال، وأخىش أن يكون أحدهم قد أجاب 
سائالً ما باسمي. عىل كّل مذهب جمهور السلف هو تفسري قوله تعاىل: (الرَّْحَمُن َعَىل الَْعرِْش 
اْستََوى) عىل ظاهره، أي دون تأويل، وليس يف السلف من قيّد هذه الجملة القرآنية بكلمة 
(بذاته)، ومن ثّم فال داعي إىل ذكرها، عىل أّن ذكر هذا القيد إن كان القصد منه االحرتاز عن 
تأويل املتأخرين باستواء سلطانه أو حكمه مثالً فال حرج من ذلك. ثّم إننا نثبت لله ما أثبته 
لنفسه من االستواء والعلّو، وننفي ما مل يثبته لذاته من الجهة. ونقول إّن الله يف السامء كام قال 
ولكن ننفي عنه الجهة ألنّه مل يثبتها لنفسه، وهذا كالٌم واضٌح ال يجهله عاقل. والخالصة أننا نثبت 
لله تعاىل كّل ما أثبته لذاته وننفي عنه ما مل يثبته لذاته، هذا بقطع النظر عن وجود الدليل 

العقيل عىل بطالن الجهة يف حّقه تعاىل.
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١٠٢. كيف نجمع بين الفتوتين في العقيدة؟ 
قلتم يف إحدى إجاباتكم: (ثالثاً: نعم يجب عىل املسلم أن يفكر يف الدالئل عىل صحة دينه، 
ً إليه. ومن اعتنق اإلسالم دون أن يدرك بعقله دالئل صحته علميًا  ً به وركونا وعندئذ يزداد متسكا

ومنطقيًا، فهو مقلد، وإسالم املقلد باطل). (فتوى رقم ٣٩١٧، بتاريخ ٢٠١٠/٠٨/٣٠). 
ويف إجابة أخرى قلتم: (ليست املشكلة أن ال متتليك أدلة علمية عىل وجود الله وأركان اإلسالم، 
فكم من مسلم قوي اإلميان يؤمن بالله دون دليل،...). (فتوى رقم ٢٣٩٩، بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/٠٩). 

ً ومنطقيّاً، فهو مقلد،   فمن ناحية: (من اعتنق اإلسالم دون أن يدرك بعقله دالئل صحته علميّا
وإسالم املقلد باطل). ومن ناحية أخرى: (ليست املشكلة يف عدم امتالك أدلة علمية عىل وجود 

الله). فكيف نجمع بني الفتوتني؟ أفيدونا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خرياً. 
 

حاجة املسلم واملؤمن إىل معرفة الدليل الذي يعتمد عليه يف إميانه وإسالمه، منبثقة من بطالن 
إسالم املقلد، أي الذي يعلم أن أهله وذويه أو الناس من الذين من حوله، إن رجعوا عن اإلسالم 
وأعلنوا الجنوح إىل دين آخر، فلسوف يتبعهم يف ذلك. وعليه فمن كان إميانه فطرياً أي نابعاً من 
ذاته، دون اعتامد عىل الرباهني العلمية، بحيث ال يزعزع يقينه كفر الناس كلهم، ال حاجة له إىل 
أن يوجع رأسه بالرباهني العلمية واملنطقية.. أما من كان إسالمه اتباعاً ألرسته أو ألهل بلدته، فهو 
ً إىل أن يتحرر من االتّباع، ولن يتحرر عنه إال بتأسيس إميانه عىل الرباهني العلمية..  بحاجة رشعا
إذن فهناك من يتوقف صدق إميانه عىل الدليل، وهناك من ال يتوقف صدق إميانه عىل الدليل، 
وإذا مل يتجل هذا املعنى يف اإلجابتني اللتني تنقلهام عني، فذلك لنقص يف التعبري الذي كنت قد 

استعملته.

١٠٣. ضابط الكلمات المقدسة التي ال يجوز امتهانها 
ما هو ضابط الكلامت املقدسة التي يحرم إلقاؤها عىل األرض (أو إن ُوجدت عىل األرض يجب 
رفعها). فمثال الكلامت: أسامء النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأسامء األنبياء عليهم السالم: كإبراهيم، وعيىس، 
وموىس.. والكلامت: األحد (فقد تأيت بصيغة "يوم األحد")، وِقْس عىل ذلك الكلامت مثل: الرسول، 
الحكيم، السالم، األول، هل تعترب كلامت مقدسة يف هذه الحالة؟ وهل األحاديث النبوية، 
والكلامت مثل: الكعبة، مكة، اإلسالم... تعترب كلامت مقدسة؟ وهل يجوز التخلص من الكلامت 
املقدسة بتقطيع االسم املقدس بحيث يتفكك (يَُفكَّك) هذا االسم ويصبح كل حرف منه يف قطعة 
وبهذه الطريقة ميكن أن تلقى القطع يف القاممة (وذلك بدل عملية الحرق املرضة للبيئة)؟ 

أفيدونا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خرياً. 
 

كل كتابة عىل رقعة باألحرف العربية لها قدسية دينية، يطلب من املسلم أن ال ميتهنها، ولكن 
هذه القدسية تتفاوت حسب الكالم املكتوب.
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١٠٤ حكم تهنئة الكتابيين بعيد رأس السنة الميالدية 
ما حكم تهنئة الكّفار بعيد رأس السنة امليالدية؟ وكيف نرد عليهم إذا هنأونا به؟ وهل يجوز 
ً مام  الذهاب إىل أماكن الحفالت التي يقيمونها بهذه املناسبة ؟ وهل يأثم اإلنسان إذا فعل شيئا

ذُكر بغري قصد؟ وهل يجوز التشبه بهم يف ذلك؟ 
 

ال مانع من أن يهنئ املسلم جاره أو صديقه الكتايّب بعيده، عىل أن ال يستدعي ذلك إقراره عىل 
سلوك أو معتقد يتناىف مع اإلسالم، كأن يقول له أهنئك بعيد امليالد، أو بدخول رأس السنة 

امليالديّة، وال مانع من حضوره يف أماكن احتفاالتهم إن خلت من املنكرات.

١٠٥. هل يصح تعليق اإليمان (مؤمن إن شاء هللا)؟ 
ما حكم من يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ وما الفرق بني معنى التعليق وغريه يف هذا؟ وكيف نرد 

عىل من يتحجج مبشيئة الله عىل معصيته أو كفره؟. 
 

عندما يكون استعامل كلمة إن شاء الله للتربك، ال مانع عندئذ من قول: أنا مؤمن إن شاء الله. أما 
إن كان القصد التعليق فهو غري جائز. والفرق بني استعامل الكلمة ملجرد التربك واستعاملها 
للتعليق. أن املتكلم يف الحالة األوىل يكون موقناً غري مرتدد وال شاّك يف أركان اإلميان. أما يف الحالة 

الثانية فيكون مرتّدداً ينتظر أن يشاء الله له اإلميان به حتى يكمل إميانه.

١٠٦. حكم قطع األشجار 
نحن نقطن عىل ضفاف الفرات وفيها جزيرة مليئة باألشجار املعمرة وكانت تحميها الدولة حتى 
أصبحت كالغابات الكثيفة وكانت الدولة متنع وبشدة االعتداء عليها ويف هذه األيام سيدي جعلها 
ؤاُل سيّدي: ما حكم قطع هذه  الناس أرض جرز بسبب قطعهم لألشجار والبعض يتاجر بها.. والسُّ
األشجار وهل ينطبق عليها حديث سيدنا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ( الناس رشكاء يف ثالث )، وحديث أمر 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص الرجل باالحتطاب؟ ألن بعض الناس يتذرع بهذه األحاديث.. وبعض الناس سيدي 
لحاجتها تذهب وتلملم بقايا ما تساقط من الشجر وما قطعه الناس ألنه بحاجه إليه للتدفئة 

والطبخ ألن وسائلها مقطوعة فهل يحق لهم ذلك؟ 
 

النظر يف أشجار الغابات ونحوها داخل يف أحكام اإلمامة. فإذا أعلن اإلمام حظر قطع أشجارها 
حرم عىل الناس مخالفة أمره. وحديُث: ( الّناُس رشكاُء يف ثالث ). ال عالقة له بهذا الحكم. لذا فإن 
قطع هذه األشجار يدخل يف الغصب ويرتتب عليه حكمه.. وإن كانت الغابة محمية فتسلل إليها 
َمن قطع ِمن أشجارها دون علم الحرس أو الجند، فالعمل يدخل إذن يف حكم الرسقة ويرتتب 

عليها حكمها.
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١٠٧. ما هو التصوير المنصوص على حرمته؟ 
عندي مشكلة و هية مشان موضوع التصوير هل التصوير حرام وما هي كفارته ودرجة حرمانيته 

إن وجد حديث نبوي طبعا فضالً عن صورة الهوية.  
 

التصوير الذي نص رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عىل تحرميه، هو الرسم اليدوي الذي يتم باملهارة، وهو الذي 
كان موجوداً آنذاك، التصوير الفوتوغرايف أو اآليل ال يدخل يف عموم كالم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

١٠٨. حكم العمل في ترجمة المسلسالت؟ 
بدأت العمل منذ مايقارب ٤ أشهر يف إحدى رشكات اإلنتاج الفني املعنية برتجمة املسلسالت 
الرتكية إىل العربية، وأنا أشارك يف الرتجمة إذ أين أتقن اللغة الرتكية. ومنذ أن بدأت العمل وأنا 
أشكُّ يف املال الذي أكسبه من هذا العمل. وأنا أعلم علم اليقني عن الدور السلبي لهذه 
املسلسالت يف مجتمعاتنا. سؤايل: هل املال الذي أكسبه من هذا العمل فيه حرمانية؟ وهل يجب 

عّيل تركه؟ 
 

ال أملك إجابة عن سؤالك ما دمت ال أعرف شيئاً عن مضمون هذه املسلسالت فإذا كنت تعلم أن 
فيها ما ال يتفق مع تعاليم الرشيعة اإلسالمية وآدابها، إذن فعملك يف ترجمتها غري جائز.

١٠٩. حكم استعمال ماء الحدائق 
إنّنا يف هذه الظروف الحالية التي ميرُّ بها بلُدنا الحبيب تنقطع املاء عن الحيِّ إىل بضعِة أيّام، 
ويوجُد أماُمنا حديقة فيها ماء جب (برئ)، فهل يجوُز أن نأخَذ منها ونستعملها الحتياجاتِنا 
أَ بِه أيضاً؟ جزاك اللُه عّنا جزاًء يليُق  الشخصية؟ أم فقط للرشب والطعام؟ وهل يجوُز أن نتوضَّ

بجالِل وجهِه الكريم. 
 

ً لصاحب البرئ  ً لصاحب األرض، ومن ثم فاملاُء الذي فيه، يكون ملكا البرئُ يف أرٍض ما تكوُن ملكا
واألرض، فال بد لجواز استعامل مائه من استئذان صاحب األرض.

١١٠. نصيب النساء من الحور العين 
هل النساء املسلامت لهن حور العني يف الجنة كام للرجال املسلمني؟ 

 
ا يََشاُؤوَن ِفيَها َولََديَْنا َمِزيٌد ) ومن املعلوم أن ضمري  أمل تقرأ أو تقريئ قول الله تعاىل: ( لَُهم مَّ
الجمع يف قوله ( يََشاُؤوَن ) عام شامل للذكور واإلناث. إذن فقد وعد الله الرجال والنساء بتحقيق 

كل ما يطلبونه ويتمنونه. وهذا اإلجامل فقد وعد به الله عز وجل يغني عن التفصيل.
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١١٣. هل من إشكال في زيارة أماكن فيها تماثيل أقوام سابقين؟ 
ً وهو أنّني أعيُش يف دولة اندونيسيا وقد يزورين أحد اإلخوان  ُم اليكم بسؤاٍل مهمٍّ جّدا أتقدَّ
ويطلب من أن أذهَب به إىل األماكن السياحية مع العلم بأنَّ بعض هذه األماكن تحتوي عىل 
متاثيل ورسومات حجريّة بوذيّة وغريها مع العلم أنَّ هذه االماكن ال تقام فيها اآلن الطقوس 
والبوذيّة وال غريها فام حكم الدخول إىل هذه االماكن بقصد السياحة والتنزه فقط؟ أفيدونا ولكم 

جزيل الشكر. 
 

رؤية التامثيل التاريخية ونحوها واملرور بها، والجلوس عىل مقربة منها ليس محرّماً، أال ترى إىل 
اآلثار الفرعونية القامئة منذ أيام الفتح اإلسالمي. لقد كان املسلمون وال يزالون ميرون بها 

وينظرون إليها، ومل يقل بحرمة ذلك أحد.

١١٢. حول أسلمة المعرفة والمعهد العالمي الفكري 
أرجو توضيح حقيقة تيار إسالمية املعرفة واملعهد العاملي للفكري اإلسالمي. هل أفكارهم 
كتجديد أصول الفقه مبنية عىل أسس وقواعد صحيحة؟ وهل ميكن أن تعد إسالمية العلوم 
اإلنسانية الغربية من محاولة التوفيق بني الدين والفلسفة كام فعل الفارايب وابن سينا وابن رشد 

ومن ثم ما أثر هذه القضية يف عقيدة املسلمني؟ 
 

 ً ليست لك مصلحة يف اتباع هؤالء الذين سيضيعونك بعد أن ضيعوا أنفسهم، وحسبهم ضياعا
أنهم ينادون بتطوير قواعد أصول الفقه، وهذا كمن يدعو إىل تطوير قواعد اللغة العربية 

واإلعراب.

١١١. هل يكفي االيمان بالله لبناء العقل السليم؟ 
ً ملادة اللغة االنكليزية، ومن األسس التي نستند  السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل مدرسا
إليها يف الرتبية مبدأ تفاوت العقول. وكذلك من األسس الدينية أن القلب هو مكان العقل، 
ً من هذه األسس هل يكفي اإلميان بالله لبناء العقل السليم؟ وما أهمية القراءة؟ وإن  فانطالقا
كانت البصرية التي يعطيها الله للمؤمن كافية فهل العقل يبنى بناًء؟ ما أبحث عنه هو الضوابط 

التي تنظم عميل؟ جزاكم الله كل خري. 
 

اإلميان بالله يشء وبناء العقل السليم بغذاء العلم واملنطق يشء آخر، واملهم أن تعلم أن نعمة 
العقل من النِّعم التي متََّع اللُه بها اإلنسان قبل أن يتحىلَّ مبعرفة الله والدينونة لحكمته، ثمَّ إنه 

ك بأوامره. ينمو بالعلم والتجارب الحياتية، ويصبح السبيل األمثل ملعرفة الله والتمسُّ
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١١٥. حول خالف في ماليزيا بين المسلمين وغيرهم الستخدام لفظ الجاللة 
لقد طلب -حاليا- أحد قادة الحزب لغري املسلمني (من معتنقي املسيحية) يف ماليزيا من 
الحكومة املاليزية السامح لهم يف استخدام لفظ الجاللة (الله) يف كتبهم املكتوب باللغة املاليوية 

BIBLE بدال عن كلمة God و Lord علام أن اللغة املاليوية هي لغة رسمية لهذا البلد، 
ولغة الشعب املاليوي املسلم فيه. وهؤالء املسيحيون (الصينيون، وغريهم) لهم لغاتهم األم غري 
اللغة املاليوية، حيث بعضهم يتحدثون باللغة الصينية واللغة اإلنجليزية وغريهام. وقد أحدث 
هذا الطلب الغضب من املسلمني يف ماليزيا؛ ألن املسلمني يف ماليزيا يرون أن هذا الطلب ألجل 
عمل التبشري لدي أبناء املسلمني يف ماليزيا. لقد أصدر مجمع الفتوى يف ماليزيا عدم السامح بأن 
يستخدم املسيحيون فيكتبوا لفظ الجاللة بحجة هذا اللفظ خاص باملسلمني، إىل جانب منع 
عملية التبشري. وهذا القرار يتفق مع موقف الحكومة املاليزية وموقف الحزب املسلم يف هذا 

البلد. وكيف رأي الشيخ يف هذه القضية؟ 
 

بقطع النظر عن هذا الذي تنقله عن ماليزيا، فإن االسم األول الحقيقي للذات اإللهية هو (الله) 
وهذا يستدعي أن يكون هو االسم املستعمل يف املؤلفات االنكليزية والفرنسية واملالوية وغريها. 

ً من أسامء الله.. وبناء عىل هذا فال حرج يف أن يستعمل   GOD مثالً ليست واحدا فكلمة
الصينيون أو غريهم من غري املسلمني االسم الحقيقي لله يف كتاباتهم بل ذلك هو األصل عىل أن 
يتم النطق باالسم والكتابة له بطريقة سليمة دقيقة تتطابق مع النطق العريب بلفظ الله.. أما 
الخوف من أن يستخدم ذلك لإلساءة إىل اإلسالم عن طريق التبشري ونحوه، فاملسألة ليست مبنية 
عىل استعامل كلمة (الله) بل املبرشون وأصحاب النوايا السيئة يخفون ما يشاؤون عن طريق 

الرتجمة املستعملة يف لغاتهم لكلمة: الله.

١١٤. مصافحة النساء في المجتمعات الغربية خاصة 
لقد تعلمنا أن مصافحة املرأة األجنبية حرام، ولكن يف بعض املجتمعات تنترش عادة مصافحة 
بعض النساء العجائز الكبريات لرفاق أحفادهم مثالً من الشباب، ويل صديق كان يذهب مع 
رفيقه إىل بيته فتقوم أم صديقه وهي عجوز كبرية مبد يدها لتصافحه، فيعتذر عن ذلك كونه 
حراماً، مام يتسبب له بحرج أمامها، ولكننا نريد كلمة فصل من فضيلتكم يف هذا املقام، هل تباح 
ً التزمنا باجتنابه إن شاء الله وال يضرينا بعد  ً هرمة؟ فإن كان ذلك حراما مصافحتها كونها عجوزا

ذلك أي حرج. وجزاكم الله كل خري. 
 

الحكم املطلق يتبع علته وال يتبع حكمته. من املعلوم أن اتقاء الشهوة الجنسية حكمه لحرمة 
املصافحة وليس علة منضبطة له، لذا فالحرمة تبقى مطلقة وال تقيدها حاالت الحكمة، ولكن قد 
ترد الرخصة لسبب رشعي كحرج شديد تقع فيه املرأة، مام قد يجعلها تيسء إىل الرجل كأن ترفع 

دعوى عليه بحجة إيذائه ملشاعرها، كام قد حصل يف بعض األحيان.
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١١٦. هل يخاطب غير المؤمنين باألحكام السلوكية؟ 
بَا ) تخص عموم الناس من  هل ميكن أن نقول أن األحكام القرآنية كقوله تعاىل: ( مَيَْحُق اللُّه الْرِّ

مؤمنني وغري ذلك أم إن هذا القانون خاص باملؤمنني ممن التزموا بعقد عبوديتهم لله.  
 

العواقب السيئة التي تنتج عن املعايص، عاّمٌة تشمل املسلمني وغريهم، ولكن التحذير منها إمّنا 
يوّجه للمسلمني دون غريهم، فأرضار الخمرة عاّمة للمسلمني وغريهم ولكّن الله يخّص عباده 
املسلمني دون غريهم بالتحذير منها ومن آثارها، أّما الكافرون الجاحدون فإمّنا يخاطبهم الله 
بواجبات اإلميان به وبالعقائد التابعة لذلك، ال باألحكام السلوكيّة الناتجة عن العقائد اإلميانيّة 

التي مل تتحّقق بعد.

١١٨. وهل يكب الناس على وجوههم إال حصائد ألسنتهم؟ 
ورد لكم هذا القول: "فمن قال: إن سورة اإلخالص يجب إسقاط كلمة قل منها، وأنها مل تعد اليوم 
من القرآن فقد كفر مبا أنزل عىل محمد ملسو هيلع هللا ىلص".. هل هذا الحكم عىل من يعلم ومن يجهل؟.. 
فهناك من يتحدث مثل هذا الحديث وال يدرك مدى خطورة هذا الكالم .. أو يدركه فهل الرجوع 

يف تكفريه إىل علمه وجهله أو نيته .. أم أنه يكفر عىل كل حال ؟.. وجزاكم الله خرياً. 
 

هل يف املسلمني من ال يعلم أن سورة اإلخالص من القرآن، وأنها تبدأ بقوله تعاىل: ( قُْل ُهَو اللَّهُ 
أََحٌد )؟! إذن إذا حذف املسلم كلمة مام علم أنه من القرآن، فقد كّذب محمداً ملسو هيلع هللا ىلص فيام أخربنا 

به من أن كلمة ( قُْل ) جزء من سورة اإلخالص. وهذا الكفر باتفاق املسلمني.

١١٧. مرور الخاطر يختلف عن العزم على الفعل 
هل صحيح أن خرب محاولة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص رمي نفسه من عىل ذروة جبل عند انقطاع الوحي 
عنه ليست صحيحة بل أسانيدها ضعيفة وواهية وأن البخاري مل يرويها؟ أرجو توضيح ذلك وذكر 

الحديث الذي رواه البخاري عن ذلك وشكراً لكم. 
 

فرق كبري بني محاولة القيام بعمل ما، ومرور خاطر بالذهن يتجه إىل ذلك العمل، إن الذي ذكره 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن الضيق الذي كان ينتابه بسبب انقطاع الوحي عنه، خاطر الرمي بنفسه 

وليس محاولة ذلك، وهو مل يحاول ومل يعزم، ولكنه خاطٌر مّر به ومل يحفل به.
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١١٩. حول مقولة: الدين لله والوطن للجميع 
ً يف هذه األيام وهي الدين لله والوطن للجميع، هل هذه الجملة  أسمع جملة تتكرر كثريا

صحيحة ؟ 
 

الدينونة لله، والوطن لله، واإلنسان لله، غري أن الله ائتمن اإلنسان عىل رعاية األوطان ونحوها. 
ً فالكلمة التي تسألني عنها  كام ائتمنه عىل رعاية الدين الذي رشفه به وعىل االلتزام بهديه إذا

مصطلح خاضع لكثري من النقاش.

١٢٠. إشكال في قول الشاعر: فال بد أن يستجيب القدر 
ما حكم قول الشاعر: إذا الشعب يوًما أراد الحياة فال بد أن يستجيب القدر، حيث كرث االستشهاد 

به هذه األيام عىل خلفية املظاهرات الشعبية التي تجري يف بعض البالد العربية؟ 
 

من قول أيب القاسم الشايب:  
إذا الشعب يوماً أراد الحياة ..... فال بد أن يستجيب القدر 

 
أقول: القول الذي هو أفضل من هذا أن تقول:  

إذا الشعب يوماً أراد الحياة ..... فذلك مام ارتضاه القدر
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السلوك 
والتزکیه

الباب 
الثانی
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١٢١. الشيخ المربي 
ما هي صفات وعالمات الشيخ املريب ؟ 

 
ً بأحكام الدين وعقائده، بصرياً مبعاين كتاب الله وبسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم ال بد  ال بد أن يكون املريب عاملا

أن يكون عفيف النفس زاهداً يف الدنيا، متواضعاً بطبعه بدون تكلف، متخلقا باألخالق الفاضلة.

١٢٢. هل يكون للفتاة شيخ مربي؟ 
هل يجب عىل البنت أن يكون لها شيخ مريب؟ فـأنا أمتنى أن أجد شيخاً أسأله عن أمور ديني وأن 

أتعلم عنه.. كيف يكون التلقي من الشيخ؟ وكيف تكون املعاملة بني البنت والشيخ؟ 
 

لست بحاجة إىل شيخ يرشدك إىل الواجبات وترك املحرمات، يف املجتمع كثري من الفتيات والنساء 
الاليئ بوسعك أن تتعلمي منهن واجباتك الدينية وستجدين يف التعرف إليهن والتعلم منهن ما 

يغنيك عن الشيخ املرشد.

١٢٣. هل هذا أسلوب تربوي مقبول ؟ 
يتبع بعض املشايخ أساليب تربوية تعتمد عىل الرتهيب يف كشف من يذنب من املريدين أو 
إبعاده عن الجلسة يف حال مل يتب إىل الله تعاىل وذلك استناداً إىل ما حباهم الله تعاىل من هذه 
املزية يف متييز العايص من املذنب بالنظر إليه ومعرفة أحوال قلبه.. أعلم أن هذا األسلوب يف 
الرتبية خاطئ لكن سؤايل يف هذه الحالة ماذا يجب أن يفعل املريد؟ هل الحضور يف هذه الحالة 
ً أن املريد ال يشعر بالراحة وال الطأمنينة التي يتمنى أن يشعر بها عادة يف  فيه إثم؟ خصوصا
مجالس العلم والوعظ واإلرشاد. وهل عدم حضوره فيه إثم ألنه رمبا اتبع هوى نفسه وألنه قد 

يستفيد من أمور أخرى كثرية؟ 
 

ً بباطن حال املريد، فيكشف عن ذلك ويتهمه أو يتهمها  إن الشيخ الذي يجعل من نفسه عاملا
بارتكاب معصية ما، ليس مرشداً. بل هو دجال يعد نفسه ولياً أطلعه الله عىل بواطن الناس. ولن 
تجد فائدة يف مالزمته، ستجد بعون الله من هو مستقيم متأدب مع الله يف حال متواضع وعامل 

بأحكام الدين وآداب السلوك، فالزم أمثاله وستجد منهم كثرياً.

١٢٤. الفتح الرباني ليس رهنًا بما يضعه الدجالون من قيود 
هل تنصحنا بقراءة كتب معينة تحتوي عىل أذكار الواصلني واملجذوبني؟ وما هام اآليتان اللتان 

قيل أن قراءتهام تكون باباً لفتح ربّاين رسيع ؟ 
 

هذا الذي نقلته، ال أصل له يف القرآن، وال يف السنة، ومل يثبت عن أحد الصحابة وال التابعني، وال 
من بعدهم، وإمنا هو من بدع الدجالني واملفتئتني عىل اإلسالم.
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١٢٥. السلوك على مرّبِي 
أنا شاب تعلمت الفقه والعقيدة إال أين أعاين نقصاً كبرياً يف مجال التصوف، ولقد علمت من خالل 
إحدى برامجك التلفزيونية أن الطريقة النقشبندية هي أفضل الطرق من حيث قلّة البدع، أرجو 

أن ترشدين إىل كيفية االلتزام بهذه الطريقة 
 

خري سبيل لتزكية النفس أن تلزم نفسك بورد من األذكار الواردة عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مع ما تيرس 
من تالوة القرآن كل صباح، وهذا االلتزام ال يحوجك إىل شيخ تأخذ عنه أو تبايعه. ويف كتاب 

األذكار لإلمام النووي ما تستطيع أن تنتقي منه ما يناسبك ويدخل يف إمكانك وقدرتك.

١٢٦. باطل مستتر بحق 
أنا لسُت عربيّاً ولكن أعرُف هذه اللغة قليالً، أنا من دولة الّرويس من قوقاز الشيشان. أسألكم يا 
شيخ جواب عن سؤال مهمٍّ يل: يف بلدنا الّناُس يعملون العمل املسمى بالذكر عندهم هم يدورون 
ويكررون القول: عوا الله. يقولون أنّهم صوفيون وأنَّ شيخهم غاب ولكن سريجع آخر الزمان. هل 

هم عىل حق؟ 
 

مجالس الذكر مرشوعة وهي حق، ولكن قولهم بأن الشيخ غائب وسيعود يف آخر الزمان، قول 
باطل وليس بحق.

١٢٧. ما القطبية؟ 
ما معنى كلمة القطبية أو األقطاب املتداولة يف علوم القوم؟ 

 
ال توجد لكلمة (قطب) أساس رشعّي، ولكن توجد لكلمة أبدال أساس يتمثّل يف أربعة أحاديث 

يقّوي بعضها بعضاً. تجدها مخرّجة يف كتايب رشح الِحكم.

١٢٨. الحلول ووحدة الوجود 
من خالل متابعتي للربنامج املميز مع البوطي يف حياته وفكره تعرفت عىل عدة مفاهيم وحقائق 
مفيدة إال مفهومني وهام القول بالحلول والقول بوحدة الوجود وعالقتهام بالردة. أرجو أن 

تتقدموا برشح للحلول ولوحدة الوجود وعالقتهام بالخروج عن امللة بارك الله فيكم. 
 

 ً الحلول : هو أن يعتقد املسلم أّن الله قد حّل يف يشء من مخلوقاته برشاً أو غريه وأن ينطق جهرا
بذلك، فريتّد املسلم ويكفر بهذا االعتقاد. 

ً غري هذه املكّونات من سامء وأرض وأفالك وبحار  ووحدة الوجود : هو اعتقاد أّن الله ليس شيئا
وأشخاص. وهو اعتقاد باطل خراّيف يستوجب الكفر والرّدة.
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١٢٩. دجل تحت مسمى الطرق الصوفية 
عندنا شيخ طريقة يزعم أنه يريب أرواح مريدين بالنوم مع بعضهم وباحتضان الشيخ لهم وتقبيله 
من فمه، ليجعله متهيّئاً لرؤية رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقظًة ومناماً.. هل هذا النهج صحيح وسليم؟ 

 
ليس من طريق يوصل إىل مرضاة الله إال طريق االلتزام بأحكام القرآن وهدي املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، 

عىل هذا أجمعت األمة عىل اختالف فئاتها ومشاربها ومناهجها الرتبوية..  
 

والعمل الذي يقوم به الشيخ الذي تحدثني عنه، مناقض للرشيعة اإلسالمية املأخوذة من القرآن 
والسنة، بل مناقض ملبادئ األخالق موغل يف أسوأ أعامل الرذيلة.. 

 
إنه بدون ريب مدجل عىل الناس، يبتغي من عمله التدجييل اصطياد فريسة مناسبة يشبع بها 
غريزته الحيوانية. ولو كان يف رجال السلك الرتبوي امللتزم بالكتاب والسنة من أمثال عبد القادر 
الجيالين، والجنيد البغدادي، واإلمام القشريي، من يتوىل القضاء اليوم، وعلم بحال هذا الدجال، 

لجلده عىل مرأى من الناس، ولسجنه حتى يعلن توبته الصادقة إىل الله.

١٣٠. هل صحيح أن نقض العهد في بعض الطرق الصوفية بمثابة الردة؟ 
ً وجلياً، مريد سلك الطريقة القادرية ووضع يده يف يد شيخ مربٍّ عارف بالله  ً واضحا أريد جوابا
وعاهده عىل املحافظة عىل أورادها، هذا املريد يريد أن يخرج من هذه الطريقة، وال يريد أن 
يقرأ أورادها هل يعدُّ ذلك منه مبثابة الرّدة عن اإلسالم؟ وهل االستمرار عىل مالزمة الشيخ واجب 

رشعاً؟  
 

أسباب الردة معروفة ومحددة، بإمكانك أن تعرفها لدى الرجوع إىل أي كتاب من كتب العقيدة، 
عد مثالً إىل باب الردة يف كتايب "كربى اليقينيات الكونية". 

 
مل يقل الله يف قرآنه وال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف أحاديثه، وال أحد من علامء العقيدة أو الرشيعة. أن 
خروج املسلم من طريقة من طرق التصوف للدخول يف غريها، أو لرتك الطرق كلها، يخرجه من 

اإلسالم إىل الردة والكفر. 
 

واملشكلة أن قسامً كبرياً من مشايخ الطرق جّهال ليست لهم ثقافة رشعية كافية، وال معرفة كافية 
مببادئ العقيدة اإلسالمية، عدا ما يعانون منه من العصبية ألفكارهم وقناعاتهم الصوفية، فال 
تلتفت إىل ما يقوله هؤالء الجهال الذين يحاولون أن يكرثوا من مريديهم وينافسوا غريهم بهذه 

الطريقة.
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١٣١. هل فضل الشام يقتصر على دمشق فقط؟ 
أقرأ يف أحاديث الفنت فأجد أن املالذ األخري والحصن األمني يف نهاية الزمان يف الشام، ونحن الذين 
نعيش يف إدلب أو حلب أو حمص وسواها... هل تشملنا كلمة الشام أم أنها مخصصة بدمشق 

فقط؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

الشام يشمل كل بقاع سورية واألردن ولبنان وفلسطني. وأما دمشق فلها مزية خاصة نوه بها 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. إذن فاألحاديث التي يثني فيها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عىل الشام وأهله تشمل كل 

بقاع الشام.

١٣٢. الشيخ األكبر محيي الدين بن عربي وجالل الدين الرومي 
سؤايل عن الشيخ ابن عريب وعام يُنسب إليه من إلحاد وحلول؟ 

وسؤايل عن الشيخ جالل الدين الرومي وما يُنسب إليه من الحركة امليلوية والعزف عىل الناي ؟ 
 

أجمع كل من وقفنا عىل ترجامتهم للشيخ محيي الدين بن عريب من أمثال املّقري يف نفح الطيب 
وابن العامد يف الشذرات والشعراين يف اليواقيت والجواهر، والحاجي خليفة يف كشف الظنون، 
عىل أن طائفة من الزنادقة الباطنيني دسوا ما شاؤوا أن يدسوه يف كتاب الفتوحات البن عريب. 
ومن املعلوم أنه كان ديدن تلك الطائفة دس أفكارهم الكفرية يف ثنايا الكتب الرائجة للعلامء 

املسلمني. 
بناًء عىل ذلك ال يجوز تكفري ابن عريب مبا تعرث عليه من هذه الكفريات يف كتبه، ولكن ال يجوز 
ً االنشغال بقراءتها. وهذا ما أفتى به ابن حجر الهيتمي يف كتابه الفتاوى الحديثية وجل  أيضا

العلامء املعتمدين. 
قرأت ترجمة موالنا جالل الدين الرومي، وكتبت عنه يف كتايب شخصيات استوقفتني فام رأيت 
فيام قرأت عنه أنه كان املبتدع للدوران الذي يفعله املولوية اليوم. ومل أعرث يف يشء مام قرأت 
عنه عىل كرثة من روى عنه أنه قام مرة فدار يف املجلس عىل نحو ما يفعله هؤالء. كام أنني مل 
أجد ما يدل عىل أنه كان يعزف عىل الناي. عىل أن جمهور الفقهاء قرروا بأن الناي ليس من آالت 

اللهو املحرمة إذ أنّه ليَس من دأب الفساق واملجان خاصة.

١٣٣. منهج جماعة الدعوة والتبليغ سليم 
هل منهج جامعة الدعوة والتبليغ منهج الرسول األكرم ملسو هيلع هللا ىلص؟ رجاء مع التفصيل. 

 
منهج جامعة الدعوة والتبليغ سليم، ولكن ما يؤخذ عليهم أن جلّهم ال يقيمون للعلم وزناً، وهذا 
الذي أقوله لك ليس شهادة تزكية مني لكل فرد فرد منهم عىل حدة. ولكنها شهادة مني بسالمة 

منهجهم العام يف الدعوة مع املالحظة التي ذكرتها لك.
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١٣٤. إرادة هللا وتدبيره 
للعامل الجليل (ابن عطاء) كالم يف كتابه الِحكم عن التدبري و تركه فرنجو من فضيلة الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي أن يُحّل هذه الُشبُهة، ويبني لنا معنى إرادة العبد يف جنب الله يف 

سلوكه واختياره يف دينه ودنياه؟ 
 

مامنعة األهل والعقبات التي يعاين منها السائر إىل مرضات الله يف املجتمع، ابتالءات من الله عز 
وجل له ليستبني مدى صدقه وصربه يف سبيل مرضات الله. ولوال هذه العقبات ملا متيز صادق عن 
كاذب وال افرتق منافق عن مؤمن. وعبودية اإلنسان لله ال تتجىل إال بشكره عند مجيء النعم، 
وصربه عند مجيء الشدائد واملصائب.. ثم إين أنصحك أن تعود إىل الِحكم التي يتحّدث فيها ابن 

عطاء الله عن التدبري، فتتأّمل جيِّداً يف رشحي لهذه الِحكمة.

١٣٥. هل تصح نسبة أبيات يا عابد الحرمين البن المبارك؟ 
ما صحة أبيات عبد الله بن املبارك التي خاطب بها الفضيل بن عياض رحمهام الله تعاىل والتي 

فيها: يا عابد الحرمني لو أبرصتنا ....... لعلمت أنك يف العبادة تلعب 
 

يف كتايب ( شخصيات استوقفتني ) أكرث من خمسة أدلة عىل أن هذه األبيات ال تصّح نسبتها إىل 
ابن املبارك، الذي كان شديد التعظيم للفضيل بن عياض، وكان يقول: إذا ذكرت فضيالً احتقرت 
نفيس، ارجع إىل ترجمة عبد الله بن املبارك يف كتايب "شخصيات استوقفتني" تجد الجواب عن 

سؤالك.

١٣٦. فضل كتاب لطائف المنن والدعاء بالحروف المتقطعة 
ً لإلمام ابن عطاء الله السكندري تحقيق اإلمام عبد الحليم محمود واسمه  كنت أطالع كتابا
(لطائف املنن) لكن أخذتني الحرية فيام احتواه حزبهم من كلامت غامضة وأحرف متقطعة هل 

يجوز الدعاء بها وما الدليل ؟ 
 

مل أكن قد عرثت عىل هذه العبارات واألحرف املقطعة، يف كتاب لطائف املنن، فعدت اآلن إليه، 
ً كبرياً، ووقفت عىل عبارات وحكايات تتضمن التحذير من  واستعرضته كله، فوجدت فيه خريا
البدع، والتحذير من مخالفة كتاب الله وسنته رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ولكني عرثت يف آخره عىل يشء مام 
نقلته يل، مام ال يتفق وضوابط الرشع املطهر. فاعلم يا أيها األخ أنه ما مّنا إال من رّد ورُد عليه، 
حاشا الرسل واألنبياء، وكل العلامء مهام ُوِصُفوا بالربانية والصالح، محجوجون مبوازين القرآن 
والسنة وليس العكس، فال شك أن الدعاء بالحروف املقطعة أو مناجاة الله بالطالسم منكر وال 
نقره. عىل أين ال أستبعد أن تكون هذه العبارات الساقطة قد دست يف كتاب ابن عطاء الله 

املعروف باستقامه عىل سنن الكتاب والسنة والله أعلم.
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١٣٨. أصحيح أن الصالحين ال يخرفون، وإذا خرفوا فليسوا بصالحين؟ 
هل مرض الخرف، أو فقدان الذاكرة يؤثر يف درجة الشخص عند الله؟ وهل فعالً الصالحون ال 

يخرفون؟ جزاكم الله عني خرياً. 
 

يقول الله تعاىل: ( َوِمنُكم مَّن يُتََوىفَّ َوِمنُكم مَّن يُرَدُّ إَِىل أَرَْذِل الُْعُمِر لَِكيَْال يَْعلََم ِمن بَْعِد ِعلْمٍ 
ً ) هذه هي سنة الله يف عباده، وواضح من سياق اآلية أن الصالح وعدمه ال دخل لهام يف  َشيْئا
هذا األمر، ولكن جرت عادة الله يف عباده الصالحني أو أكرثهم أن يسلَُموا مَن الخرِف يف آخر 

حياتهم.

١٣٧. هل حدث نزاع بين السيدة فاطمة وسيدنا عمر رضي هللا عنهما؟ 
أعلم أن الله لن يسألني يوم القيامة عن جواب هذا السؤال الذي أريده منك ولكني ال أثق برأي 
بعد رأيك وأنا رجل عامي ال أستطيع أن أستنتج وأخرج بنتيجة من الكتب التي تتحدث بعدة 
روايات وتتعارض فيام بينها. سؤايل هو: هل فعال حصل نزاع من أي نوع بني السيدة فاطمة 
وسيدنا عمر ما أدى إىل شجار وما يرويه بعض الشيعة بكرس ضلع السيدة فاطمة وإسقاط 

جنينها ؟ أغرب ما يف املوضوع أنهم يستدلون بروايات من كتب بعض علامء السنة أمثال الذهبي وغريه! 
 

بوسعك أن ترجع إىل أي مصدر للتاريخ متحرر عن العصبيات املذهبية، كالبداية والنهاية البن 
كثري، وكتاريخ ابن خلدون وكتب السرية عىل اختالفها، وكتب السنة عىل تنوعها، وستجد أن هذا 
الذي يخرتعه الشيعة أو بعضهم مام يتعلق بأمر السيدة فاطمة الزهراء مع سيدنا عمر، ال وجود 
ً ال يف كتب التاريخ وال السرية  أو السنة. ترى أين كان سيدنا عّيل ريض  ً وال تلميحا له قط، ال نصا

الله عنه آنذاك، وهالَّ نقل املؤرخون وكتاب السرية عن لسانه أي سخط أو احتجاج عىل عمر؟!..

١٣٩. حول ورد الجوشن الكبير 
حول دعاء الجوشن الكبري: هل هو مأثور عن النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؟ فاألستاذ سعيد النوريس يشري يف رسائله 

إىل روايته عن طريق زين العابدين بالتواتر وينوه إىل طالبه إىل أهّميّة قراءته كورد دائم.  
 

ليست األوراد املنسوبة إىل الرجال الذين شهد األجيال بصالحهم منسوبة بالرضورة إىل رسول الله 
ً من الثناء عىل الله، من عنده الزم ذكرها كل صباح  ملسو هيلع هللا ىلص، بل فيهم من صاغ أدعية وألفاظا
فنسبت إليه وعرفت به وسميت بسبب املالزمة لها ورداً. وهذا جيد ومقبول مامل يكن فيه ما ال 
يتفق مع ضوابط العقيدة اإلسالمية. وورد الجوشن الذي كان يكرره الشيخ سعيد النوريس رحمه 

الله واحد منها.
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١٤٠. استفسار حول حكمة من الحكم العطائية 
ً أشكَل عيلَّ وأنا أسمع رشح الحكم العطائية.. قلتم يف حديث نبوي  لو تتفضلون و تبينوا يل أمرا
مبا معناه أن الله خلق الخلق فمن أصابه نور الله فقد اهتدى و من أخطأه فقد ضل.. هل هذا 
القدر بعلم الله األزيل ان من سيضل من العباد يف الدنيا لن يصيبه نور الله منذ البداية.. أي 
أصاب النور من سيؤمن يف الدنيا (باختياره) وأخطأه النور من جحد بالله (باختيار هذا الجاحد) 

و جزاكم الله خرياً. 
 

كل بني آدم معرَّضون بحمد الله لهذا النور، يكرمهم الله به، إن مل يكن عاجالً فآجالً. وإمنا 
يستثنى منهم املستكربون املعاندون، فقد أعلن البيان اإللهي يف القرآن أن املستكربين محجوبون 

عن هذا النور، بعيدون عن رحمة الله عزَّ وجّل.

١٤١. أريد وردًا يوميًا ألزم نفسي به 
ً آخر  ً يل ألسرَي عليه من األذكار ألصلَح نفيس، ووردا ً يوميّا أرجو اعطايئ -بشكل مخترص- وردا

أجتَِمُع عليه مع العائلة. وحبّذا لو يكوُن نفس أوراد والدك رحمه الله. 
 

األوراد التي كان والدي حريصاً عليها ويويص بها : 
- االستغفار قبيل الفجر مائة مرة 

- وشهادة (ال إله إال الله) بعد الفجر مائة مرة 
- والتسبيح بصيغة (سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) مائة مرة 

- والصالة عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مائة مرة 
- وقراءة ورد اإلمام النووي صباح كل يوم، مع ما تيرس من تالوة القرآن.

١٤٢. ذكر هللا باالسم المفرد 
السالم عليكم ورحمة الله، استشكل عندي أمران: يف الذكر األول ذكر لفظ الجاللة املفرد باملد 
والثاين ذكر لفظ اسم اإلشارة (هو) مع التفكر يف آالء املقصود بها، فهل هناك أصل رشعي لكل 

منهام؟ وما حكم الذكر بهام؟ وجزاكم الله خري الجزاء. 
 

ذكر الله باسمه املفرد مام أجمع السلف عىل جوازه، من أبرز األدلة عىل ذلك قول الله تعاىل: 
( َواذْكُِر اْسَم َربَِّك َوتَبَتَّْل إِلَيِْه تَبِْتيالً ) وال التفات إىل من جاء من بعُد فخالف السلف، أّما ذكر 
الله ب (هو) فلم أجد من السلف من سّوغه، وإذا علمت أن (هو) ليس اسامً من أسامئه 
الحسنى، فام وجه االستعاضة عن االسم الرصيح العلم (الله) بالضمري العائد إليه كام يقول 

النحويون؟
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١٤٣. المثابرة على األذكار واألوراد تقي من السحر 
اسمح يل بطرح ٣ أسئلة: 

تعلّمنا من سرية الحبيب سيدنا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وعلمنا أنه قد ُسحر. وفكَّ ُعقد السحر املالك 
جربيل عليه السالم بأمر من الله. أُمرنا بقراءة األوراد للتقرب من الله وللحفظ من السحر و 

العني. و سؤايل : 
١. كيف يُصاب االنسان بالسحر رغم التجاءه إىل الله؟ 

٢. وهل يجب فك السحر كام حّل الُعقد سيدنا جربيل حتى يذهب السحر، فالعقد تبقى 
مربوطة فكيف ميكن أن يبطل السحر إن مل يوجد؟ 

أرجو الجواب مفّصالً من فضلكم. إىل اآلن مل أتزوج وأخىش أن يكون السبب من السحر والله 
أعلم. 
 

ً وإمنا التعبري الدقيق هو أن نقول: إنه متت  التعبري بأن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قد ُسِحر ليس دقيقا
محاولة سحر اليهود لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن املحاولة مل تنجح ومن هنا نقول: إن من يديم 
االلتجاء إىل الله ويثابر عىل قراءة األذكار واألوراد املأثورة يقيه الله تعاىل من عادية السحر، وبهذا 

تعلم جواب سؤالك الثاين.

١٤٤. الحضرة 
ما حكم إقامة الحرضة يف اإلسالم؟ وهل أجلس معهم لو أقاموها؟ 

 
إذا كانت الحرضة التي تسألني عنها عبارة عن ذكر الله مع الوقوف، ومع األدب يف الحركة، وكانت 
ألفاظ الذكر الله أو ال إله إال الله يتم النطق السليم بها، فال مانع منها حينئذ، وأما إن كانت مع 
الحركات التي تخرج من حدود األدب كالقفز والتثني، أو كانت ألفاظ الذكر ال تخرج من الفم 
كاملة فهي عندئذ بدعة محرمة ال يجوز االشرتاك بها، عىل أّن الذين يجوز لك أن تشرتيك معهم 

فيه يجب أن يكون من األرحام.

١٤٥. قراءة ورد اإلمام النووي 
شيخنا الفاضل أرجو منكم التكرم عيل وعىل أهيل بإجازة عىل ورد إمام النووي وبيان متى وكيفية 

قراءته، وجزاكم الله خرياً. 
 

 ً إن اإلمام النووي مل يلزم قارئ ورده هذا بإجازة يأخذها منه لإلذن بذلك، ومل يفوضني وال أحدا
غريي بإعطاء هذه اإلجازة التي تطلبها مني، ومع ذلك فها أنا أويص كل أخ يل يف الله مبالزمة هذا 

الورد ملا فيه من الفوائد التي قد ال تحىص.



استفتاءات الناس لإلمام الشهيد البوطي على موقع نسيم الشام

NASEEMALSHAM.COM q٦٢ نسيم الشام

١٤٧. حكم الرابطة في الطريقة النقشبندية 
 ً ً أو مرتبعا حدثت مناقشة بيني وبني أخ يف حكم الرابطة بهذه الكيفية (يجلس املريد مفرتشا
متوجهاً إىل القبلة يستحرض روح مرشده بدون ظهور صورة مرشده يف خياله، ويحسب أن األنوار 
ً إىل الله  اإللهية تتنزل عىل روح مرشده وتتنزل هذه األنوار عىل قلبه وبذلك يرتقي صعودا

سبحانه) هل هذا جائز يف الرشيعة اإلسالمية؟ أفيدونا جزاكم الله خرياً. 
 

أوضح اإلمام الرباين يف كتابه "املكتوبات" أنه ال يجوز للذاكر عند جلوسه للذكر أن يقرن ذكره لله 
بتذكر أي مخلوق حتى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. وبوسعك ملعرفة تفصيل هذا األمر أن تعود إىل كتايب 

"هذا والدي" عند الحديث عن عالقة والدي بالتصوف.

١٤٦. ذكر هللا دون التلفظ باللسان 
أحياناً أكون يف العمل أو يف جمع من الناس وأحب أن أذكر الله دون التلفظ باللسان اتّقاء شبهة 

الرياء فهل يل ثواب كام لو تلفظت بذكر الله وجزاكم الله عنا خرياً. 
 

املراد بذكر الله تذكره وعدم الغفلة عن مراقبته وذكره، وإمنا اللسان معني. والثواب عىل ذكر 
اللسان إمنا هو لكونه طريقاً إىل ذكر القلب، إذن فلك أجر كبري عىل الذكر القلبي الذي هو األصل 

وهو املراد.

١٤٨. القبض والبسط 
ً من الترضع والبكاء والتذلل بني يدي الله عز وجل  ً بسطا ما السبب يف أن يجد املؤمن أحيانا
وحينا آخر يقبض فال يعرف حتى كيف ينتظم دعاءه ويتشوش فكره فينتهي من الدعاء وال يشعر 

أنه كان يف دعاء؟  
 

دعك من الحديث عن القبض والبسط فإنهام من عوارض أحوال العارفني وأصحاب املنزلة العالية 
عند الله، أما مثيل ومثلك فإن األهم من الخوض يف هاتني الحالتني أن نعالج اآلفات القلبية التي 
تتسبب عنها قسوة القلب واالنشغال بامللهيات واملنسيات، وذلك باإلكثار من ذكر الله عز وجل 

وتطهري الفم من أكل املال الحرام.

١٤٩. عالمات رضى هللا عن العبد 
هل يوجد عالمات تدل عىل أن الله راض عن العبد ؟ 

 
استقامة العبد عىل الّدين عقيدة وسلوكاً دليٌل عىل رضا الله عنه.
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١٥٠. حب هللا لإلنسان 
خطَر ببايل سؤال ملح أرجو أن تتفضل باإلجابة عليه: مبا أن حب الله سابق لحب اإلنسان وحب 

الله هو صفة من صفاته سبحانه القامئة بذاته فهل ميكن لهذا الحب أن يزداد أو ينقص؟  
 

ال يصلح أن يقال: إّن حّب الله يَضُمر للمستكرب، بل يقال: إّن املستكرب ال يتمتّع بحّب الله له منذ 
الوالدة، ألّن الله َعلِم يف غيبه األزّيل باستكباره. واعلم أّن صفة الحّب يف ذات الله بقطع النظر 
عن تعلّقها بهذا أو بذاك، قدمية. وهي صلوحيّة قبل التعلّق مبن هو أهلها، ثّم تصبح تنجيزيّة 

بعد تعلّقها مبن هم أهل لها.

١٥١. سر العبودية 
وددت لو تطلعنا عىل الرسِّ يف تكرار حرضتكم لجملة: (العبودية لله ).. يف جميع خطبكم 

ودروسكم ومقاالتكم واجتامعاتكم وأسفاركم ؟ 
 

أّوالً دعوى هذا التعميم والتكرار لجملة ( العبوديّة لله ) “يف جميع درويس ومقااليت واجتامعايت 
وأسفاري” عىل حّد تعبريك، مبالغة عجيبة، ال مصداق لها، وال تتأىّت لك مراقبتي يف هذه األحوال 
كلّها حتى تديل بهذا القرار العام. فخطبتي مثالً يف الجمعة املاضية والتي قبلها خاليتان من هذا 
التعبري، ومحارضيت التي ألقيتها يف حفل افتتاح مؤمتر وزارة األوقاف قبل شهر تقريباً، خالية عن 
هذا التعبري، ودرويس الثالثة التي ألقيتها يف أوائل هذا العام الّدراّيس عىل طّالب كلّية الرشيعة 

خالية عن هذا التعبري.  
ولكن اعلم أّن مشاعر العبودية لله هي الحال التي يصطبغ بها املسلم فتدفعه إىل العبادة بصفاء 
وإخالص وإىل تجّنب املحرّمات. لوال استشعار العبد بذل العبوديّة لله ملا تأىّت له الخشوع يف 
الّصالة، وملا تأىّت له اإلخالص يف العبادة، ولوال استشعار العبد لذّل العبوديّة لله ملا أمكنه التحّرر 
من أرس الشهوات واألهواء.. ولغدت مظاهر العبادات والتديّن، أشكاالً ال مضمون لها وال نتائج 

لها، وهذه هي حال أكرث املسلمني اليوم.

١٥٢. من الدقائق الموصلة لحظ النفس 
ً من حظوظ النَّفس  كيف السبيل إىل أن أعلَم أنَّ الخشوَع الذي ينتابني أثناَء العبادة ليَس حظَّا

كذلك الحال عنَد توّجهي إىل عمٍل مَن األعامل الصالحة؟ 
 

أنصحك بأن تقوم بواجباتك وتنهض بأورادك، دون أن تتفكر بالخشوع أو الحال الذي ينتابك، 
وإذا فاجأتك حالة من الخشوع أو رقة القلب، فال تقف بأي تفكري عندها. وال تتكلف لهذا األمور 

أثناء عباداتك وأورادك.
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١٥٣. ما السبيل لتذوق لذة وحالوة العبودية لله؟ 
ما الّسبيُل لتذوق لذة وحالوة العبودية أثناء الصالة ونسيان ضجيج الخواطر وصخب الدنيا 
ومشاغلها وهيجان األشواق لله جلَّ وعال كام كاَن عىل هذه الحال الصحابة والتابعون من صفاء 
الروح ونقاء القلب يف كل أحوالهم؟ كيف أصل وأربط نفيس بالله تعاىل يف كل حركة وسكنة 

فينجيل ما أجد يف نفيس من قسوة وجفاوة؟ وجزاك اللُه كلَّ خري. 
 

سبيل ذلك اإلكثار من ذكر الله، والتخفيف من العالقات واملشاغل الدنيوية جهد االستطاعة.

١٥٤. الخوف من أمراض القلوب 
ً من ذلك  هل من عالج أتخلّص به من بالء الكرب والحسد والعجب ونحو ذلك، فأنا أعاين كثريا

كلّه؟ 
 

يبدو أنّك تعاين من قدر كبري من الوسواس. اذكر أّن االنقياد ألوامر الله ال يجعل املسلم َملَكاً، بل 
يظّل اإلنسان خطّاء. ويكفي إذا شعر املسلم أنّه معجب بنفسه أو حاقد عىل غريه أن يستغفر 
الله وأن يسأله الّصفح واملغفرة. والله يغفر ويصفح. ولوال الوسواس الذي زّجك الشيطان فيه، ملا 

أعرضت عن االلتجاء إىل الله بالدعاء الذي أمرنا الله به يف كّل األحوال.

١٥٥. كيف نصفي القلب ونطهره من الشوائب؟ 
كيف نصفي القلب ونطهره مام يحجبنا عن الله عز وجل؟ 

 
سبيل ذلك اإلكثار من ذكر الله وفطم الفم عن أكل املال الحرام، واالبتعاد جهد االستطاعة عن 

املحرمات.

١٥٦. تكلف الخشوع نوع من االنشغال عن عبادة هللا 
ً ما يحدث معي يف األزمنة الرشيفة كيوم عرفة وليايل رمضان أو األمكنة الرشيفة كعند  كثريا
الكعبة أو امللتزم أين أشعر بانقطاع عن الله عز وجل وأفقد شعور القرب من حرضته ولذة التذلل 

بني يديه، هل ميكن أن يكون سببه سوءاً اقرتفته؟ 
 

ال تتكلف التأمل يف هذا الوسواس، فهو من التنطع املذموم الذي قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عنه وعن 
املتورطني فيه ( هلك املتنطعون ) واعلم أن حاالت الخشوع ورقة القلب ونحوها، هبة علوية تأيت 
من عند الله، وال يتم التسبب لها من اإلنسان.. مهمتك أن تؤدي العبادة عىل وجهها، وأن تفطم 
فمك عن أكل املال الحرام، ثم تستسلم ملا يكرمك الله به من الحضور القلبي، واعلم أن اشتغالك 
أثناء العبادة بهذا التساؤل، نوع من أنواع االنشغال عن العبادة والذهول عىل قراءته ومناجاته 

الله تعاىل.
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١٥٧. حب هللا للعبد 
هل حب العبد لله عز وجل وملحمد ملسو هيلع هللا ىلص يأيت نتيجة حب الله لهذا العبد رغم ذنوب هذا العبد أم ال؟ 

 
محبة العبد لربه نتيجة ملحبة الله له، دليل ذلك قوله عز وجل: ( فََسْوَف يَأيِْت اللُّه ِبَقْوٍم يُِحبُُّهمْ 
َويُِحبُّونَُه.. ) فقد قدم محبته لهم عىل محبتهم له. ثم إن الذي يحب الله، إمنا تكون محبته له 
 ً بسبب ما يالحظ من إحسان الله له وإنعامه عليه، حتى وإن كان عاصياً. وال يكون العبد متنبها

إىل إحسان الله وإىل نعمه الكثرية التي يغمره بها، إال وهو دليل عىل محبة الله وتوفيقه له.

١٥٨. التوفيق بين محبة هللا عز وجل ومحبتنا الجبلية لألغيار 
ذكرتم يف دروسكم (الحب يف اإلسالم) أن الحب الكامل لله تعاىل يطرد محبة باقي األغيار ويبقى 
القلب وقفا عىل محبة الله، كيف نوفق بني هذا القول وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو خري الربية ( الحمد 
لله الذي رزقني حب عائشة ) وقوله ( ُحبّب إيل من دنياكم الطيب والنساء )، أفيدوا وجزاكم 

الله خرياً. 
 

الحب يف الله من مستلزمات محبة الله، وهو ال يتعارض مع حب الله عز وجل، أما الحب مع 
الله فهو الذي يتعارض مع حب الله، وهو من مظاهر الرشك، وحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لعائشة 
وأصحابه واملؤمنني واملؤمنات من قبيل الحب يف الله، وليس من قبيل الحب مع الله. وال شك أن 

من أحب الله أحب كل من يحبهم الله.

١٥٩. منبع الحب من القلب أم العقل؟ 
من املسؤول عن حب الله القلب أم العقل؟ 
والقلب املذكور يف القرآن هل معناه العقل؟ 

أم أن العقل أداة الوصل لحب الله والقلب مكان الحب؟ 
 

 ً املحبّة، أيّاً كان املحبوب، إمّنا مكانها القلب الذي هو مكمن العواطف، ولكّن القلب يُطلَُق أحيانا
َن الِْجنِّ َواإلِنِس لَُهْم قُلُوٌب الَّ  ً مِّ يف القرآن عىل العقل، كقوله تعاىل: ( َولََقْد َذرَأْنَا لَِجَهنََّم كَِثريا

يَْفَقُهوَن ِبَها )، فالقلب هنا يعني العقل.
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١٦٠. توضيح الفرق بين الواردات اإللهية واألمداد 
 

ورد يف رشحكم للحكم العطائية قول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يف الحكمة السابعة 
والستني: 

(قلام تكون الواردات اإللهية إال بغتة، لئال يدعيها العبّاد بوجود االستعداد). ويف رشحها ص199:
( ..أن السبيل إىل هذه الواردات يتمثل يف فضل من الله، ال يف جهد أو سلوك من العباد، وهذا 
هو السبب يف أنها تأيت بغتة، وال ترسي إىل القلب تدريجاً، ولو سلكت سبيلها إليه تدريجاً لكان يف 
ذلك ما يوهم، بأنها آثار تتجمع يف الفؤاد من تزايد الطاعات وكرثة األذكار التي يأخذ السالك بها 

نفسه.. ). 
ثم إن ابن عطاء الله رحمه الله يقول يف الحكمة العارشة بعد املئة: 

( ورود األمداد بحسب االستعداد، ورشوق األنوار عىل حسب صفاء األرسار ). ويف رشحها ص577: 
ً لها" كام أن هذه  ( إن الواردات التي تتطلع إليها، إمنا ترد إليك من الله عندما تكون "مستعدا
الواردات ال ترشق يف كيانك وال تتجىل عىل فؤادك، إال بعد صفاء رسيرتك من كدورات األهواء.. ). 
ثم تقول  :( وهيهات أن يتحقق لديك االستعداد، وأن تتمتع بصفاء الرسيرة من تلك الكدورات، 
إال إن أخذت نفسك بالوظائف التي أقامك الله عليه وكلفك بها، واستقمت عىل ذلك مدة 

طويلة، ومنها مالزمة األوراد.. ). 
فيا سيدي: هل يف ما نقلته ما يوهم بوجود تناقض بني الحكمة األوىل التي تجعل من الواردات 
هبة إلهية يختص بها الله من يشاء دون استعداد، وبني الحكمة الثانية التي تشرتط -فيام يبدو- 
وجود االستعداد لدى العبد ليك يحظى بتلك الواردات؟ هل الواردات اإللهية مكتسبة بقول أو 
 ً ً لإلطالة وجزاكم الله خريا عمل؟ أم أنها عطية إلهية ال تتأىت باجتهاد وال استعداد؟! وعذرا

وحفظكم من كل سوء. 
 

مثة فرق كبري بني مقصود ابن عطاء الله لكلمة (الواردات) يف الحكمة األوىل وكلمته (األمداد) يف 
الحكمة التي بعدها.. وقد أوضحت يف الرشح الفرق بينهام. وخالصة ذلك أن املراد بالواردات ما 
قد يفاجأ به اإلنسان طفرة، من الهداية بعد الضالل واإلميان بعد الكفر، دون سابقة محاولة أو 
تهيؤ، كالذي فوجئ به فضيل بن عياض وبرش الحايف وعبد الله بن مبارك، أما املراد باألمداد فهو 
النتائج التي تتحقق يف حياة املؤمن وسلوكه، بعد مامرسة السبل إىل ذلك من الدوام عىل ذكر 
الله، واالبتعاد عن املحرمات، والدوام عىل قيام الليل، إذ يكرم الله املؤمن بعد الدوام عىل هذه 
السبل وأشباهها مبا مل يكن يتمتع به من الخشوع يف صالته، وطهارة قلبه من شوائب األهواء، 
ومن توفيق الله له يف أعامله الدنيوية واألخروية. فهذه (األمداد) مثرات لوسائل وأسباب. وأما 
(الواردات) فجذب رباين من حال إىل حال. وهو املراد باالجتباء يف قوله تعاىل: ( اللَُّه يَْجتَِبي إِلَيْهِ 

َمن يََشاُء ).
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١٦١. متى يستجيب هللا دعاء المضطر؟ 
وعَد اللُه املضطرَّ باستجابة الدعاء فهل إجابة املضطر تكون فورية؟ ثمَّ كيف يشعر العبدُ 
باالضطرار؟ أم أنَّ الّذنوَب هي العلًَّة القادحة يف استجابة الدعاء وتأخريه؟ من الراجي ربه شكراً. 

 
ورد يف الحديث الصحيح من حديث مسلم أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: ( إنَّ اللَه تعاىل طيٌّب ال يقبل 
إال طيباً، وإن الله أمر املؤمنني مبا أمر به املسلمني فقال تعاىل: ( يَا أَيَُّها الرُُّسُل كُلُوا ِمَن الطَّيِّبَاِت 
ً ). وقال تعاىل: ( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ كُلُواْ ِمن طَيِّبَاِت َما َرزَقَْناكُْم ). ثم ذكَر الرجَل  َواْعَملُوا َصالِحا
يطيل السفر، أشعث أغرب، ميّد يديه إىل السامء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومرشبه حرام، 
وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأىن يستجاب له ). إذن فاستجابة الدعاء لها رشوط ال بّد من 
توفرها، فهل هذه الرشوط متوفرة لديك؟ ثم إن الله إن استجاب، إمنا يستجيب يف الوقت الذي 

يريد ال يف الوقت الذي تريد. وعىل النحو الذي يريد ال عىل النحو الذي تريد.

١٦٢. التوبة شرط الستجابة الدعاء 
ً أن تُطَهََّر األمواُل  ذكرت سيّدي بأنَّه من رشوط استجابة الدعاء: التوبة، ومن هذه الرشوط أيضا
من املاِل الحرام. ولدي استفساران هنا: األّول: لو أنَّ العايص املقر باملعصية مل يتب وسأل الله أن 
يقّوي عزميته ألن يتوب هل يستجاب له؟ الثاين: لو أنَّ عنده مال حرام وسأل الله أن يقّوي إرادته 
الستسامح أصحاب املال وأن يتجنبه يف حياته هل يستجاب له؟ فإين أذكر بأنكم نصحتم التّّجار يف 
أحِد الخطِب الذين يقولون بأن تحديات تواجههم بأن يلتزموا الدعاء. نرجو اإلجابة وجزاكم الله 

كل خري. 
ً أن  عىل الذي يعجز عن التوبة لتغلب نفسه عليه أن يعرتف بهذا لربه وأن يديم الدعاء مترضعا
يكرمه الله بالعزمية والتغلب عىل نفسه األمارة بالسوء. وكذلك الذي يغش ويأكل أموال الناس 

بالباطل، فاملأمول أن يستجيب الله دعاءه.

١٦٣. االلتجاء إلى هللا ومشاعر الخشية من هللا 
ذكرتم يف رشح الحكم العطائية بأنَّ اإلنسان ضعيف وال ميكُن أن يستقيم عىل أمر اللِه إال إذا أكرث من 
االلتجاِء إليه. وهنا التبس عيل األمر يف شيئني اثنني: األول: إذا كان اإلنسان ضعيف وال ميكن أن يلتزم إال 
إذا دعا الله فهل يكون مجبور عىل الخطاء ومحكوم عليه باملعصية المحالة إذا مل يدعو الله ويلتجئ 
اليه؟ الثاين: كيف ميكن أن يشعر مبشاعر الخشية والندم عىل خطء ارتكبه بسب الضعف الذي ركبه فيه 

الله عزَّ وجّل. هذا الّسؤال يحرمني من لّذة املناجاة ويخطر عىل بايل فجأة. 
 

االلتجاء إىل الله مطلوب يف كل األحوال وملختلف األسباب، ولكني مل أقل ومل يقل أحد من 
العلامء: “إن املسلم ال يستطيع أن يطيع الله إال إن التجأ إىل الله”. أما مشاعر الخشية يف الصالة 
فهي حالة قرسية وليست اختيارية. وإمنا ميلك اإلنسان أسبابها، وهي تجنب أكل املال الحرام، 

واإلكثار من ذكر الله ومراقبته، وتجنب املعايص.
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١٦٤. اقتران الدعاء باالستجابة 
أشكَل عيلَّ سيّدي بخصوص الدعاء واالستجابة موضوع عدم ارتباط الدعاء باالستجابة والله تعاىل 
ً به يف كتابه.. فلامذا مل تقرن الدعاء باالستجابة يف أحد دروسكم: (من سنن الله يف  يُقرنه دامئا
عباده)، ولقد ذكرتم حديث رسول ملسو هيلع هللا ىلص الله أنَّ الّدعاَء بحدِّ ذاته عبادة (تحققت االستجابة أم مل 
ً باالستجابة يف كتابه الكريم  تتحقق). اإلشكال -يف فهمي وتقصريي- هو أنَّ الله قرن الدعاَء دوما
ورسولنا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص جعله بذاته غاية ال وسيلة.. فكيف الربط بني األمرين (القرآن يُلزم ويقرن 
االستجابة فيجعل إحدى غايات الدعاء االستجابَة، وكالمكم املأخوذ من سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص يجعل 

منه غاية دون النظر لالستجابة)؟  
 

ليس من مستلزمات اقرتان الدعاء باالستجابة، أن يكون مجرد وسيلة لنيل املطلوب.. الصالة 
مقرونة مبثوبة الدخول إىل الجنة، فهل من مقتىض ذلك أن يصيل اإلنسان من أجل الدخول إىل 
الجنة؟ ال.. بل يجب أن يندفع املؤمن إىل الصالة استجابة ألمر الله، وتنفيذاً ملقتىض عبوديته لله 
ً إىل فضل الله  سواء أدخله الجنة أم مل يدخله. وإمنا يطلب العبد من ربه الرحمة واإلكرام، تطلعا

وإحسانه.

١٦٥. اإللحاح على هللاِ عزَّ وجلَّ بالّطلب 
هل من كامل اإلمياِن أن يلحَّ اإلنساُن بالدعاء ويعزم باملسأله منه؟ أليّن سمعُت أنَّ اللَه يحبُّ 
اإللحاح عليه بالدعاء وهذا األفضل. أم العكس أن يدعو ربّه أن يختار له الخري باألمر املقصود 
دون اإللحاح مبا يريده لثقته بحكمة ربّنا وأنّه لن يختار له سوى الخري؟ كأن يقول: ياربِّ ارزقني 
الولَد أو املال إذا كان خرياً.. ثمَّ يقول: ياربِّ اخرت يل الخري ويرتك الدعاء برزقة الولد؟ أليّن سمعُت 
لك رشح حكمة عطائية أنَّ الواصلنَي إىل اللِه اليدعون ألمور الدنيا لعلمهم برحمة وحكمة ريّب؟ 

أرجو توضيح االلتباس الحاصل وجزاكم الله خرياً. 
 

يستحسن يف األمور التي ال تدري وجه الخري فيها أن تسأل الله عز وجل أن يختار لك ما هو الخري 
لك يف علمه. وينطبق هذا عىل الرغبة يف الزواج من فتاة بعينها، وعىل الرغبة يف دخول كلية 
جامعية بعينها مثالً. أما األمور التي يظهر فيها وجه الخري والرش، فاألفضل أن تسأل الله أن 

يكرمك مبا هو خري وأن يقيك الرش.

١٦٦. سؤال عن دعاء شائع ٢ 
هل يف هذا الدعاء من إشكال: "اللهم علمك بحايل يغنيك عن سؤايل". شعرنا أن فيه إشكاالً فرنجو 

منك التوضيح. وجزاكم الله خرياً. 
العبارة الصحيحة هي "علمك بحايل يغنيني عن سؤايل" وليس ".. يغنيك" وال إشكال يف العبارة 

بعد تصحيحها.
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١٦٧. سؤال عن صيغة دعاء 
ً وهو  فضيلتكم تتميزون بصيغ وعبارات الدعاء وعالوة عىل ذلك الغزارة والروحانية العالية جدا
وبدون أدىن شك فتح وفيض وتوفيق رباين وأن من ضمن ما تكررونه يف دعائكم قولكم: "اللهم 
أبلغ روح سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص منا تحية وسالماً، اللهم كام آمنا به يف الدنيا ومل نره فال تحرمنا يف 
الجنان رؤيته ...إلخ" وسؤايل لفضيلتكم يتعلق يف القسم األخري من الدعاء وهو "فال تحرمنا يف 
الجنان رؤيته" وفضيلتكم هنا تجزمون بدخول الجنة، فهل هو من باب حسن ظن العبد بالرب؟  

 
ً منا بدخول الجنة، ولكنه تفاؤل  ً جازما قولنا يف الدعاء "وال تحرمنا يف الجنان رؤيته" ليس قرارا
بدخولها، فمعنى الجملة ومرادنا منها أنك إن أكرمتنا بدخول الجنة فال تحرمنا من رؤية 

املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص فيها.

١٦٨. الفرق بين اإلجابة واالستجابة في حق هللا تعالى 
السالم عليكم، ما الفرق بني اإلجابة واالستجابة الواردة يف قوله تعاىل: ( َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي 
اِع.. ) وقوله تعاىل: ( َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعويِن أَْستَِجْب لَُكْم ) وجزاكم الله  فَِإينِّ قَِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ

خرياً.. 
 

اإلجابة يف اللغة تعني الرّد عىل السائل أو املسلّم أو املنادي، تقول: ناداين فالن فأجبته. أما 
االستجابة فهي تحقيق ما قد طلبه السائل، تقول: طلب فالن مني كذا فاستجبت لطلبه أي 
أعطيته سؤله.. والله عز وجل من شأنه أن يتفضل عىل عباده الصالحني، بإجابتهم يف مناجاتهم 

وندائهم له، وباستجابتهم يف تحقيق ما يطلبون.

١٦٩. هل يكفي الدعاء ليكون اختياري صحيحًا؟ 
ً أدعو الله أن  ً عن الحق وال أعلم أي طريق أسلك، فدامئا سيدي أنا يف عدة أمور أكون تائها
يسلكني طريق الحق وأن ال أسلك طريق الباطل وعندها أصبح واثقاً بأن الذي أفعله باألمر الذي 
دعوت الله فيه هو الفعل الصحيح وفيه الخري لديني ودنياي، هل ما أعتقده صحيح؟ وما 

الصحيح إن كان اعتقادي خاطئاً ؟  
 

إن امليزان الذي يبّرصك بأنك يف هذا الذي تشك فيه، عىل الحق أو عىل الباطل، إمنا هو الرشع، 
فضع الحالة التي تحتار يف حكمها يف ميزان الرشع، تعلم الحكم وتنتهي حريتك. أما إن كنت 
جاهالً بالرشع، فيجب عليك إذن أن تتعلمه بالقدر الذي تحتاج إليه يف الترصفات التي قد 
تواجهك.. ثم إن بقيت يف حرية مع علمك بأن العمل الرشعي سليم فالجأ إىل االستخارة التي كان 

يواظب عليها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.
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١٧٠. هل دعائي يعد نوعًا من التواكل في هذه الحالة؟ 
إين تارك للصالة بسبب الكسل، وأدعو الله أن يرشح صدري ويعيدين لها، فهل يكون دعايئ تواكالً 

أم أن الله سيستجيب يل؟ 
 

بل إن هذا منك التجاء إىل الله، واستجابة لقوله: ( َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعويِن أَْستَِجْب لَُكْم ) وليس 
ً يف التجائك إىل الله، وأن تستمر يف دعائك وترضعك إىل الله أن  تواكالً. املهم أن تكون صادقا

يوفقك إلقامة الصالة التي هي من أهم أركان اإلسالم.

١٧١. النجدة 
السالم عليكم، أنا طالب والحمد لله متبع ألحد املشايخ، الشيخ اسامعيل بن عبد الله الويل يف 
السودان صاحب الطريقة الصوفية االسامعيلية. بدأت املسري يف الطريق جيداً والحمد لله ولكنني 
ً للمواقع اإلباحية يف اإلنرتنت. وأصبحت أتعمد الذنب بحجة أن الخري  انتكست وأصبحت مدمنا

والرش من الله أي أن الذنب من الله أيضاً، فأرجو أن تنجدوين بجاه النبي عندكم؟ 
 

عليك أن تعلم أوالً أن هذه الحجة باطلة. ثم أكرث من االلتجاء والترضع إىل الله أن ينقذك مام 
أنت فيه. واملفروض باإلضافة إىل هذا أن تكون ذا شخصية وقدرة عىل اتخاذ القرار، وأن تعالج 

نفسك األمارة بالزواج.

١٧٢. مشاهدة أفالم الجنس على االنترنت في شهر رمضان 
سيدي الكريم لقد كنت أتصفح صفحات الويب وإذا يب أمام مجموعة من األفالم الخالعة، لقد 
أثارت إعجايب ببادئ األمر وشعرت بلذة يف مالحظتها ثم أيقنت أنه شهر رمضان وأنها تفسد 

صيامي هل اعترب زانية يف مشاهديت لها وأود التوبة من هذا الفعل. فكيف أفعل؟ 
 

ال تحتاجني إىل أكرث من التوبة واالستغفار لله، واإلقالع عن هذا الذي تورطت فيه، وال فرق يف 
مثل هذا اإلثم بني شهر رمضان وغريه.

١٧٣. االستغفار من الصغائر 
ذكرتم يف كتاب رشح الحكم العطائية بأن اإلرصار عىل الصغائر يعترب كبرية. لكن إذا كان عندي 
صغائر وأحاول التخلص منها وال أستطيع ويف الوقت نفسه أستغفر الله منها وأدعو اللَه أن 

يخلّصني منها فهل أعترب أيّن مرتكب لكبرية؟  
 

االستغفار عن الصغرية والتوبة منها، يجعلها يف حكم املعدومة، فإن تكررت لضعف مقاومتك 
ً يف حكم املعدومة. ومن ثم ال ينطبق عىل هذه  النفسية فكرر التوبة واالستغفار تصبح أيضا

الحالة قاعدة ابن عطاء الله التي أرشت إليها.
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١٧٤. التوبة من كبيرة 
أنا شاب لقد سبق أن ارتكبت الزنا وأريد أن أعرف ماذا أفعل ألكفر عن ذنبي ؟ 

 
عالجك التوبة الصادقة من الذنب الذي ارتكبته، والضامنة الوحيدة ألن ال تقع يف هذا الذنب 

ثانية هو الزواج. فلامذا ال تتزوج؟!..

١٧٥. باطن اإلثم 
أنا إنسان ذو خواطر عقلية قلبية كثرية منها الحسد والشك والرياء وغري ذلك.. تدور كلها يف عقيل 
عند الجلوس وقبل النوم و.. فهل عيل حساب عىل هذه الخواطر أو ميكن أن يكون منها رضر؟ 

وكيف أتخلص من هذه الخواطر؟ 
 

الحسد والرياء والحقد والضغائن، معاٍص قلبية يف أصلها، يجب عىل املسلم أن يتجنبها، وهي 
التي سامها الله تعاىل بالقرآن: باطن اإلثم. أكرث من االلتجاء إىل الله يك تتخلص منها، وابتعد جهد 

االستطاعة عن مجالس اللهو والدنيا، وعن أكل املال الحرام.

١٧٦. هل كل ما يصاب به اإلنسان بسبب أفعاله؟ 
ا أََصابََك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اللِّه َوَما أََصابََك ِمن َسيِّئَةٍ  إن الله عز وجل قال يف القرآن الكريم: ( مَّ
فَِمن نَّْفِسَك ) إذاً هل كل ما يصيب املسلم من مصائب وابتالءات يكون بسبب ذنب فعله حتامً 

فابتاله الله بها؟  
 

ِصيبَةٍ  نعم املصائب التي يبتىل بها اإلنسان نتيجة آلثام ارتكبها كام يقول الله: ( َوَما أََصابَُكم مِّن مُّ
فَِباَم كََسبَْت أَيِْديُكْم َويَْعُفو َعن كَِثريٍ ) ويستثني الرسل واألنبياء فإنهم معصومون من ارتكاب 

اآلثام. عىل أنها تكون يف بعض الحاالت ولبعض الناس الصالحني سبباً لرفع درجاتهم عند الله. 

ً يرتكبه اإلنسان املبتىل بها، ولكن عليه أن يتجاوزها ويتحرر منها  الوسوسة ال تشكل إمثا
بالطرق التي ذكرها حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل يف كتابه "اإلحياء".

١٧٧. التائب من الذنب كمن ال ذنب له 
هل يحاسب التائب من الذنب عىل ما جنت يداه؟ 

 
 ً يقول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ( التائب من الذنب كمن ال ذنب له ) إال إن كان الذنب يتضمن إهدارا

لحقوق إنسان ما، فال بّد من استسامحه عندئذ.
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١٧٨. صراع بين النفس وغرائز الجسد 
إنني أشعر بأنني كافر وأن نهايتي نهاية كفر إن بقيت عىل هذه الحال من ترك صالة وصوم 
وهذا ما أخشاه. شيخي قلبي معلق بالله وأنا معرتف بذنويب له ولكني كلام عقدت النية عىل 
الصالة والصوم يأيت وقتهم فال أفعلهام، قرأت خطبتك هذه الجمعة وأتاين شعور بأين أنا املقصود 
بها ودمعت عيناي وانشطر قلبي مع كل حرف قرأته، ما أردت سؤاله بعد هذا الكالم هل أنا 

كافر؟ وهل يجب أن أذهب إىل شيخ ليلقني الشهادة؟ 
 

ً إن شاء الله، وحسبك دليالً عىل إميانك تأثرت وحزنك  ال يا أخي أنت مسلم، بل مؤمن أيضا
وبكاؤك أملاً ملا تشعر به من سوء حالك. أما عالج حالتك هذه فهي أن تغري الجو االجتامعي الذي 
يحيط بك وأن ال تصاحب إال األخيار املستقيمني الذين يعينونك عىل االستقامة، ويذكرونك بالله. 
ً أو ايجاباً. وعالج آخر ال يقل أهمية عن األول، وهو أن  وإن املناخ االجتامعي له تأثري كبري سلبا
تكرث من الترضع وااللتجاء إىل الله تشكو إليه حالك هذه، أي اُْشُك إليه حالَك هذه كام تشكوها 
إيلَّ، واذكر أنني عبد مثلك ال أستطيع أن أنتشلك مام أنت فيه، ولكن الله عىل كل يشء قدير، 
ولسوف يستجيب دعاءك إن أنت أكرثت من الترضع بني يديه يف أوقاتك الخاصة وثابرت عىل 

ذلك، ولسوف تأتيك االستجابة بدون شك.

١٧٩. هل الشعور بالتقصير من الفاقات التي تلجئ العبد لمواله؟ 
هل االبتالء يف الدين كأن يشعر العبد برتك بعض الواجبات أو التقصري فيه يعترب من الفاقات التي 
ميكن أن تلجئَُه إىل مواله يدعوه ويترضع إليه ليصلح له دينه؟ وهل هذا من قبيل البأس الذي 
قال الله فيه: ( فَلَْوال إِْذ َجاءُهْم بَأُْسَنا تََرضَُّعواْ .. )؟ وهل تدخل يف قول ابن عطاء "الفاقات بسط 

املواهب"؟ 
 

املراد بالفاقة العجز بكل أنواعه، وال ريب أن دواء العجز هو الفرار منه إىل القوّي الذي ال يعلم 
العجُز سبيالً إليه، وهو الله.. وال ريب أن االلتجاء إليه يحررك من عجزك ويعينك عىل االستقامة 

عىل التمسك بأوامر الله وهديه.

١٨٠. قيام الليل 
قال الله تعاىل: ( َوِباْألَْسَحاِر ُهْم يَْستَْغِفُروَن ) ما هي الطريقة املثىل يف التهجد وقيام الليل، وأحب 

األوقات إىل الله يف ذلك؟ 
 

كان من عادته ملسو هيلع هللا ىلص القيام من الفراش للتهجد، ومل يكن له ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك توقيت معنيَّ وكان من 
دأبه ملسو هيلع هللا ىلص أن يتمدد عىل شّقه األمين قبيل أذان الفجر، لبضع دقائق ثم يقوم دون أن يرقد 
ويجدد وضوءه. تلك هي السّنة املأثورة عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. ومل يكن من دأبه أن ينام قبيل 

الفجر ثم يقوم فيتوّضأ من جديد. ولكن كان إذا غلبه النعاس لسبب ما يف ذلك رقد.
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١٨١. حول تعدد صيغ الصالة على سيدنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والوقوف خالل ذكر هللا 
سؤايل أن بعض املشايخ األكارم (ومنهم سيدي الشيخ عبد الله رساج الدين) كتبوا بعض الصلوات 
عىل سيدنا وحبيبنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن ما اختلط عّيل وجود الكثري الكثري من هذه الصلوات التي 
ما وجدتها يف الكتاب والسنة، وأنا واثق من صدق وأمانة هؤالء األكارم من ساداتنا املشايخ، ولكن 
ناقشني واحد من الوهابيني يف أمر هذه الصلوات وأن قول (اللهم صل عىل محمد وعىل آله 
وصحبه وسلّم) كام أنه ناقشني بطريقة إجراء الذكر والوقوف والقيام بأمور الذكر املعروفة يف 

بالد الشام سيدي، أعرتف أنه ليس لدي من املقدرة العلمية عىل نقاش كل هذا. 
 

معنى الصالة عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص معروف ومتفق عليه، وللتعبري عن معناها صيغ كثرية كلها 
 ً مرشوعة ما دامت تتضمن معنى الصالة عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ولكن أفضل صيغها ما كان مرويّا
عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، أو ما عرف التزام بعض الصحابة أو التابعني به. وذكر الله أثناء القيام جائز 
برشط أن يكون الوقوف مقروناً باألدب والسكون، وأن تكون ألفاظ الذكر منضبطة عن النطق بها 

بحروفها كاملة.

١٨٢. محبة آل البيت من محبة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
سيدي الكريم أنا شاب من قبيلة سيدي بوزيد اإلدرييس ونحن يف األصل أدارسة من آل بيت 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وسؤايل سيدي الكريم هل آلل البيت فضل مييزهم عن اآلخرين؟ 
 

من أنكر مزية انتساب املرء إىل آل بيت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقد أنكر قوله تعاىل ( قُل الَّ أَْسأَلُُكمْ 
ً إِالَّ الَْمَودََّة ِيف الُْقْرىَب ) ومن أحب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ال بّد أن يحب وأن يبجل آل بيته  َعلَيِْه أَْجرا
ومن هم من ساللته، ولكن هذا يشء والتلبس باملعايص يشء آخر، فمن ركن إىل املعايص فإن علوّ 
ً ألن ال نالحقه باألمر باملعروف والنهي عن  ً للسكوت عليه وال يكون موجبا نسبه ال يكون مربرا

املنكر، ورمبا أذهبت املعايص جدوى النسب إن استمر العايص عليها ومل يقلع عنها.

١٨٣. هل تقبل الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص من رجل ماله حرام؟ 
هل تقبل الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من رجل ماله حرام؟ وهل ممكن أن يبعده الله من املال 

الحرام؟ 
 

نعم، تقبل الصالة عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من شخص يأكل املال الحرام، ألن الحرام ال يبطل العمل 
املرشوع أو العمل املأمور به. والحكم ذاته يقال يف حق من يصيل ويرتكب محرماً. فصالته له 

ثوابها واملحرّم عليه الوزر بسببها.
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١٨٤. هل في قولنا "اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها…” إشكال؟ 
يف أحد املرات دعوت هذا الدعاء "اللهم صل عىل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية 
األبدان وشفائها ونور األبصار وضيائها.. إلخ"، بعد االنتهاء اعرتض عيل شخص وقال يل: أجعلت لله 
نداً؟ هذا الكالم ال يجوز؟ فإن الله هو الشايف إلخ ... يرجى من فضيلكم توضيح هذه املالبسة. 

وإن كان باإلمكان تزويدي بجواب شاٍف يك أنقله إىل األخ املعرتض.. 
 

يف الحديث املتفق عليه أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول: ( بسم الله برتبة أرضنا بريقة بعضنا 
يشفى سقيمنا بإذن الله ) وهذا الذي يعرتض عليك، إذا عاىن من مرض وشفي منه بواسطة 
طبيب ودواء استعمله، يقول بكل مناسبة: لقد شفيت عىل يد فالن، وبواسطة كذا وكذا من انواع 

العالج، وال يتأثم من ذلك. 
 

ً والدواء الذي يصفه للمريض، أقوى من سببية رسول  فهل سببية الطبيب الذي قد يكون فاسقا
الله ملسو هيلع هللا ىلص الذي بعثه الله رحمة للعاملني. وهل سببية تربة املدينة وريقة الصالحني أقوى من 
سببية رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وما عند الله لشفاء املريض؟ ولقد روى البخاري يف صحيحه أن الصحابة 
كانوا يتباركون بعرق رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وما تساقط من شعره يستشفون به. قل لهذا الجاهل الذي 
اعرتض عليك أن التربك بالجاه الذي أيّد الله به رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، منتهى التوحيد وهو تجاوٌب مع 
محبة الله ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وليس كام أوهمه حمقه وجهله.. ولكن احذف من صيغة دعائك التي 

ذكرتها هذه العبارة: "وروح األرواح وغذائها.." فهذا ال أصَل له.

١٨٥. ضعف الهمة 
إنني أعاين من ضعف يف الهمة، كيف السبيل إىل أن أتخلص من هذا الضعف؟ 

 
أسأل الله تعاىل أن يبدل ضعفك قوة، أكرِث من االلتجاء إليه، فهو خري عالج ملا تشكو منه. عىل أن 
مرد ضعف الهمة يف كثري من األحيان إىل فقد العزمية التي هي ملك يدك. اعزم عىل أن تكافح 
هذا الضعف يف همتك واجمع أمرك عىل ذلك، وانظر كيف يتحول الضعف يف كيانك إىل قوة 

ونشاط.

١٨٦. سورة يس 
سمعت محارضة صوتية للدكتور سعيد حفظه الله حول الرتبية التي تلقاها من والده ومنها أن 
ً ومساء ألنها تحفظه. وقرأت عىل املنتديات الكثري من أرسار سورة يس.  يقرأ سورة يس صباحا
سؤايل هو هل ما نقرأه عن سورة يس هو تجارب للصالحني مع هذه السورة؟ ومباذا يفيدنا 

الدكتور سعيد باالستشفاء بهذه السورة؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

بل إن سبب ذلك أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حدثنا عن فضيلة سورة يس ومزاياها.



استفتاءات الناس لإلمام الشهيد البوطي على موقع نسيم الشام

NASEEMALSHAM.COM q٧٥ نسيم الشام

١٨٧. أهم مصادر دراسة التاريخ والفلسفة 
الذي أريد أن أقوله هو أين حرضت محارضتكم يف رباط تريم وقد حثّيتم طالب العلم الرشعّي أن 
يكون عنده اطّالع عىل التاريخ والفلسفة، فام هي الكتب التي ترشدوننا إىل مطالعتها يف التاريخ 

والفلسفة؟ وجزاكم الله خري. 
 

من أفضل املراجع املفيدة يف التاريخ "البداية والنهاية" البن كثري، ومن أفضل الكتب التي جمعت 
بني الفلسفة ومبادئ العقيدة اإلسالميّة "موقف العقل والعلم والعامل من رّب العاملني" ملصطفى 

صربي

١٨٨. من أفضل الكتب في تربية األوالد 
أرجو منك أن تنصحني بكتب لرتبية األوالد عىل القرآن والسنة. وكتب أخرى تبني حقوق الزوجني 
وترغيبهام بالطاعات بشكل تربوي جذاب، ألين ال أثق بأي كتاب وخاصة أن املوضوع عندي بالغ 

األهمية وحساس. 
 

أنصحك بكتاب "تربية األوالد" للمرحوم الشيخ عبد الله علوان، وفيام يتعلق باآلداب التي ينبغي 
أن يتحىل بها كل من الزوجني تجاه اآلخر، أنصحك بالرجوع إىل هذا البحث من كتاب إحياء علوم 

الدين لإلمام أيب حامد الغزايل.

١٨٩. أقرب الطريقين لبلوغ مرضاة هللا 
إذا ابتغى اإلنسان خالل حياته محاولة السري إىل رتبة اإلحسان وااللتحاق بزمرة السابقني (يف 
سورة الواقعة)، فأي الطريقني أقرب؟ طريق التفرغ الكيل لعلوم الدين. أم الطريق الدنيوي مع 
االلتزام بطلب العلم والعمل به والقيام بالدعوة جهد االستطاعة علامً بأين طالب يف كلية الهندسة 

ومقتدر بفضل الله عىل أي من الطريقني مستقبالً. 
 

السبيل لبلوغ هذا الذي تريد، أن تلتزم باملبادئ التالية: 
أوالً: االبتعاد عن املحرمات ما أمكن، وإن تورطَت يف ارتكاب يشء منها تبادر إىل التوبة الصادقة 

منها. 
ثانياً: تجّنب أكل املال الحرام، وهو كل ما يدخل يف ملكك منه بطريق غري رشعي. 

ثالثاً: القيام بالوظائف الدينية الواجبة عليك من صالة ونحوها، وإتباعها باملندوبات املتعلقة بها. 
رابعاً: التزام ورد دائم من ذكر الله عز وجل، باآلداب والضوابط املعروفة للذكر وكيفيته وأوقاته. 

إنك إن ألزمت نفسك بهذه املبادئ األربعة، فليس مثة ما يدعو إىل أن تتفرغ لدراسة العلوم 
الرشعية، أو أن تتفرغ لغري ذلك، أو أن ترتك ما وجهك الله إليه من دراسة الهندسة أو غريها 

ورحم الله ابن عطاء الله إذ يقول: "تنوعت األعامل بقدر تنوع واردات األحوال".
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١٩٠. عالج الوسواس 
ً مبالبيس خاصة عندما أكون يف الخالء وأخرج،  أظن أنني مصابة بوسواس منذ سنتني، أشك دامئا
ً عند الصالة أشك  ً وأيضا فعندما أشاهد أي نقطة ماء فأحسبها نجاسة؟ أيضا الوضوء أكرره كثريا
 ً ً حتى تأخذ مني الصالة الواحدة نصف ساعة، وأحيانا بأنني مل أكرب تكبرية اإلحرام فأكررها كثريا
أشك بأنني مل أقرأ الفاتحة أو مل أركع، حاولت كثرياً أن أتجاهل ذلك وأكمل صاليت وال أعيد ولكن 

أشعر بعدم الراحة ونفسيتي تصبح متعبة. أفدين جزاك الله خرياً. 
 

كل شك يساورك حول طهارة الثوب أو نجاسته، فالحكم الرشعي هو أن ثيابك طاهرة وال قيمة 
لشك، كذلك الوسواس الذي يعرتيك حول صحة قراءتك للفاتحة مثالً أو حول تكبرية اإلحرام، ال 
أثر له والحكم الرشعي هو أن صالتك صحيحة. وقد نبه إىل ذلك كثري من الفقهاء ومنهم اإلمام 

الغزايل يف كتابه: إحياء علوم الدين.

١٩١. السكن في بيت مسيحي لغرض التعلم 
١ هل يجوز لنا ونحن ندرس يف الهند أن نسكن يف بيت مسيحي مع عائلة للتمرُّْس مبعرفة اللغة 
مع االلتزام بالتعاليم اإلسالمية (ألنه سوف يكون لنا الغرفة والحامم الخاص بنا نصيل فيها ونقرأ 
القرآن وو .. ٢ هل يجوز لنا أن نأكل من طعام صاحبة البيت والتي سوف تطبخ لنا، مع العلم أن 

املبالغ التي ندفعها لإليجار تتضمن قيمة األكل والرشب.  
 

أوالً: أال يوجد مكان أمامك أقرب من الهند لتعلم اإلنجليزية؟ 
ثانياً: يقول الله تعاىل: ( َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب ِحلٌّ لَُّكْم ). 

ثالثاً: إذا مل تكن هناك خلوة مع امرأة أجنبية بأن تكون يف الدار امرأة واحد، مع رجل أو رجال 
أجانب عنها، يف غرفة واحدة فال حرج.

١٩٢. كثرة المساجد وحكمها 
هل الزيادة الكبرية يف عدد املساجد تقلل من أجر امليش إىل املسجد؟ وملاذا كل هذه الزيادة 

وعدم توفري هذا املال لرعاية الفقراء بشكل أكرب؟ 
 

بناء املساجد، ولو كرثت، ال يكون سبباً يف نقض أجر من يتوجه إليها للصالة، وال يجوز العمل عىل 
تقليص عدد املساجد، بقصد تطويل املسافة بني الواحد منها واآلخر، حمالً للمصلني عىل مزيد من 

الخطوات إليها، يك ينالوا مزيداً من األجر.



استفتاءات الناس لإلمام الشهيد البوطي على موقع نسيم الشام

NASEEMALSHAM.COM q٧٧ نسيم الشام

١٩٣. هل الجلوس أمام مائدة عليها خمر حرام؟ 
أنا أعيش يف بلد أورويب وبحكم وجودي هنا اضطر أحياناً للجلوس عىل موائد يوجد عليها الخمر. 
فهل هذا حرام؟ ثانياً هل ينبغي عيل أن أتحرى صحة الذبح عىل الطريقة اإلسالمية ملا كتب عليه 

حالل؟ جزاكم الله خرياً. 
 

ال أدري ما وجه الرضورة يف جلوسك عىل مائدة ترى فيها املنكر بعينك؟ وأنت تعلم أن الرضورة 
 ً هي الحالة التي توحي إىل صاحبها أن عليه أن يغض النظر عن ارتكاب املنكر، أو يواجه خطرا

عىل حياته أو رضورة من رضورات عيشه. 
 

كلمة “ذبح عىل الطريقة الرشعية” هي التي تستدعي التحقق من صدقها، بأن تعلم أن مصدر 
هذه الشهادة مؤسسة إسالمية معروفة موثوقة تراقب الذبائح ومتارس الدقة يف معرفة ما هو 

ً، فإن عرفت ذلك فقد انتهى اإلشكال. ً منها وما ليس مِبَُذىكَّ ُمَذىكَّ

١٩٤. ماحكم االستلقاء ومد القدمين تجاه القبلة 
ماحكم االستلقاء ومد القدمني تجاه القبلة يف البيت، يف الحرم امليك و الحرم النبوي، يف املسجد، 
يف البستان؟ وهل األوىل ومن التقوى عدم مد القدمني تجاه القبلة يف البيت؟ قلبي غري مطمنئ 

لالستلقاء تجاه القبلة وهل هذا من سوء األدب وعدم تعظيم شعائر الله. 
 

يكره عند االضطجاع مّد الرجلني نحو القبلة، أياً كان املكان الذي أنت فيه، كراهة تنزيه.

١٩٥. هل يجوز الغش عند التهاون من قبل المراقبين؟ 
هل يجوز الغش االمتحاين يف حالة التسيب االمتحاين الكامل علامً أن املوضوع يتم برضا ودعم 
 ً مدير املركز االمتحاين ومعظم املراقبني ومعظم مندويب الرتبية؟ الطالب يف القاعة يغشون علنا
فهل املوقف األمثل أن ألتزم ورقتي وأترك الغشَّ حتى لو أدى هذا إىل أن يسبقني زماليئ و 
يجمعون من العالمات أكرث مني؟ هل هي حالة من حاالت عموم البلوى؟ إذا غشَّ الطالب 
وحصَل عىل شهادة ثانوية عىل أساس الغش فام حكم هذه الشهادة؟هل هي باطلة رشعاً؟ هل 
يجوز التسجيل يف الجامعة عىل هذه الشهادة أم أنها حالة من حاالت: "ما بني عىل باطل فهو 
باطل". إذا حصل الطالب عىل شهادة ثانوية عن طريق الغش وسأل الله التوبة فهل عليه أن 
يعيد السنة الدراسية و يحصل عىل شهادة ثانية جديدة؟ يف حال حصل الطالب عىل شهادة 

ثانوية عن طريق الغش فامذا عليه أن يفعل؟ 
 

االمتحان ائتامن، وال تجوز خيانة من ائتُمن عىل يشء ما. وموافقة القامئني عىل األمر ال يربر ذلك، 
وإذا كان هدف مديرية االمتحان التسهيل عىل الطالب، فالسبيل املرشوع لذلك تسهيل سلّم 

التصحيح، وليس فتح باب الغش يف االمتحان.
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١٩٦. حكم التوظف بشهادات ينالها البعض عن طريق الغش 
ً من طالب العلم الرشعي وغريه يغشون يف املذاكرات  سؤايل عىل النحو التايل، رأيت كثريا
واالمتحانات، ثم نجحوا وتخرجوا بسبب غشهم هذا وحملوا الشهادة، ثم يعملون يف مؤسسات 

أو معهد بهذا الشهادة.. ما حكم املال الذي اكتسبوه بسبب هذه الشهادة؟  
 

يف هذه الحالة، يجب أن يخرب املتورط بهذا األمر املؤسسة التي يريد العمل فيهام، مبا أقدم عليه 
أثناء الدراسة من الغش وحدوده يف االمتحان، ومن حقه أن يطلب منهم إخضاعه لالختبار، 
ملعرفة مدى صالحيته للعمل، ومدى هضمه لالختصاص الذي تخرج فيه، إذ رب إنسان غش يف 

االمتحان أيام دراسته، كان أكرث دراية وهضامً الختصاصه من آخرين مل يتورطوا فيام تورط هو فيه.

١٩٧. حكم التوظف بشهادات ينالها البعض عن طريق الغش ٢ 
ً وكان ممن غش، ثم توظف يف رشكة  ً متوسطا شخص نال الشهادة الثانوية ودرس بعدها معهدا
وقبلته بعد املقابلة وكان من أمهر املوظفني يف القسم الذي يعمل به علامً أن رشكته تجري تقييامً 
ً ألداء املوظفني خالل العام ودرجة تقييمه السنوي من أعىل الدرجات بني زمالئه وكان  سنويا
يفوقهم أحياناً، ثم نال شهادة جامعية - مبعدل أعىل من الشهادة السابقة - لكن دون غش هذه 
املرة، وتقييمه حالياً األفضل بني زمالئه يف قسمه بشهادة املسؤولني عنه، فهل عليه أن يخرب رشكته 
ً هل يعترب ما قبضه من رواتب ماالً  أو املسؤولني عنه مبا كان من أمر شهاداته السابقة. وأخريا

حراماً أو مشبوهاً؟ وإن كانت اإلجابة بنعم؟ فام اإلجراءات املرتتبة عليه؟ 
 

 ً ما دامت الرشكة اعتمدت يف توظيف صاحب هذه الشهادة، عىل تقوميه واختباره اختبارا
ً ملعرفة مدى معرفته وصالحيته، فإن ما سبق من غشه يف االمتحان، ال يعكر من سبيل  موضوعيا
توظيفه وال مينع من صحة تعاقده مع الرشكة، إّن قيمة الشهادة ملغية يف حال اعتامد الجهة أو 

الرشكة عىل الخربة، وإن كانت الشهادة مطلوبة من حيث الشكل.

١٩٨. ارتكب ما يستوجب الحد، هل يقيم الحد على نفسه؟ 
ً فيه حّد، وهو ال يعلم أنَّ فيه حد قبل أن يرتكبه وقد تاب إىل الله، هل  سيدي من ارتكب ذنبا
عليه أن يقيم الحد عىل نفسه؟ وكيف يقيمه؟ هل يذهب إىل ويل األمر أم يكتفي بأن يُقام عليه 
الحد من شخص هو يختاره (أي هل املهم فقط أن يُقام عليه الحد من أي أحد)؟ وجزاكم الله 

خرياً. 
 

املطلوب من املؤمن الذي ارتكب معصية تستوجب إقامة حد عليه وسرته الله عز وجل، أن يبقي 
ً مبا فعل.. ويف هذه الحالة ال تستوجب معصيته إقامة الحد  سرت الله عليه وأن ال يحدث أحدا
عليه، ال عن طريق نفسه وال بتكليف أحد من الناس بذلك، بل هو مؤاخذ عند الله إن هو فضح 

نفسه وأخرب أحداً من الناس مبا صدر منه. وإمنا كفارته يف هذه الحالة صدق التوبة إىل الله.
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١٩٩. إقامة الحفالت في الفنادق 
ما حكم إقامة الحفالت وحضورها يف الفنادق مع العلم أن الحفل ليس مختلط وبكامل اللباس 

الديني؟ 
 

الحفالت التي تسأل عنها إن مل يكن فيها ما هو محرم، ال حرج يف إقامتها وال حرج يف حضورها.

٢٠٠. رفع اليدين بعد الصالة للدعاء 
ً من الذين يرفعون أيديهم بالدعاء بعد الصالة. وقد رأيت كثريين من الذين يسمون  أنا دوما
أنفسهم السلفيني ال يرفعون أيدهم ولكن يف الناس من قالوا إن رفع اليد بالدعاء بعد الصالة 

بدعة أرجو التوضيح.  
 

رفع الكّفني إىل السامء أثناء الدعاء سّنة ثابتة عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قوالً وفعالً. فقد صّح عنه ملسو هيلع هللا ىلص 
قوله: (إ ّن ربّكم حييٌّ كريم، يستحي من عباده إذا بسطوا أكّفهم إليه أن يرّدها خائبة ) وقد صحّ 
عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنّه بسط كّفيه إىل السامء يوم االستسقاء، وأنّه بسطهام إليه ليلة موقعة بدر، وأنّه كان 
يبسط ظهر كّفيه إىل السامء املّدة التي كان يدعو فيها آخر صلواته عىل الذين قتلوا أصحابه يوم 
برئ معونة. ومل يثبت يف الصحيح وال يف غريه أنّه دعا الله عّز وجّل دون أن يبسط كّفيه إىل 
السامء. وال يحجم عن هذا املظهر الذي برصنا به رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من التذلل وعرض الحاجة 

واالفتقار إىل الله عّز وجّل إال املستكرب عىل الله أو املعاند املنترص لهوى نفسه.

٢٠١. حكم الزينة التي اعتاد الناس إقامتها للحاج 
ما حكم الزينة التي يضعها الناس عند قدوم الحاج من خالل قطع أغصان األشجار الخرضاء 

وغريها ووضع األعالم والالفتات و...؟ 
 

أّما قطع أغصان األشجار من البساتني دون االستئذان من أصحابها فهو عمل عدوايّن محرّم. وأّما 
مطلق الزينة التي يصطنعها الحجاج ألنفسهم، فذلك دليل عىل الرياء، وأّما ما يفعله أهل الرجل 

الحاج أو أصدقاؤه ابتهاجاً بقدومه وبتوفيق الله له، فأرجو أن ال يكون يف ذلك بأس.

٢٠٢. حكم ممارسة مهنة المحاماة 
أنا طالب حقوق سنة رابعة ومحتار يف أن أدخل مهنة املحاماة أم ال، فام الحكم يف ذلك؟ 

 
حكم مامرسة مهنة املحاماة يتبع مدى التزام املحامي أو عدم التزامه بأحكام الرشع. فإن التزم 
أن ال يتوكل إال عن املظلومني يدافع عنهم ويسعى إىل إنصافهم يف القضايا الجزائية وغريها، 
فعمله جائز ويثاب عليه. وإن مل يلتزم بضوابط الرشع وجعل همه استحصال املال، فعمله محرم 

بل هو من الكبائر.
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٢٠٣. اإلعالن في المجالت 
أنا أعمل مدير تسويق إلحدى الرشكات. لذا يجب أن أنرش بعض اإلعالنات عن املنتجات وعن 
الرشكة التي أعمل بها. إال أن بعض املجالت واسعة االنتشار تنرش صور األحداث والحفالت التي 
تحدث يف البالد لذا فإن صور النساء تظهر يف كثري من األحيان بشكل غري الئق، فهل اإلعالن يف 

هذه املجالت محرم؟ 
 

ليس مثّة حظر رشعّي لإلعالن عن بضاعة ونحوها، يف صحيفة أو مجلّة ما، ولكن يفّضل نرش 
اإلعالن يف صحيفة ال ترّوج للمحرّمات.

٢٠٤. حكم التدريس في المدارس المختلطة 
هل يجوز للمدرس أن يدرس يف املدارس املختلطة من البنات واألوالد علام بأن البنات ال 

يحتشمن كلهن ؟ أرجو منكم اإلجابة الوافية. 
 

ً من نفسك أنك لن تفنت مبظهر الفتيات  إذا كنت تدرس علامً من العلوم الدينية، وكنت واثقا
الطالبات، وغلب عىل ظنك أنهن سيتأثرن بتدريسك لهن ويقبلن عىل االلتزام أو يصبحن أكرث 

التزاماً، فأرجو أّن تدريسك يف هذه الحالة جائز ال حرج فيه. والله أعلم.

٢٠٥. حكم زيارة النساء للقبور 
هل يجوز للنساء زيارة القبور؟  

 
زيارة القبور مرشوعة لقول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ( كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها )، 

واملرأة كالرجل يف ذلك إن خرجت ساترة ساكتة ال ترفع صوتها بنحيب أو بكاء ونحوه.

٢٠٦. تكملة دراستي 
 ً أيب مريض وقد حصلت عىل فرصة يل وهي االبتعاث لتكملة دراستي وقد استقدمت أليب ممرضا
ً وذلك لالعتناء به يف حالة غيايب، فهل يجوز يل أن أسافر لتكملة دراستي؟ وهل عيل يشء  فلبينيا

إذا أصاب الوالد مكروه ال قدر الله وأنا بعيد؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

ً بسفرك، وكان الخادم الذي يرعى شأنه يقوم باملطلوب  ً تاما األمر منوط بوالدك، فإذا ريض رضا
ويؤدي جميع ما يحتاج إليه أبوك، فال حرج يف سفرك.
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٢٠٧. عن النقاب 
امرأيت جميلة، وهي منقبة، هل يجوز أن تنزع النقاب أمام عمي أو خايل وتظهر وجهها؟ 

 
إذا كنت تظن أن ظهور زوجتك مكشوفة الوجه أمام عمك أو خالك مدعاة للفتنة فال يجوز 

ظهورها عىل هذا النحو، حتى عىل الرأي القائل بأن الوجه ليس بعورة.

٢٠٨. هل صحيح أن قراءة القرآن على الماء لالستشفاء بدعة؟ 
السالم عليكم، أودُّ السؤاَل عن أصل قراءة القرآن عىل املاء ومن ثم رشبه عىل نية ما أو رّشه عىل 
أطراف املنزل من أجل حامية أهل املنزل، وهل إذا ماقرأ القرآن عىل نية ما و دون قرأته عىل ماء 

أال يستجاب؟ وهل هذا األمر كان موجوداً عىل زمن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهل هو بدعة؟ 
 

ِّلُْمْؤِمِنني ). وهذا يعني أن املاء الذي  يقول الله تعاىل: ( َونَُنزُِّل ِمَن الُْقرْآِن َما ُهَو ِشَفاء َورَْحَمٌة لـ
تيل عليه يشء من القرآن ال سيام من فم رجل صالح سبٌب للشفاء بإذن الله.. غري أن هذا ال 
يعني أن الشفاء الذي نص عليه البيان اإللهي يف القرآن ال يتحقق إال بواسطة املاء. ليس بني 

األمرين ارتباط.

٢٠٩. حكم الِشعر 
ما حكم الرشع فيمن يكتب الشعر إذا كان يف شعره غزل واضح بدون وصف املتغزَّل بها؟ 

وجزاكم الله خرياً. 
 

ال حرج يف الغزل إن كان بشخص غري معني، وال حرج يف الغزل بشخص معني إن كان املتغزَّل بها 
زوجته، إمنا املحرَّم الغزل بفتاة أو امرأة معينة مع ذكر اسمها أو ذكر يشء من صفاتها التي متيزها 

وتكشف عنها.

٢١٠. من هم قرن الشيطان؟ وهل يجوز التبرك بقبور الصالحين؟ 
فضيلَة الشيخ أريُد منكم توضيح معنى قرن الشيطان وهل هم الوّهابيّة أم غريهم؟ والسؤال 
الثاين: هل يجوز التربك بقبور (املباين واالكسسوارات التي حولها) الصالحني؟ وإذا كان جائزاً فهل 
من املمكن أن مع مرور الزمان تتحول هذه القبور إىل يشء مقّدس وتتحول إىل رشك -والعياذ 
بالله-؟ أسأُل اللَه عزَّ وجلَّ أن يحفظكم من كلِّ رشٍّ وِفنَت. والحمُد لله وأفضُل الّصالِة والسالِم عىل 

رسوِل الله وعىل آلِه وصحبِه أجمعني. 
 

املعنى املتبادر لكلمة (قرن الشيطان): البوق الذي ينرش من خالله الشيطان وساوسه وفتنه 
وبطالنه. يجوز زيارة قبور الصالحني والتربك بهم، ولكن ال يجوز التمسح بالقبور وما عليها 

والطواف حولها.
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٢١١. التوسل باألنبياء والصالحين 
 ً باَت واضحاً يل أنَّ جوهَر العبادة هو الّدعاء. وأرقى دعاء إىل الله بأسامءه الحسنى. وبات واضحا
ً أنُّه الينبغي التوّسل لألنبياء وإمّنا التوسل بهم عند الله. سؤايل شيخي الفاضل: كيف يل أن  أيضا
أوفَّق بني هذا املفهوم الذي فهمته وبني ماقد قلته يف خطبة الجمعة املاضية وهو كام ييل: 
ً –إلخ ). أليَس هذا  ( أشكو إليَك -يا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص- ادع الله لهم ياسيدي -أسأُل اللَه متّرضعا
توّسالً إليه ملسو هيلع هللا ىلص؟ أرجوكم إيضاح الفكرة يل. وما معنى قوله تعاىل: ( إن تدعوهم ال يسمعوا 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ). هل املقصود فيها األمواُت منهم واألحياء سواًء األنبياء أو 

دونهم؟ أعتذر عىل اإلطالة ولكم جزيل الشكر. 
 

توّسل املسلم باألنبياء والصالحني من عباد الله مرشوع، والّدليل عليه الحديث الصحيح الذي 
ذكرته يف خطبة الجمعة التي تذكّرينني بها، أمل يعلم رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص ذلك واستجاب الله دعاءه 
وتوسله وعادت إليه عيناه مبرصتان.. إن الذين ينكرون التوسل الذي رشعه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص هم 
الوهابية أي أتباع محمد بن عبد الوهاب.. املهم أن التوسل إمنا يتوجه بالدعاء إىل الله، فاملدعو 

دامئاً هو الله ورسول الله ملسو هيلع هللا ىلص متوسل به فقط.

٢١٢. زيارة المقامات 
ما هو حكم زيارة األولياء واملقامات والشيوخ وما شابه وخاصة السفر إىل محافظة ليك نزور 

الشيخ الفالين أو املقام الفالين؟ أرجو أن يكون الجواب محدد وليس بشكل عام. 
 

إن كنت تعني باألولياء واملقامات والشيوخ قبورهم، فاعلم أن زيارة القبور مرشوعة بل مطلوبة 
بأمر من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص القائل: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزوروها ) فكيف إن كانت 
ً مرشوعة ومأجورة. أمل تسمع  قبور الصالحني، وإن كنت تعني زيارة األحياء منهم، فهي أيضا
حديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ( امش ميالً زر مريضاً وامش ميلني أصلح بني اثنني وامش ثالث أميال زر 
أخا يف الله ) فكيف إن كان أخوك هذا من الصالحني وممن هم مظّنة الوالية؟ عىل أن هذا 

الحديث ضعيف، ولكن جلَّ العلامء تلقوه بالقبول.

٢١٣. الدروس الخصوصية 
أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية لطالب املدارس من أعامر مختلفة.. وأقوم بعمل كل ما يف 
وسعي ليفهم الطالب وهو يشري عيل بأنه قد فهم.. هل أكون غري مستحق لألجر إن رسب فيام 

بعد ومل ينجح يف تلك املادة؟ 
 

إنك تتقاىض األجر عىل قيامك مبا طلب منك بدقة وصدق، وال تتقاىض األجر عىل نجاح الطلبة 
الذين تعلمهم. فإذا مل تقّرص يف تدريسك وأديت واجبك يف ذلك، فإنك لست مسؤوالً بعد ذلك 

عن مصري الطالب الذين أخلصت يف تعليمهم.
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٢١٤. طاعة الوالد 
والدي صاحب رشكة وهو ال يتورع يف التعامل بالربا والرشوة لترصيف مصالحه بالرغم من 
نصحي له، اليوم يهددين باملقاطعة إن أنا مل أترك شغيل وأنضم للعمل معه. لقد جربت معاونته 
يف أوقات اإلجازة ولقد زاد يقيني من عدم قدريت عىل اإلصالح بل إين أخىش عىل نفيس من 

االنجرار يف الحرام. 
 

يجب أن تنصح والدك بتجنب املحرمات بأقىص درجات اللطف واألدب. فإن مل يُصغِ، ودعاك إىل 
االشرتاك معه يف فعل املحرم. يجب عليك عدم االستجابة، إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية الخالق. 
ولكن يجب أن تستعمل يف اعتذارك عن عدم االشرتاك معه أقىص ما تستطيع من اللطف واألدب. 

وادع الله له يف رسك وأوقاتك الخاصة بالهداية.

٢١٦. هل ُيقاطع المسيء للعلماء؟ 
سيدي الدكتور محمد سعيد يف ظل األزمة التي يعيشها بلدنا ونظرا ملوقفكم املعروف فاننا 
(محبيك) كثريا ما نسمع اإلساءة لك من بعض زمالئنا أصلحهم الله، فامذا نفعل معهم؟ هل 

نقطع عالقتنا بهم أم ماذا نفعل؟ 
 

ال تقطع صلتك بهم وادع الله لهم.

٢١٥. حكم غضب الوالدة المزمن 
ً عىل  أريد أن أسأل عن حكم غضب األم عىل أوالدها إذا كان لفظ "الله يغضب عليك" ساريا
لسانها فام حكم غضبها؟ وهل يصبح األوالد من املغضوب عليهم رغم حرصهم ومحاولتهم 

للحصول عىل رضاها لكنها صعبة اإلرضاء؟ 
 

أّوالً ينبغي أن تتحاىش األّم الدعاء عىل أوالدها، سواء بدعاء الغضب عليهم أو بغريه. ويجب أن 
تعلم األّمهات ذلك.  

ً غري رشعي بَدَر منه، فدعاؤها قد يرسي بالرضر إليه.  ً إذا كان سبب دعائها عىل االبن ترصّفا ثانيا
أّما إن دعت عليه بالغضب لترصّف هو محّق فيه رشعاً، كقيامه بصلة الرّحم، أو قيامه بعمل 
تجارّي أو صناعّي مربور، أو بذله صدقة لفقري، فإّن دعاءها عليه ال يرضّه، بل رمّبا يعود بالرضر 

عليها هي. والله أعلم. 
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٢١٧. األولوية بالنوافل 
اعتدت بفضل الله تعاىل عىل صيام االثنني والخميس واأليام البيض. لكني رصت إذا صمت تعبت 
جداً لدرجة أين اضطر شطر النهار أن أتوقف عن تالوة القرآن أو مطالعة الكتب، فام األنفع يل يف 

هذه الحالة؟ 
 

ال ترهقي نفسك بالوساوس، وافعيل من النوافل املتنوعة ما ينرشح له صدرك وتجدي يف نفسك 
وجسمك نشاطاً يف النهوض به.

٢١٨. حق المسلم على المسلم خمس 
إنسان ُدِعَي إىل وليمة عرس، لكنه يرفض تلبية الدعوة ويّدعي بأّن تلبية دعوة الوليمة (الخالية 
من املنكرات) ال تجوز ألّن أصحاب الفرح سيقيمون يف اليوم التايل حفلة يتخللها الكثري من 

املنكرات، فهل ما يقوله هذا اإلنسان صحيح ؟ 
 

إذا كانت الوليمة خالية من املنكرات (ومن أخطر املنكرات البذخ الذي يتم عىل سبيل املباهاة 
ومنافسة اآلخرين). وجب عىل املدعو حضورها، وال شأن له بعمل آخر منفصل عنها قد يتم فيام 

بعد.

٢١٩. يعمل في بنك ربوي، هل نأكل في بيته؟ 
يل صديق يعمل يف بنك ربوي.. هل نعترب أنَّ ماله حالل؟ أي أننا لو زرناه يف بيته وتناولنا طعامه 

هل نكون نأكل من مال ربوي؟  
 

إذا كان املال الذي يدخل عىل صديقك مزيجاً من الحالل والحرام، فال مانع رشعاً من أن تستجيب 
لضيافته وأن تتناول من طعامه، وأما إن كان كل دخله من املال الحرام، فال يجوز عندئذ تناول 

يشء من ماله عىل سبيل االمتالك أو عىل سبيل األكل.

٢٢٠. العمل كمحاسبة في شركة لإلنتاج التلفزيوني 
شخص يعمل محاسباً يف رشكة خاصة إلنتاج املسلسالت التلفزيونية هل يَعتَِربُ أنَّ مالَُه َحرَاْم ؟ 

 
ً يف رشكتها، مسلسالت نظيفة ال تخالف  إذا كانت املسلسالت التلفزيونية التي تعمل موظفا
الرشع فال مانع من عملك فيها، أما إن مل تكن كذلك فال يجوز عملك فيها وصدق الله القائل: 

( َوتََعاَونُواْ َعَىل الْربِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاَونُواْ َعَىل اإلِثِْم َوالُْعْدَواِن ).
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٢٢١. الحصول على أموال أصلها حرام 
 ً ١. نشاٌل رأيته انتشل حقيبة الدراهم من جيب أحدهم، ثّم جاَء إيلَّ يريد أن يشرتَي مّني متاعا

ما، هل يجوز أن أبيعه املتاع باملال الّذي معه ؟  
٢. رشكة لليانصيب تعلن يف بداية كل سنة عن رصد ِمنْح (هبة) مالية لطالب الجامعات عىل أن 
يتقدم الطالب بطلب لهذه الرشكة، فهل يجوز لطالب جامعي أن يتقدم بطلب للحصول عىل 

مساعدة مالية من هذا النوع من الرشكات التي مصدر أموالها من امليرس؟  
 

ما اتفق جمهور علامء املسلمني عليه هو أن املسلم ال يجوز له أن يتناول عن طريق البيع أو 
الهبة أو نحوها ماالً يعلم أن كله محرم كأن يكون مرسوقاً أو مغصوباً أو رباً.. 

أما إن كان املال مشكوكاً يف حرمته، أو كان خليطاً من حرام وحالل، فيجوز أخذه بالطرق الرشعية 
كاملبايعة ونحوها. إذن فاملحفظة التي تأكدنا من أنها مرسوقة مبا فيها، مال محرم يف مجموعه ال 
يجوز أخذ يشء منه بأي وجه كان، ومن أفتى بخالف ذلك فهو إما جاهل ال يجوز له أن يفتي، 
وإما مدّجل يجب تأديبه.. هذا وال يجوز التعامل مع رشكة اليانصيب بأي وجه من وجوه 

التعامل.

٢٢٢. هل تتحقق الرؤيا بالشكل الذي تفسر به فعًال أم ال؟ 
أود أن أسأل أن هناك الكثري من األحاديث الصحيحة التي تقول أن املنام إذا فرس يتحقق، وأنا 
ً عندما أدعو الله أكون واثقة مئة باملئة، وأنا أدعو أال يتحقق  فرست أحد املنامات ولكن أنا دامئا

هذا املنام، فهل أنا أخالف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟ وهل تفسري املنام واقع ال محالة؟ 
 

يَن الرؤيا    ُ به.. ثمَّ ملاذا تفرسِّ ً يتضمن أن املنام يتحقق بالشكل الذي يَُفرسَّ ً صحيحا مل أجد حديثا
تفسرياً سيّئاً ؟ وما هو امليزان الذي تعتمدين عليه يف ذلك ؟

٢٢٣. هل السبحة بدعة؟ 
بحة، هل هي بدعة؟  فيام يتعلق بالسُّ

 
السبحة أداة لعبادة وليست عبادة، بها يتم إحصاء التسبيحات ونحوها.. واعلم أنني أحدثك عن 
االستعانة بالسبحة يف إحصاء التسبيح ونحوه، وال شأن يل بالحديث عن استعاملها للَّهو والفرقعة 

بها أو لجعلها يف اليد أو يف العنق مظهراً من مظاهر املشيخة، فهذا أشمئز منه وال أقرّه.
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٢٢٤. ما هو الضابط في التشبه بالكفار؟ 
ما هو الضابط يف التشبه بالكفار؟ مبعنى متى يكون حراماً؟ وهل تشرتط نية تقليدهم والتشبه 

بهم ليحكم بالحرمة؟ 
 

الضابط هو أن يقصد فيام يقول أو فيام يعمل، التشبه بالكافرين. فإن ارتدى أزياءهم، وترصف 
كترصفاتهم وردد أقواالً لهم (ال تتضمن كفراً رصيحاً) ومل يقصد أن يتشبه عن طريق ذلك بهم، فال 

يدخل إذن يف حديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ( من تشبه بقوم فهو منهم ).

٢٢٥. حكم التوسل بالصالحين 
ما حكم التوسل بالصالحني؟ 

 
يف الصحيح عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: ( رب أشعث أغرب ذي طمرين باليني لو أقسم عىل الله 
ألبّر قسمه ) فهل من ريب يف أن التوسل بهؤالء الذين إن أقسموا عىل الله أبّر قسمهم، مرشوع 
ومربور. وقد توسل عمر بن الخطاب يف صالة االستسقاء بالعباس ريض الله عنه. فهل كان عمر 
ً فيام أقدم عليه. وقد قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فيام صح عنه ( برتبة أرضنا، بريقة  ً أو مرشكا مخطئا

بعضنا يشفى مريضنا ) فهل أبلغ من هذا التوسل؟.

٢٢٦. مجالس العزاء وأربعين المتوفى  
قلتم يف إحدى الفتاوى عىل موقعكم السابق إن: 

"اجتامع الناس يوم الثالث أو األربعني من الوفاة لقراءة ختمة ونحوها بدعة ال أصل لها".  
ويف فتوى أخرى يف نفس املوقع قلتم إن:  

"تنظيم مجالس التعزية بالشكل الذي يجري اليوم، نحسب أنه من املصالح املرسلة املربورة 
املناسبة للعرص والظروف الحالية"، فام الفرق بني مجالس التعزية هذه وحفل األربعني ونحوه 

لتأبني امليت والقراءة عن روحه ؟  
 

ً عىل وفاته، تلقى فيه كلامت أو يتىل  البدعة هي إقامة حفل تأبني ونحوه عند مرور أربعني يوما
فيه قرآن أو يُبسط فيه طعام، ألن أيام التعزية، وهي ثالثة أيام، قد انتهت. فيجب أن يُطوى بعد 
ذلك كل أشكال الندب أو الحزن أو التعزية عىل امليت. هذا ما ذكرته، ومل أذكر أن اجتامع الناس 
يوم الثالث من الوفاة بدعة، بل إن اليوم الثالث، هي من أيام التعزية الرشعية فال تنسب إيلّ 

شيئاً مل أقله.
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٢٢٧. سلم األولويات في النوافل والقربات 
أنا أصوم االثنني والخميس بفضل الله تعاىل لكن يف السنوات األخرية رصت إذا صمت تعبت فلم 
أستطع تالوة القرآن وال القيام بيشء من العبادات أثناء الصيام ومييض وقتي أثناء الصيام دون 
إنجاز يشء مفيد، فهل األفضل أن أصوم أم أفطر وأقوم مبا عيل من عبادات، علامً أن صيامي ال 

مينعني من أداء الفرائض أو أداء حقوق الناس ولكنه مينعني من استثامر وقتي يف النوافل. 
 

لعل املداومة عىل مجموعة نوافل، كقراءة القرآن ونحوها، أفضل من املداومة عىل نافلة واحدة 
وهي صيام االثنني والخميس. ال تنقطع عن نوافلك هذه، واجعل صيامك يف أيام متفرقة ضمن 

استطاعتك، وبذلك نجمع نافلة الصيام والنوافل األخرى.

٢٢٨. ترجمة الكتب األجنبية 
هل يجوز ترجمة الكتب العلمية األجنبية بدون إذن صاحبها إىل اللغة العربية النتفاع املسلمني 

منها؟ جزاكم الله خرياً. 
 

إذا كان مؤلف الكتاب قد حرص حق نرش كتابه لنفسه أو لجهة معينة، ال يجوز إذن اإلقدام عىل 
ترجمته من قبل أي جهة أخرى إال بإذن املؤلف.

٢٢٩. هل ما أتقاضاه من المرضى يعد رشوة في هذه الحالة؟   
ً قليالً ال يكفي للعيش يف روسيا،  أنا طبيب متزوج من روسيا وأعمل عند الحكومة فأتقاىض مرتبا
ولكن يف بعض األحيان يقوم املرىض بإعطائنا النقود وغريه من األموال من حر جيبهم بعد العالج 
وقد يعطون قبل العالج، فسؤايل هو هل يجوز يل أخذ هذا املال؟ وهل هو من الرشوة أو هل 

ميتُّ ذلك بأي صلة للرشوة؟ ولكم جزيل الشكر. 
 

أعتقد أن ما يكرمك به املريض بعد االنتهاء من معالجته ليست فيه شائبة، أّما ما يحاول أن 
يكرمك به من قبل، فهو داخل بشكل ما يف معنى الرشوة.

٢٣٠. حكم إضراب الجوع 
ما حكم إرضاب الجوع أو معركة األمعاء الخاوية التي يقوم بها البعض؟ وشكراً. 

 
اإلرضاب عن الطعام إىل الدرجة التي تبعث الرضر البنّي يف الجسم عمل محرم لقول رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص: ( ال رضر وال رضار ) وهو تقليد غريب أصابنا رشاشه وعدواه من الغرب.
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٢٣١. من فوائد صالة االستخارة 
ً يف الدين كيف  ً ما ولكن ليس فقيها السالم عليكم، أود السؤال فقط عن أن الشخص امللتزم نوعا
السبيل إىل أن يعلم الفرَق بني العامل الدجال أو الجاهل، والعامل الصادق املخلص؟ وكيف تكون 
االستخارة املرشوعة؟  

  
صالة االستخارة مع دعائها، ليس من شأنها أن تريك حلامً يف نومك، وال أن تبعث انرشاح الصدر 
أو ضيقه حيال األمر الذي استخرت الله من أجله. ولكن فائدة صالة االستخارة أن الله ييرس لك 
ً يف دنياك وآخرتك، وأن الله يرصفه عنك ويغلق  سبل تنفيذ األمر الذي عزمت عليه إن كان خريا
سبيل الوصول إليه إن كان رشاً يف دينك أو دنياك.. ثم إن عليك أن تعتمد يف تنفيذ أوامر الله عىل 
تعلمك الشخيص لدينه، وبعد ذلك تسطيع أن تعلم الفرق بني العامل الجاهل أو الدجال، والعامل 

املخلص الصادق.

٢٣٢. حكم الحجاب لبنت متخلفة عقليًا 
يل أخت أصيبت خالل طفولتها مبرض السحايا وعىل أثر هذا املرض تخلفت عقلياً، سؤايل هل 
يسقط عنها الواجب الرشعي يف ارتداء الحجاب أمام الرجال األجانب من أقارب وخاصة خالل 
الزيارات األرسية يف األعياد واملناسبات؟ علامً أنها عند الخروج ترتدي اللباس الرشعي الكامل. 

 
ً أن  التخلف العقيل سبب رشعي لرفع التكليف، ولكن عىل أولياء هذه البنت املتخلفة عقليا

يلبسوها عند الخروج الحجاب وأن يضبطوا ثيابها وسلوكها بالضوابط الرشعية.

٢٣٣. حضور المرأة لمجالس نساء بعضهن غير محتشمات 
انترش اللبس العاري يف مجتمعي من لبس قصري إىل ما فوق الركبة وال تخلو مناسبة من نساء 
يلبسنه، فهل يجوز يل حضور هذه االجتامعات والتي ال يحرضها إال نساء فقط منها مناسبات 
زواج ومنها اجتامع األرسة يف األعياد واجتامع األرسة الدوري بني فرتة وفرتة؟ وإن كان ال يجوز 

فرمبا يرتتب عىل ذلك غضب أو حزن أحد والدي خاصة يف اجتامع العيد. 
 

الحّل هو أن تحرضي هذه املجالس، إن اقتضت الرضورة، عىل أن تتجنبي الجلوس إىل الاليئ تبدو 
منهن العورات وهي ما بني الرسة والركبة، وأن تبتعدي عنهن بحيث ال تقع عيناك عليهن.
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٢٣٤. حكم تعلم السحر؟ 
سيدي قرأت يف كتاب (حقائق عن التصوف) أن من العلوم املحرمة علم السحر إال أن يتعلم 
الشخص السحر ليتَّقيه، هل يجوز مامرسة السحر وتعلمه بهذه النية؟ وما مدا صحة حديث 

( تعلموا السحر وال تعملوا به )؟   
 

أهل السنة والجامعة متفقون عىل حرمة تعلم السحر وتعاطيه، ألدلة كثرية أجالها وأقواها قول 
َا نَْحُن ِفتَْنٌة فَالَ  الله تعاىل عن امللكني: هاروت وماروت ( َوَما يَُعلِّاَمِن ِمْن أََحٍد َحتَّى يَُقوالَ إمِنَّ
تَْكُفْر ) فاآلية تعني أن تعلم السحر يستدعي الوقوع يف الكفر، وقد اختلف العلامء يف العقاب 
الذي يجب أن يعاقب به الساحر. أما تعلمه للتحرز منه، فقد ثبت يف الصحيح املتفق عليه أن 
السحر إمنا يعالَج بالقرآن ال مبثله. وقد عالج رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص نفسه من سحر لبيد بن األعصم 
بالقرآن. والقاعدة الفقهية املجمع عليها تقول "ال يزال الرضر مبثله”. أما حديث ( تعلموا السحر 
وال تعملوا به ) فال أصل له، وإمنا هو من كالم بعض املفتئتني. ثم كان بوسعك أن تسألني عن 
حكم تعلم السحر وعن هذا الذي ُرِوَي لك حديثاً، دون ربط ذلك باسم أحد، وهو األفضل، 

ولعلك تلتزم بهذا النهج دامئاً.

٢٣٥. السفر إلى الدول األوربية من أجل العلم 
إنني أحب أن أسأل جنابكم عن حكم السفر إىل بالد الغرب من أجل الحصول عىل الشهادة 
الجامعية ثم العودة إىل بالد اإلسالم بعلم عجز عن تحصيله العلامء كالحاسب والليزر 

والتكنولوجية؟ 
 

التنقل يف البالد أيا كانت داخل يف املباحات التي هي األصل. قال الله تعاىل: ( ُهَو الَِّذي َجَعَل 
زِْقِه َوإِلَيِْه النُُّشوُر )، ولكن يشرتط لهذه اإلباحة أن  لَُكُم اْألَرَْض َذلُوالً فَاْمُشوا ِيف َمَناكِِبَها وَكُلُوا ِمن رِّ
ال يرتتب عىل سفرك ارتكاب محرم بسبب السفر، أيا كان نوع املحرم، فعندئذ تتحول اإلباحة إىل 
حرمة، والقاعدة الفقهيه تقول: "للوسائل حكم املقاصد". فالوسيلة التي تؤدي إىل محرم محرم، 

والتي تؤدي إىل واجب واجب، وإىل مباح مباح.

٢٣٦. الفرق بين المتعلم وغير المتعلم 
السؤال األول: ما هو تعريف اإلنسان املثقف؟ وما الفرق بني اإلنسان املتعلم واإلنسان املثقف؟ 

بَا ) هل هذا ينطبق عىل الدائن واملدين ؟ أم عىل  السؤال الثاين: قول الله عز وجل ( ميَْحُق اللُه الرِّ
الدائن ؟  

 
اإلنسان املثقف هو البصري بالقضايا العلمية العامة املتعلقة مبجتمعه الذي يعيش فيه، واملتعلم 
هو الذي له زاد من العلم، قّل أو كرث، بأي موضع من املوضوعات.. وأما أثر الربا يف محقه للامل 

الربوي فهو لكل من الطرفني.
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٢٣٧. النقاشات العلمية والفكرية بالنسبة للفتاة 
بالنسبة للفتاة .. هل مشاركتها يف أي نقاش فكري أو رشعي حرام؟ أقصد أن دخولها يف نقاش وإن 
كان ال يخوض يف ما حرّم أو حتى اللغو .. لكنه يكشف عن شخصيتها ووعيها وطريقة تفكريها، 
فهل ما ذكرته يدخل ضمن "العورة"؟ إنني أمتنع عن ذلك نظراً ألنه يكشف جزءاً من شخصيتي؟ 

 
الرجل كاملرأة سواء بسواء، يف املناقشات الفكرية والعلمية، برشط أن يكون املوضوع الذي يجري 
النقاش فيه مقبوالً يف ميزان الرشع، وأن ال يكون الخوض فيه مدعاة إىل االنجرار الرتكاب محرم 
أو اعتقاد ما يخالف العقائد اإلسالمية، فإن الخوض فيه محرّم عندئٍذ عىل كل من الرجل واملرأة، 
وبرشط أن ال يكون مظهرها أو أسلوبها يف الحديث مدعاة إىل افتتان من يشرتكون معها من 
الرجال يف ذلك املوضوع. إن العورة بالنسبة للمرأة إمنا تكون يف مظاهرها الجسميّة، وال تكون يف 

تفكريها وإبداعها وتألقها الذهني. 
 

فإذا تحقق هذان الرشطان، فالرجال والنساء يف هذا النشاط الفكري سواء. ويدخل يف عموم ما 
أقول تدريس الرجال للنساء، وتدريس النساء للرجال، ما دام العلم الذي يتم تدريسه من نوع 
الواجب العيني أو الواجب الكفايئ. عند عدم توفر نساء لتدريس النساء وال رجال لتدريس 

الرجال.

٢٣٨. تدريس المرأة للذكور 
ً بتدريس بعض الساعات يف الجلسات  أنا طالبة يف الدراسات العليا بقسم الصيدلة أقوم حاليا

العملية كجزء من دراستي لطّالب ذكور هل يجوز ذلك؟ 
 

ال أذكر أنني قلت أو كتبت أن ال يجوز للفتاة أن تتحدث مع الشباب إال يف حاالت الرضورة ولقد 
كان يف موقع دار الفكر من يتحدث ويفتي باسمي يف بعض األحيان، ولنئ صح أنني قلت ذلك 

فهو خطأ مني وليس عليه دليل من الرشع. 
 

إن سرية الصحابة تفيض باملواقف التي كان الرجال يتحدثون فيها مع النساء، والنساء مع الرجال. 
وكانت مجالس رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ال تخلو يف كثري من األحيان من نساء يتحدثن إليه مبسائل شتّى، 

ولكن األمر له ضوابط ورشوط معرفة من حيث املظهر وااللتزام. 
 

أما تدريس أحد الجنسني لآلخر، فقد قرر العلامء الذين أفتوا بأن وجه املرأة عورة أنه يجوز لها 
أن تكشف وجهها أمام القايض للشهادة، ومن أجل التعلم أو التعليم، ويجوز لها أن تكشف أمام 
الطبيب ما تدعو الرضورة إىل كشفه منها. وال أعلم فرقاً يف هذا بني أن يدرس الرجل النساء أو أن 
تدرس املرأة الرجال، إن كان العلم الذي يتم تدريسه من الواجبات العينية أو الكفائية، وبرشط 

أن ال يتوفر نساء لتدريس النساء وال رجال لتدريس الرجال.
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٢٣٩. هل كل ما شاع من عادات بعد دفن الميت يعد بدعة؟ 
 

السالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته، نحن يف داغستان وجدنا آبائنا عىل عادة رأيناها 
عادة حسنة، وهو أن أهل قرانا إذا مات فيهم أحد، اشتغل شباب القرية بتجهيز القرب، 
والكبار يجتمعون مع أهل امليت لتجهيز امليت والتعزية، وبعد انتهاء األهل ومن يعينهم 
من غسل امليت وتكفينه، يجلس إىل جنب الجنازة ٧-٩-١١ أشخاص، ويقرؤن سورة األنعام، 
وبعد ذلك قد يجتمع الجامعة من أهل القرية يف حلقة ويهللون بـ ال إله إال الله ١٠٠٠ مرة 
ً ثم االستغفار، ويحاولون أن يكون عدد املجتمعني لذلك ٧٠ رجالً أو أكرث  بعد التشهد ثالثا
ليكون عدد التهليل ٧٠ ألفاً، وقد يكون امليت قد ترك الوصية بذلك وكذلك قد يكون قد 
ً لإلمام أيب حنيفة ريض الله عنه، وحتى إذا مل يكن  ترك الوصية "بكفارة اإلسقاط" تقليدا
هناك وصية يطلب وليه فعل ذلك كله من ماله الخاص، وكل ذلك قبل أن يتجهز القرب 
وقبل دفنه عىل رجاء من الله أن ينتفع امليت بذلك كله، ثم بعد ذلك كله وبعد صالة 
الجنازة يذهبون بامليت إىل املقربة ليشيعوا جثامنه وال يتخلف أحد من الرجال ممن بلغوا 
الحلم، وقد يصل العدد إىل ثالث مائة، وهناك يوزع الواحد أجزاء القرآن الثالثني عىل ثالثني 
شخصا لتحصل الختمة الكاملة للميت، وبعد االنتهاء من إهالة الرتاب يجلس قبالة وجه 
امليت إمام القرية أو أحد الصلحاء ويقوم بتلقني امليت بـ "يا عبد الله ابن أمة الله الكريم 
أذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا إىل دار اآلخرة وهي شهادة أن ال إله إال الله وأن 
محمدا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وأن الجنة حق.." إىل آخر التلقني، ويكرر ذلك ٣ مرات، ثم يقوم 
من لقنه أو يطلب هو من اآلخر أن يصب املاء عىل القرب ثم يرفع من صب املاء يديه 
ويدعو الله للميت ويؤمن الباقون، وبعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة وأوائل البقرة وآية 
اَمواِت.. ) وآخر الحرش وسورة امللك أو سورة النبأ إذا  ِّلَِّه ما ِيف السَّ الكريس وآخر البقرة: ( لـ
كان بعد العرص، وإذا كان قبل الظهر يقرأ سورة يس ثم يستغفر الله عدة مرات ويهلل 
١٠٠ مرة ويختم باإلخالص واملعوذتني ويف النهاية يدعو ويسأل الله أن يوصل ثواب ذلك 
كله أو مثل ثوابنا إىل روح امليت ويختم الدعاء بالفاتحة (أي: اقرؤوا الفاتحة)، ثم عند 
الخروج من املقربة يصطف األقارب عىل جهة اليمني ويسلم عليهم ويعزي كل من يخرج 
من املقربة، ثم بعد ذلك يزور أهل القرية قرب هذا امليت بعد صالة الصبح وبعد صالة 
العرص ويقرؤون يف كل مرة ما ذكرناه سابقاً من القرآن حتى تنقيض ثالثة أيام من دفنه، ثم 
يقوم ويل امليت بكلمة الشكر للحضور وبعد الثالثة إىل األسبوع أو أكرث يزور القرب من شاء 
من أهل القرية، ثم يبقى األقارب يزورونه ما شاءوا. هذه كانت عادتنا حتى السنوات 
األخرية، ففي السنوات األخرية بدأ بعض الشباب اإلنكار عىل بعض هذه األفعال بحجة أنها 
من البدع املنكرة التي يجب إماتتها والتخلص منها، فهل يوجد يا سيدي فيام نفعله ما ال 

يليق فعله ويستحسن أن نرتكه، وهل كان عندكم يف السابق مثل هذه العادة؟
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كل قراءة للقرآن توهب عن طريق الدعاء للميت، مرشوع ومقبول عند جمهور 
الفقهاء، برشط أن ال يتم ذلك مع اعتقاد كونه سنة، كأن يتم االجتامع عىل قراءة سورة 
األنعام عند القرب، مع اعتقاد أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أوىص بذلك، فهذا غري جائز، ألنه يدخل يف 

معنى الكذب عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 
وكل صدقة توهب للفقراء عن روح امليت مرشوعة ومربورة عند جمهور الفقهاء، ثم إن 
كان امليت أوىص بها جاز ذلك برشط أن ال يزيد مجموع ما أوىص به عن ثلث ماله، وإن 
كانت ذمته مشغولة بديون عليه أو بكفارة ميني أو إفطار أو نحو ذلك، وجب إخراج ذلك 
للمستحقني من أصل تركته قبل توزيعها عىل الرتكة. ولكن إن كانت ذمته بريئة ومل يكن 
قد أوىص بيشء، ال يجوز التصدق عن روحه برتكته التي آلت ملكيتها إىل الورثة، إال إن 

وافقوا جميعاً ومل يكن فيهم قّرص. 
ً بالقيود التي ذكرت، ال مانع منه مبا فيه  إذن كل هذا الذي تسألني عنه إن كان منضبطا
زيارة القبور. وأعود فأكرر لك بأنه ال يجوز استحداث طريقة يف تالوة سور معينة من 
القرآن، أو التصدق عن امليت بطريقة معينة دون ان يرد يشء من ذلك عن رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص، مع اعتقاد القارئني أو املتصدقني أنها سنة واردة عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، أي أن املحرم 

هو اختالق ما ليس له أصل منسوباً إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

٢٤٠. هل النصوص التي تثني على العلم والعلماء خاصة بالعلم الشرعي؟ 
كنت قد سمعت بعض اآليات واألحاديث التي متدح العلم والعلامء وطالب العلم، ففرحت ألين 
أقيض معظم وقتي بني الكتب، ولكن بعض الناس يقولون أن هذه النصوص تتكلم عن العلم 

الرشعي فقط. هل هذا صحيح أم أن العلوم التجريبية مقصودة بها أيضاً ؟  
 

ليس يف العلامء الراسخني من يقول إن اآليات يدعو فيها إىل العلم وتتحّدث عن أهميته، إمنا 
يعني فيها علوم الرشيعة. بل الكل متفقون عىل أن العلم الذي يدعو البيان اإللهي إليه هو العلم 
مطلقاً. غري أنها تتفاوت يف الدرجة فأفضلها العلوم التي تعرّف اإلنسان بالله، وتبرصه بالرشيعة 

اإلسالمية وأحكامها؛ يليها بقية العلوم املختلفة.

٢٤١. هل يمكن فهم علوم الشريعة دون دراسة علم المنطق؟ 
هل ميكن فهم العلوم الرشعية من عقيدة وأصول وباقي العلوم من غري أن يتقن الطالب 

املنطق ؟  
 

نعم ميكن إتقان علوم الرشيعة بدون االستعانة بعلم املنطق. ويف أساطني العلامء من أغناهم الله 
عنه.. ولكن هذا ال يعني حرمة دراسة علم املنطق، ألن املنطق علم من العلوم، وقد أثنى بيان 

الله عىل العلوم كلّها.
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٢٤٢. صالة الجمعة يوم العيد 
هل تسقط صالة الجمعة إذا كان أول يوم العيد هو يوم جمعة ولكم جزيل الشكر وكل عام 

وأنتم بخري 
 

ال تسقط صالة الجمعة بحضور صالة العيد إذا كان املصّيل موجوداً داخل املدينة أو القرية التي 
ً إليها من قرية  متّت فيها صالة العيد وصالة الجمعة. وإمّنا تسقط عّمن اشرتك يف صالة العيد آتيا
أخرى. فإنّه إذا عاد إىل قريته ال يجب عليه أن يعود مرّة أخرى إىل القرية التي صّىل فيها العيد، 

لصالة الجمعة

٢٤٣. لماذا نصلي صالة الظهر بعد صالة الجمعة في بلدنا؟ 
ً عن  ً أو استنباطا أريد السؤال, هل يوجد الدليل من الشارع سواء من القرآن أو الحديث نّصا
وجوب صالة الظهر يوم الجمعة بعد الفراغ من صالة الجمعة؟ وكيف موافق املذاهب االربعة 
 ً عن مسألة ذلك؟ الفقري طالب العلم الرشعي شافعي املذهب, من اندونيسيا, فإننا نسمع مرارا

من بعض الناس يتكلمون بوجوبه, ولو كان بعد الفراغ من الجمعة. 
 

صالة الجمعة تختلف عن صالة الجامعة مبا أجمع عليه املسلمون من وجوب أداء صالة الجمعة يف 
مكان واحد بحضور أمري املؤمنني أو من ينيبه، ما دام ذلك ممكناً. وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص أثناء حياته، ويف عرص الخالفة الراشدة وفيام بعد. ولذا فقد كان يف كل بلد ما يسمى مصليات وما 
ً واحداً. فإذا   وكان جامعا يسمى املسجد الجامع، فاألول ألداء صلوات الجامعة، والثاين لصالة الجمعة 
تفرق الناس يوم الجمعة يف أكرث من مسجد واحد لصالة الجمعة بدون رضورة، فقد فقد رشط من أهم 
رشوط صحتها. وعىل املصلني حينها أن يتداركوا ذلك بصالة الظهر. وهذا محل اتفاق من الفقهاء جميعاً. 
أما إذا كانت مساجد البلدة متتلئ كلها باملصلني فالتعدد عندئذ رضورة ال بّد منها، فصالة الجمعة عندئذ 

صحيحة وال حاجة إىل أن تجرب بصالة الظهر.

٢٤٤. هل لصاحب العمل أن يمنع العامل من أداء صالة الضحى؟ 
هل يجوز ملدير أو رئيس رشكة ما أن مينع املوظفني العاملني فيها من أداء صالة الضحى أثناء 
ً عىل استجابتكم  العمل بحّجة أن أداء صالة الضحى أثناء العمل تعطّل سري أعامل الرشكة؟ شكرا

املنتظرة. 
 

قيام العامل بالعمل الذي تم التعاقد عليه واجب، وصالة الضحى مندوبة، فال يجوز للعامل ترك 
الواجب من أجل السنة، إال إن أذن له رب العمل.
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٢٤٥. رفع اليدين في القنوت 
هل ورد عن سيدنا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يف دعاء القنوت عندما يصل إىل ( وقنا وارصف عنا 
رش ما قضيت ) أنه كان يقلب كلتا يداه بحيث يصبح باطن اليد باتجاه األرض ال باتجاه السامء؟ 

بارك الله فيكم. 
 

مل يثبت ذلك يف دعاء القنوت بل الوارد رفع باطن الكّف من أّول القنوت إىل آخره.

٢٤٧. حكم صالة الجمعة في بلد يمنع حضورها على الشباب 
ما هو حكم رشعنا يف وجوب صالة الجمعة يف بلد ال يسمح فيها دخول الشباب املسلمني املساجد 
ألدائها وال الذين يعملون يف شتّى األعامل الحكومية؟ فهل تسقط الجمعة و يصيل الظهر أم ماذا؟ 

مع الحب والتقدير. 
 

إن حاول املكلف جاهداً، أن يحرض صالة الجمعة، ومل يتح له ذلك، وجب عليه أن يعود إىل صالة 
الظهر بدالً عنها.

٢٤٨. صالة الهدية 
ً يف قريتنا تقام بعد سبعة أيام من وفاته. بعض  ما حكم صالة الهدية للميّت بعد وفاته، غالبا
علامئنا بقريتي يقولون أن هذه الصالة صالة املطلق، والثواب من هذه الصالة يقدم ويلقى 

للميت. ما الحكم مع الدليل؟  
 

ليس يف الرشيعة اإلسالمية ما يسمى بصالة الهدية للميت، وال يرشع التقرب إىل الله عن امليت بالصالة.

٢٤٩. قراءة القرآن من المصحف أثناء الصالة 
أثناء صالة الرتاويح يف املنزل أقرأ من القرآن فام حكم ذلك؟ وما حكم القراءة من القرآن أثناء 

صالة الفرض أو النفل؟ جزاكم الله عنا كل خري. 
 

من الفقهاء من عّد ذلك مكروهاً كراهة تنزيه، ومن الفقهاء من عده محرماً يبطل الصالة كالحنفية.

٢٤٦. الصالة بالثياب التي فيها صور 
ً عليها صورة دب الباندا وآخر يلبس ثيابا عليها صورة كلب فهل يجوز لبسها  رجٌل يلبس ثيابا

وخاصة يف أثناء الصالة؟  
 

تصح الصالة بالثوب الذي عليه مثل هذه الصور، ولكن ما ينبغي لبسه إن كانت الصور كاملة 
وكانت برسم اليد.
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٢٥٠. هل يجوز جمع العصر مع الظهر التي صليتها بعد الجمعة لسفر؟ 
فضيلة العالمة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، حفظه الله ونفعنا بعلمه السالم عليكم 
ورحمة الله وبركاته، وبعد سافرُت يوم جمعة قبيل الظهر بقليل، وصليُت الجمعة يف مسجد 
إحدى القرى التي يف الطريق، وملا انتهيُت من صالة الجمعة صليُت الظهر احتياطاً وجمعُت معها 
العرص، فهل ما فعلته صحيحاً، أم يتوجب عّيل أن أقيض صالة العرص تلك؟ بارك الله فيكم 

وجزاكم الله خرياً. 
 

نعم إن ما فعلته صحيح وأسأل الله لك القبول.

٢٥١. ما يجب ستره بالنسبة للمرأة في الصالة؟ 
ما حكم صالة املرأة يف بيتها بثوب يشف عاّم تحته. مع العلم بأن ما تحت ثوب الصالة غري ساتر 

تبدو منه األطراف. 
 

يجب سرت ما عدا الوجه والكفني بالنسبة للمرأة يف الصالة، والشفاف من الثياب ال يعّد ساتراً.

٢٥٢. قراءة سورة الفاتحة خلف اإلمام 
علمنا أن سورة الفاتحة ال تتم الصالة إال بها والحالة الوحيدة التي ميكن للأمموم أن يركع دون 
قراءتها هي أن يصل إىل صالة الجامعة متأخر ويكون اإلمام راكع، عندها يكرب وينزل للركوع فوراً. 
ولكن سؤايل هو، ماذا لو كان اإلمام من الذين ال يرتكون فرصة للمصلني بقراءة الفاتحة بعده، 

فيبدأ مبارشة بقراءة السورة التي تيل الفاتحة دون أن يتيح املجال للمصلني لقراءة الفاتحة. 
 

إذا كان اإلمام ممن يرسع يف تالوة الفاتحة أو السورة، وكان املأموم قد اقتدى به من أول الركعة، 
أي مل يكن مسبوقاً، وجب عليه متابعة قراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصالة، وله أن 
يتأخر عن إمامه، بسبب ذلك ركنني أي إىل أن يهوي إىل السجود، فإن مل يكن قد أتم الفاتحة بعد، 
فليقطع القراءة وليتابع اإلمام، فريكع ثم يعتدل ثم يلحقه بالسجود األول أو الثاين.. ولكن األوىل 

للأمموم يف هذه الحالة أن يقرأ الفاتحة مع اإلمام تجنباً لهذه املشكلة.

٢٥٣. حكم قضاء الوتر 
فاتتني صالة الوتر من الليل فقضيتها يف نهار اليوم التايل ثالث ركعات كام كنت أصليها من الليل 
ً ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إن فاته الوتر صىل من النهار  ً ال وترا فقال يل أحدهم يجب أن تصىل شفعا

اثنتي عرشة ركعة أفيدونا جزاكم الله خرياً وبارك يف أعامركم. 
 

إذا فاتتك صالة الوتر أو غريها وأردت قضاءها، بوسعك أن تصليها كام تحب: ثالث ركعات أو أكرث 
عىل أن تختم بوتر.
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٢٥٤. هل كانت صالتنا صحيحة؟ 
اإلمام وبدل أن يقوم للركعة الرابعة يف صالة العرص، سهى وجلس للتشهد األخري لكنه رسعان ما 
تذكر وقام للركعة الرابعة، وسجد للسهو قبل التسليم، أما املأمومون: فقسم مّنا وهم األغلبية 
تابعوا اإلمام وسجدوا للسهو، أما الباقي ففارقوه قبل سجوده للسهو وسلّموا، معتربين ما قام به 
كأنه جلسة االسرتاحة عند الشافعية وعليه ما كان ينبغي أن يسجد للسهو. وعندما ُسِئَل اإلمام 
بعد انتهاء الصالة، قال إنه قد سهى ولذلك سجد للسهو، فقال له الذين فارقوه، بأنه ما كان 
ينبغي أن يسجد للسهو، وأنه زاد عىل الصالة سجودين وهذا يُبطل الصالة. فهل كالمهم صحيح، 

أم أن ما فعله اإلمام هو الصحيح؟  
 

إن كانت مدة سهوه طويلة، بأن تضمنت قراءة ولو لجزء من التشهد، فإن سجدة السهو مرشوعة 
ومندوبة، وإن مل تطل بحيث مل يتأت له أن يقرأ فيها ولو جزءاً يسرياً من التشهد فال ترشع حينئذ سجدة 

السهو. ولكن لو سجدها املصيل متوهامً مرشوعيتها، فإن الصالة ال تبطل بها. بل تظل صحيحة.

٢٥٥. هل تحبط كل الصلوات بترك واحده أو أكثر كسًال؟ 
ً مل أصيل ومل أصوم وأغلبية الكبائر إلخ.. فهل أنا  منذ فرتة أرسلت لك بأنني رجل عمري ٣٢ عاما
ً رشح الله بسببه صدري ويعلم الله أنني رصت ألتزم بكل جوارحي وأخشع  كافر فأجبتني جوابا
يف صاليت، سؤايل اآلن الكسل يتملكني وأنا نائم بأنني ال أفتح عيني إال عند أذان املغرب ولكن لله 
ً وال أدري بنفيس إال  الحمد صالة الفجر أصليها بوقتها يف املسجد ولكن الظهر والعرص أكون نامئا
يف وقت دخول املغرب ويعلم رب العباد عند استيقاظي أشعر بضيق وقهر وأود لو أرضب نفيس 
ولكن كسيل رهيب لو رصخت الناس بجانبي ملا استيقظت ولو ربطت املنبه حتى، فهل يحبط 
عميل كامالً يف الصلوات التي صليتها؟ لدي استفسارات تحريين، ويعلم الله أين ال أعرفكم وال أرايئ 
 ً يف كالمي وال أكذب، أرى يف منامي أكرث من مرة آية الكريس وسورة الفاتحة، آية الكريس كثريا
رأيتها أما الفاتحة فرأيتها مرة واحدة وصحوت من نومي ولساين يقرؤها، وأكرث من مرة أرى يف 
منامي الحمد لله وال حول وال قوة إال بالله وأصحو ولساين يرددها لوحده، فهل لديك تفسري 

لهذا؟ أكرمك الله من فضله وعلمه وأسكننا واياك فسيح جنانه اللهم آمني. 
 

كََسلَُك عن القيام إىل صالة العرص أو غريها، ال يحبط ثواب صلواتك األخرى كالفجر وغريها.. 
ولكني أنصحك برضورة قضاء الصالة التي تفوتك، وسيكتب الله لك أجر القضاء ويغفر لك كسلك 

وتقصريك. وقراءة الفاتحة وآية الكريس يف املنام يدل عىل خري كبري يحققه الله للرايئ.

٢٥٦. أثر كشف عورة اإلمام على الصالة؟ 
هل كشف جزء من عورة اإلمام دون أن ينتبه أثناء الصالة يبطل صالة املأمومني؟ 

 
إذا ظلت مكشوفة، وعلم بذلك املأموم بطلت صالة املأموم إال إن نوى املفارقة عن اإلمام. أما إن 

سرتت العورة برسعة فصالتهام صحيحة.
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٢٥٧. حكم الترضي عن الخلفاء بين ركعات التراويح 
ما حكم رفع الصوت بالرتّيض عن الخلفاء الراشدين بني ركعات الرتاويح؟ 

 
ال بأس من االعتامد عىل أي وسيلة لضبط الركعات التي صليت من الرتاويح، ولعل ذكر أسامء 
الخلفاء األربعة والرتيض عنهم عند إمتام كل أربع ركعات، خري الوسائل إىل ذلك. والقاعدة تقول: 
للوسائل حكم الغايات، فام ال يتحقق الواجب إال به واجب، وما ال يتحقق املندوب إال به 

مندوب.

٢٥٨. الجهر بالصوت من المسبوقين بالصالة 
أنا من مواليد سوريا وسافرت إىل فرنسا وهناك أصيل يف مساجد يغلب فيها مسلمو املغرب 
العريب سؤايل أنه عندما ينتهي اإلمام من الصالة فيقوم كل املسبوقون بالصالة ملتابعة صالتهم مع 
ً وبشكل فيه إزعاج ومل نعتد عليه يف بالدنا، أحببت قبل أن  رفع أصواتهم بشكل مل أره مناسبا

 ً ننتقضهم إن كان يف ذلك أصل فقهي وما صحة ذلك وجزاكم الله خريا
 

إذا قام املسبوق إلمتام صالته، وكانت الصالة جهرية كاملغرب والعشاء، فبوسعه أن يجهر بالركعة 
أو الركعتني اللتني يتداركهام بعد اإلمام، برشط أن ال يشوش عىل اآلخرين.

٢٥٩. جواز الصالة على الكرسي 
انترشت ظاهرة يف مساجد بلدنا ليبيا وهي كرثة املصلني عىل الكرايس وهناك يف بعض املساجد 

تشرتى الكرايس بأموال املساجد. 
أرجو توضيح هذا اإلشكال وضوابطه الرشعية من املذاهب األخرى، حيث أن يف مذهب بالدنا 
مذهب اإلمام مالك ال يجوز الصالة عىل الكريس حتى للعجز واألوىل الصالة من جلوس عىل 

 ً األرض. جزاكم الله عنا خريا
 

مسألة الصالة عىل الكريس يعود حكمه إىل ما يقوله الطبيب املوثوق به للمريض، فإن منعه من 
الصالة قاعداً، أي منعه من ثني ركبتيه عىل األرض، فليس أمامه إال الصالة عىل الكريس عندما 
ً لسبب ما  يهوي للسجود، وصالته عندئذ صحيحة عىل كل املذاهب، وإن منعه من الصالة قامئا
ومل مينعه من الحاالت األخرى، أي مل مينعه من السجود عىل األرض بوضع جبهته عليها، وجب 
عليه ذلك ومل تصح صالته عىل الكريس، إال إن هوى عند السجود عىل األرض كغريه. وخصوصية 
ً فال  الكريس ال معنى لها وال حاجة إليها عندئذ. أما رصف املال الذي جمع لبناء املسجد حرصا
يجوز رصفه لرشاء هذه الكرايس وإمنا يرصف لذلك من املال الذي جمع من أصحابه بهذا القصد.
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٢٦٠. االتجاه للقبلة عند الصالة في القطار 
كيف يصيل من يف القاطرِة إن كاَن يصّيل باجتهاٍد ببيت إبرة هل يتحول كلام تحّولت القاطرة؟ 

وهل يعيد هذه الصالة؟ بارك الله فيكم ويف علومكم وبارك بالقامئني عىل نسيم الشام. 
 

يتحول املصيل مع تحول القطار عن القبلة إن أمكن ذلك. فإن مل ميكن صىل متجهاً إىل القبلة عند 
تكبرية االفتتاح، ثم يعيد الصالة من بعد.

٢٦١. إطالق لفظ سيدنا بحق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في الصالة 
هناك من يقول االتباع مقدم عىل األدب وهناك من يقول األدب مقدم عىل االتباع، فارجوا منك 
أن تبني يل، هل األدب يف تسييد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف الصالة مقدم أم أن االتباع (وهو عدم التسييد) 

مقدم؟ وأيضاً يف دعاء القنوت يف صالة الفجر، هل أتلفظ بالسيادة أم ال أتلفظ؟ 
 

نقول ما يقرره الفقهاء من أن االلتزام بالنص عىل النحو الوارد هو املطلوب ال سيام يف الصالة. 
وصيغة الصالة االبراهيمية التي وصلتنا من فم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص خالية من التّسييد، إذن ينبغي 
ً عن األدب. ولكن إن أراد  االلتزام بالوارد. وهذا أدب واتباع بآن واحد. ومتى كان االتباع منفكا
أحدنا أن يعتمد صياغة للصالة عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من عنده كصاحب دالئل الخريات مثالً، فال 

مانع من ذكر السيادة، ألن ذلك ال ينايف االتباع. أما النصوص الواردة فام ينبغي التزيد عليها.

٢٦٢. حول قاعدة: األصل في العبادات التوقف 
هل عند األصولينّي قاعدة (االصل يف العبادات التوقف)؟ وما املراد بهذه القاعدة؟ هل تسمية 
الفعل بأنه عبادة متوقف فيه أم أنَّ نفس العبادات متوقفة عىل الوارد منها فقط؟ فال يجوز 
لإلنسان أن يصّيلَ مثالً ١٠٠ ركعة ألنُّه مل يرد والعبادات مبنية عىل التوقف؟ أفيدونا جزاكم الله 

خري الجزاء. 
 

مل أسمع إىل اآلن أن يف الرشع قاعدة تقول: (األصل يف العبادات التوقف) إن كنت تقصد 
بالتوقف استلهامها من النصوص الثابتة وعدم االعتامد فيها عىل الرأي واالخرتاع. فأحكام اإلسالم 
كلها كذلك، إمنا تؤخذ من الكتاب والسنة، سواء كانت عبادات أن غريها.. ومبا أن جنس الصالة 
ثبتت مرشوعيته بالقرآن والسنة، دون تقييد بكمية محددة، فال يجوز لك أن تحدد عدد ركعات 
النافلة منها بكمية من عندك. ويف الحديث: ( الصالة خري موضوع فمن استطاع أن يستكرث منها 
فليستكرث ). الفريضة محددة، ونوافل املفروضة منها محددة. أما النفل املطلق فغري محدد لك أن 

تستكرث منه ما شئت. عىل أن تتجنب أوقات كراهة التحريم.
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٢٦٣. األذان الموحد 
هنالك دعوة إىل توحيد األذان اقتداء ببعض الدول التي فعلت ذلك. ما حكم الرشيعة اإلسالمية 

يف هذا األمر؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

أوالً: األذان عبادة مرشوعة عند القيام لكل صالة مكتوبة، أي مفروضة، والعبادة ال تتحقق إال 
بشخص يؤديها انقياداً ألمر الله. 
دليل ذلك قول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : 

( املؤذن يغفر له مدَّ أو مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس ) 
رواه أحمد وأبو داود والنسايئ وابن ماجه من حديث أيب هريرة، 

وقول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص : 
( املؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة ) رواه مسلم وأحمد وابن ماجه. 

 
ثانياً: بناء عىل ذلك فقد تم اإلجامع عىل أنه ال يُرتَُك األذان لصالة مكتوبة انفرد املصيل أو صالها 
جامعة، اتحد املكان أو تعدد (انظر كتاب األم للشافعي: 2/62) إذ هي جزء من عبادة الصالة، 

كام أن اإلقامة جزء منها. 
 

ثالثاً: يرتتب عىل ما تم بيانه أن الدعوة إىل توحيد األذان بحيث يؤذن شخص واحد يف البلدة عند 
الصالة يف مسجد من مساجدها، وتكتفي صالة املساجد األخرى ببلوغ صوت ذلك املؤذن إىل تلك 
املساجد عن طريق نرش مكربات الصوت، إمنا هي دعوة إىل إلغاء هذه العبادة التي هي جزء من 
عبادة كل صالة، ومعاندة رصيحة ألمر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص باألذان لكل مصل عند كل صالة إذا صىل 

منفرداً، ولواحد من املصلني إذا أديت الصالة جامعة، ومخالفة ملا تم اإلجامع عليه. 
 

رابعاً: ال حجة يف إقدام بعض البلدان عىل هذا اإللغاء لعبادة من أهم العبادات التي أطال رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص يف الدعوة إليها ويف بيان األجر العظيم الذي يّدخره الله للشخص الذي يؤديها، ومصدر 
الرشيعة كالم الله وكالم رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وما أجمع عليه الفقهاء، ال ما يقدم عليه بعض البلدان اليوم. 

 
خامساً: إذا فتح السبيل إىل هذا الخرق الخطري، فإن األمر سيتجاوز األذان إىل خطبة الجمعة، 
سيأيت من يدعو إىل توحيد خطبة الجمعة ونقلها من املسجد الرئييس كاألموي مثالً إىل شاشات 
تنصب عىل رؤوس املنابر من املساجد األخرى، وبذلك تلغى عبادة من أهم العبادات التي هي 

ركن أسايس من أركان صالة الجمعة. 
 

ً وأخرياً: ما من ريب أن الذي يدعو إىل ما يسميه بتوحيد األذان إمنا يدعو إىل إلغاء عبادة  سادسا
هامة هي يف الوقت ذاته سفرية من أهم شعائر الدين. وما من ريب أن صاحب هذه الدعوة 

تنفخ يف نريان فتنة هوجاء. علم ذلك أم مل يعلم.
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٢٦٤. قراءة القرآن في األوقات الخاصة 
شيخنا الفاضل محمد سعيد رمضان البوطي هل ميكن أن أقرأ آية الكريس واملعوذتني عىل نفيس 

قبل أن أنام عندما يكون ليس يل صالة بأن أحرك لساين؟ 
 

ال يجوز للمرأة أثناء املحيض أو للرجل أثناء الجنابة قراءة يشء من القرآن إال أن يكون بقصد 
نْيَا  الذكر ال بقصد القرآن، كأن يردد بعض أدعية القرآن من مثل ( ِوِمْنُهم مَّن يَُقوُل َربََّنا آتَِنا ِيف الدُّ

َحَسَنًة َوِيف اآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ) قاصداً مجرد الدعاء. 
ولكن قراءة املعوذتني وآية الكريس، ال ميكن أن تكون بقصد الذكر وحده وإال لجاز تالوة القرآن 

كله بقصد الذكر، وهذا مجرد افرتاض.

٢٦٥. الكتابة االلكترونية للقرآن ليست في الحكم كالكتابة الورقية 
سألني صديق يل، وهو متخصص يف هندسة املعلوميات، عن جواز وضع آية قرآنية كرمية يف 
ً من إهاملها من طرف املتصفحني للموقع،  مقدمة موقع لإلنرتنت يف أعىل الّصفحة (البانر) خوفا
ومن ثمَّ يرتتّب عليها حكم اآلية امللقاة أينام اتّفق، أو حكم من مرَّ عىل كالم لله يُتىل فلم يصغي 
السمع باحرتام، مع العلم كام أخربين صديقي بأنه يجد يف اآلية املذكورة معنًى هو األكرث داللةً 

عىل مراده من املوقع، و بعد املناقشة ارتأينا أنَّ الخرَي مع الجهل هو السؤال. 
 

الكتابة االلكرتونية للقرآن، ال تأخذ حكم الكتابة الرقمية للقرآن، سواء يف حمل املكتوب أو غري 
ذلك. ما مل يتعمد املسلم امتهان تلك الكتابة بطريقة ما..

٢٦٦. حكم حمل المصحف ال ينسحب على األجهزة التي فيها برامج القرآن 
هل يشرتط لصحة قراءة القرآن من اآليباد أو اآليفون الوضوء؟ أم أنَّ هذه األجهزة ال تعترب 

مصحفاً ينبغي الطهارة عند قراءة القرآن منها؟ 
 

ال يقوم يشء من هذه األجهزة مقام القرآن يف حكم حمله للمحدث أو الجنب، أي فال حرج يف 
حملها يف كل األحوال. ويجوز القراءة منها للمحدث ال الجنب.

٢٦٧. قراءة القرآن من جهاز الكمبيوتر أثناء العذر 
ما هو حكم قراءة القرآن من جهاز الكمبيوتر أثناء العذر؟ ولكم جزيل الشكر. 

 
ً أو حائضة، وأما  أما حمل جهاز كمبيوتر يتضمن آيات من القرآن فجائز، ولو كان الحامل جنبا
قراءته فغري جائزة لهام بقطع النظر عن املصدر الذي تتم القراءة منه: حفظاً أو من القرآن أو من 

الكمبيوتر.
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٢٦٨. التعوذ والبسملة عند قراءة آية الكرسي 
هل يسن التعوذ والبسملة يف الذكر بعد الصالة ملن أراد قراءة آية الكريس ونحوها؟  

 
من املتفق عليه عند علامء القرآن، والفقهاء، أن التالوة إن مل تبدأ من أول السورة، يسن لها 
ً حتى  التعوذ دون البسملة، أما ما يتىل من آي القرآن مام هو مأثور بعد الصالة، فهو يظل قرآنا
ولو نوى املصيل به الذكر فقط، ذلك ألن القرآن أجّل أنواع الذكر باالتفاق. كام قال اإلمام النووي 
وغريه، فقصد الذكر ال يلغي قرآنية القرآن. وعليه فإن التعوذ عند البداءة يبقى عىل أصله 

املرشوع، عىل أن الخطب يف ذلك يسري وال داعي إىل إطالة الجدال واملامحكة فيه.

٢٦٩. الذهاب للحج بحجة كونه عامل أو قصاب 
يذهب بعض املسلمني للحج بصفة عامل أو قصاب أو ما شابه كونه ال ميكنه من الذهاب بشكل 

نظامي بسبب العمر كام تعرفون فهل هذا النوع من الحج جائز أم ال وملا؟ 
 

إن مل ميارس املهنة التي خرج إىل الحج باسمها وأُِذَن له بالحج برشط القيام بها، فحجه صحيح يسقط 
عنه الفريضة ولكنه يتحمل اإلثم للكذب الذي تلبس به، ولعدم قيامه باملهمة التي وكلت إليه.

٢٧٠. سؤال بخصوص الحج والعمرة 
ماذا تفعل املرأة إذا خرجت للحج وحاضت قبل طواف اإلفاضة ومل يكن باإلمكان أن تبقى يف 
مكة حتى االنتهاء من حيضها ألنها مرتبطة بقافلة والقافلة ال تنتظرها؟ وماذا تفعل إذا أحرمت 
ً عىل اإلكثار: هل يجوز  بعمرة وقبل االنتهاء من مناسك العمرة حاضت؟ وسؤال أخري وعذرا
للحائض أن تدخل إىل املسعى كام أفتى بذلك بعض املشايخ أو إىل بعض أجزاء املسجد الحرام 

دون أن تقرتب من صحنه؟ 
 

ال يجوز الطواف للحائض، وال بّد أن تنتظر إىل أن تطهر. فإن سافرت للعذر الذي تقولني قبل 
الطواف، فإنها تظل حكامً محرمة يجب عليها التقيد بضوابط اإلحرام ورشوطه وواجباته إىل أن 
تحج من قابل.. وعىل القافلة أن تنتظرها. وهذا هو الحّل. أما السعي بني الصفا واملروة فليس 

مرشوطاً فيه الطهارة، ويصّح سعي املحدث والجنب والحائض.

٢٧١. الحج من مال مشبوه 
ً من البنك لرشاء سيارة وقد زاد منه مبلغ من املال، فهل  السالم عليكم ورحمة لقد أخذت قرضا
يجوز يل أن استعمل هذا املال للحج لهذه السنة ؟ علامً بأين مل أحج من قبل ولكم جزيل الشكر. 

 
نعم، حّجك صحيح بهذا املال، ويسقط عنك وجوبه من بعد، ولكن ال يجب عليك الحج بهذا 

املال إن مل يتوفر لديك غريه.
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٢٧٢. متى يصح الحج من دون محرم؟ 
أنا مواطن سوري مقيم باململكة السعودية وأريد أن تأيت أمي إىل الحج عن طريق حملة من 
سوريا وال يوجد معها محرم وسأكون باستقبالها مع الحملة باألرايض املقدسة وأحج معها وبعد 
االنتهاء من املناسك سرتجع هي مع الحملة وأعود إىل عميل بالرياض، هل يجوز وكيف السبيل 
مع العلم أن والديت تبلغ من العمر ٦٧ سنة ووالدي متويف ويوجد عندي بسورية أخوة لكن أنا 
أريد أن أحججها عىل نفقتي، مع العلم أن إخويت والله أعلم مقتدرين لكن هداهم الله، وجزاكم 

الله عنا خري وأرجو النصح بإحدى الحمالت املوثوقة من دمشق 
 

ً أن تسافر للحج مع نسوة ثقات، وال  إن كانت أّمك مل تكن قد حجت من قبل، فيجوز لها رشعا
يشرتط أن يكون معها محرم من أخ أو ابن أو نحوها. أما إن كانت قد أدت فريضة الحج من 

قبل، فال يجوز لها السفر للحج وال لغريه إال بصحبة محرم لها.

٢٧٣. الحج عن طريق دفع المال 
نويت الحج لهذا العام بصحبة األهل، ولكن وعىل تقدم سنهم مل ترد أسامءنا ضمن املقبولني 
بسبب املفاضلة حسب األعامر، وأخاف أن ال يتمتع الوالد بالصحة الالزمة للحج يف السنوات 
القادمة. وأنا أخاف عىل نفيس وأهيل أن أواجه رب العاملني ومل أؤدي هذه الفريضة. وعرض عيلّ 
أحدهم أن يؤّمن يل استثناء للحصول عىل إذن الحج علامً أن الشخص مأمون الجانب وهذا 
ً من املقبولني بحقه. لكن مقابل هذه الخدمة عّيل دفع مبلغ يسري من  االستثناء ال يحرم أحدا

املال. هل يجوز يل هذا وهل يصح الحج بهذا الطريق؟ 
 

ما املوجب لهذه اإلطالة يف مقّدمة السؤال؟ قل باختصار: هل يجوز يل أن أدفع رشوة للحصول 
عىل تأشرية الدخول للحج، أقول لك يف الجواب: ال يجوز ذلك، ال يجوز أداء فرائض الله عن طريق 

ارتكاب املحرّمات.

٢٧٤. هل كان من المفروض علي إعادة الطواف؟ 
 لقد رزقني الله الحج هذه السنة، سؤايل: أنه عندما أنتهيت من طواف اإلفاضة وأربعة أشواط 
من السعي جائني شعور بأن مالبيس الداخلية ليست طاهرة.. وبالفعل قطعت السعي و كشفت 
عن مالبيس و إذ هي بالفعل لحقها يش من النجس، فعملت عىل إعادة طواف اإلفاضة والسعي 
بالكامل من جديد. كثري من الناس قالوا يل أنه ليس من املفروض أن أعيد، فهل حجتي صحيحة؟ 

 
الطواف كالصالة، إال من حيث جواز الكالم فيه خالفاً للصالة. فال بّد فيه من الطهارة من كل من 
الحدث والنجاسة. وعليه فقد أحسنت يف إعادة الطواف إذ ال بّد من ذلك بعد أن تأكدت من 

تحملك للنجاسة.
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٢٧٥. الحج المبرور كفارة للصغائر والكبائر إال حقوق العباد 
أنا ولد مىض من عمري ١٥ وبضعة أشهر وسؤايل هو: هل الحّج يكّفر جميع الذنوب الكبائر 

والصغائر أم فقط الصغائر؟ أجبني وشكراً جعل الله آخرتك يف الجنة. 
 

الحج املربور يكفر الله به الذنوب الصغرية والكبرية، باستثناء الذنوب التي تتضمن انتهاكاً لحقول 
الناس، كرسقة األموال، واإليذاء بغري حق..

٢٧٨. مقدار نصاب الزكاة في ظل هبوط قيمة الليرة 
يف ظلِّ تراجعِ اقتصادنا وارتفاع الدوالر (سعر الدوالر اليوم ١٠٦)، وغالء أقوات الناس.. هل يرتفع 

نصاب الزكاة؟ وكيف نقدره اليوم؟ جزاكم الله خرياً. 
 

نصاب الزكاة يحسب بالذهب أو الفضة، ومن ثم فال يتعرض ألي تغري فيه، وإمنا تتفاوت قيمة 
النصاب حسب ارتفاع قيمة الذهب عندما تقدر باللرية السورية أو نحوها. (مالحظة: هذه 

الفتوى من الدفعة األخرية التي أجاب عنها الشيخ قبل استشهاده). يد
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٢٧٦. ذهبت للحج ولم أبت بمنى 
أرجو من فضيلة الدكتور سعيد حفظه الله اإلجابة عىل سؤايل، نحن يف هذه العام أكرمنا الله بالحج 
ولقد أدينا كل املناسك لكن مل نبيت مبنى فهل علينا يشء وهل حجنا صحيح؟ وجزاكم الله خرياً. 

 
املبيت مبنى سنة عند الحنيفة وال يشء يف تركه. أما عند األمئة اآلخرين فواجب. ويجرب ترك املبيت 

يف الليايل الثالثة بدم.

٢٧٧. حكم مس الكعبة بالنسبة للمحرم 
هل يجوز للمحرم مس الكعبة وااللتصاق بجدارها حيث أفتى بعض املشايخ بعدم جواز ذلك 

للمحرم ألن الكعبة مطيبة والطيب من محرمات اإلحرام ؟ 
 

ما ينبغي للمحرم وغريه مس جدار الكعبة أثناء الطواف، ال ألن الكعبة مطيبة، ولكن ألن ذلك 
بدعة مل يفعلها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وال ورد عمل أي من الصحابة أو التابعني به، يستثنى من ذلك 
تقبيل الحجر األسود، واستالم امللتزم، وهو ما بعد الحجر األسود، فيحسن التزامه والدعاء عنده 
ولو كان امللتزم أو الحجر األسود معطراً. وهنالك سبب آخر برضورة عدم ملس جدران الكعبة 
أثناء الطواف، وهو أن هذا يجعله يدخل يف هواءالكعبة وضمن حدودها وهذا يلغي الطواف 

نظراً ألن الشاذروان من ضمن الكعبة.
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٢٧٩. من شروط صحة الزكاة القبض والتمليك 
تاجر له َدين عىل امرأة فقرية تستحق الزكاة، فهل يستطيع اعتبار هذا الدين من الزكاة الواجب 
عليه إخراجها، وبهذا يساعد هذه املرأة يف سداد دينها له، وماذا عليه أن يفعل إن كان األمر 

جائزاً؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خرياً. 
 

املسامحة وحدها ال تكفي يف اعتبار دينك عليها زكاًة. بل الطريقة الرشعية أن تعطيها زكاة مالك 
ثم تذكرها بالدين الذي لك عليها، وعندئٍذ تسرتجع ما أعطيتها زكاًة، مقابل الوفاء بالدين الذي 

لك عليها.

٢٨١. هل تدفع الزكاة بشكل عيني؟ 
أرجو بيان فيام إذا مل يتيرس بيع بعض الشقق التي أملكها وأعرضها للبيع، فهل يجوز يل أن أدفع 
الزكاة عنها بشكل عيني كفراغ (متليك) شقق ملستحقني؟ أم يجب عيل ذلك؟ أم ماذا أفعل لتربئة 

ذمتي من زكاتها وخاصة إذا تكررت السنوات التي عرضت خاللها للبيع؟ 
 

إذا بنيت الشقق عىل أرض متلكها بقصد التجارة وجبت زكاتها كل عام، عن طريق تخمني قيمة 
الشقق بيعاً، سواء بيعت أم مل تبع، وسبيل إيقاف زكاتها هو إلغاء قصد التجارة بها، وتحويل 
القصد إىل استثامرها عن طريق اإليجار ونحوه، عندئٍذ تتعلق الزكاة بالريع اآليت منها بعد حوالن 

الحول عىل امتالكك لذلك الريع.

٢٨٠. زكاة المهر المتقدم والمتأخر 
أرجو بيان حكم الزكاة فيام إذا كانت تتعلق مبهر الزوجة املعّجل (١٠٠٠٠٠ ل.س) واملؤّجل 
(١٠٠٠٠٠ ل.س) الغري مقبوضني، وذلك يف حال كان الزوج غري قادر عىل دفعهام لها حالياً بسبب 
إعساره، ويف حال تعلقت الزكاة بهذا املهر أهي واجبة يف حق الزوج كمدين لها، أم يف حق 

الزوجة كدائنة له؟ وجزاكم الله خرياً عنا وعن األمة اإلسالمية. 
 

إذا كان املهر موجوداً تحت يد الزوج، يجب إخراج زكاته كلام حال عليه الحول، وأما إن كان غري 
موجود يف ماله، فهو معرس إذن وال يتعلق باملعرس الزكاة. ثم إن الزوجة إن علمت أن مهرها 
الذي هو دين يف ذمة زوجها دين ممتاز، تناله عندما تشاء، وجب عليها إخراج زكاة مجموعه أي 
املتقدم واملتأخر منه يف كل عام، وأما إن كانت يف شك من وصوله إليها، فال يجب إخراج زكاته، 

إىل أن تقبضه.
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٢٨٢. متى تجب الزكاة على البناء؟ 
أرجو بيان الواجب عيل من الزكاة يف حال قمت بتسليم أرض أملكها إىل متعهد بناء مبوجب عقد 
بتاريخ ٢٠٠٧/١/١، حيث تم االتفاق عىل أن تكون حصة كل منا ٥٠% من األبنية التي ُشيِّدت 
عىل هذه األرض، فام هي نسبة ما يجب عيل من الزكاة ؟ وهل تجب عىل كافة حصتي من 
الشقق؟ أم تجب فقط عىل املعروض منها للبيع؟ ومتى تبدأ املطالبة بدفعها؟ هل منذ لحظة 
إبرام العقد؟ أم بعد إمتام البناء؟ أم كلام تم بيع شقة وجب عيل دفع الزكاة املتعلقة بها؟ وهل 
ينبغي إن مل يتيرس بيع شقق أن أدفع الزكاة بشكل عيني كفراغ (متليك) شقق ملستحقني؟ وهل 
يجوز يل االتفاق مع املتعهد عىل غرامات تأخري نقدية أو عينية بحيث أقبضها يف حال مل يقم 

بإمتام البناء يف الوقت املتفق عليه؟ 
 

أوالً: الزكاة عىل البناء ال تتعلق وجوبها به إال بعد ظهور البناء التجاري ووجوده. 
 

ثانياً: إذا وجد البناء كامالً مكسواً أو عىل العظم، يجب إخراج زكاته عىل مالكه كل سنة، وإن كان 
ال يزال يف ملكه ينتظر إقبال املشرتين. وطريقة إخراج زكاته أن يقدر قيمة الشقة لو عرضت 

للبيع، وعندئذ يخرج ٢،٥ % من كامل تلك القيمة. 
 

ثالثاً: عليك إخراج الزكاة املتعلقة باألبنية الداخلة يف ملكك، وعىل املتعهد إخراج الزكاة عن 
األبنية الداخلة يف ملكه، إذا كانت مقسمة بينكام، وإال وجب إخراج الزكاة عن جميع األبنية 

ويكون ذلك، كإخراج الزكاة عن أي ممتلكات مشاعة بني الرشكاء.

٢٨٣. متى يجوز دفع الزكاة للفروع؟ 
هل هناك حاالت يجوز فيها دفع الزكاة لألصول والفروع؟ ماهي إن وجدت؟ جزاكم الله كل خري. 

 
ً ذا مهنة ميارسها، تسقط نفقته عندئذ عن والده. فإن كان من أهل قبول  إذا كان الفرع مكتسبا

الزكاة، كأن كان دخله ال يقوم مقام الكفاية املريحة، فلوالده أن يعطيه من زكاة ماله.

٢٨٤. هل يجوز اعتبار الضرائب التي أدفعها من الزكاة؟ 
يتساءل البعض، هل يجوز اعتبار الرضائب التي يدفعها املكلف جزءاً من زكاة ماله؟ وجزاكم الله 

عنا وعن األمة اإلسالمية كل خري. 
 

الرضائب ترصف للدولة، والزكاة ال تعطى للدولة، وإمنا تعطى لألصناف الثامنية الذين حددهم 
َدقَاُت لِلُْفَقرَاء َوالَْمَساكنِِي.. ) إىل آخر اآلية. َا الصَّ بيان الله يف قرآنه العظيم يف قوله ( إمِنَّ
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٢٨٥. زكاة البناء الموجود بقصد التجارة 
سبق يل أن سألت فضيلتكم السؤال التايل: 

“فيام إذا مل يتيرس بيع بعض الشقق التي أملكها وأعرضها للبيع، فهل يجوز يل أن أدفع الزكاة عنها 
بشكل عيني كفراغ (متليك)شقق ملستحقني؟ أم يجب عيل ذلك؟ أم ماذا أفعل لتربئة ذمتي من زكاتها 

وخاصة إذا تكررت السنوات التي عرضت خاللها للبيع؟” 
وتفضلتم بالجواب التايل عىل ذلك مشكورين: 

“إذا بنيت الشقق بقصد التجارة وجبت زكاتها كل عام، عن طريق تخمني قيمة الشقق بيعاً، سواء بيعت 
أم مل تبع، وسبيل إيقاف زكاتها هو إلغاء قصد التجارة بها، وتحويل القصد إىل استثامرها عن طريق 

اإليجار ونحوه، عندئٍذ تتعلق الزكاة بالريع اآليت منها بعد حوالن الحول عىل امتالكك لذلك الريع” 
 وذلك مبوجب الفتوى رقم ٢١٧٩٥، والذي أود االستيضاح عنه هو: إذا قمت بعملية التخمني كام 
تفضلتم ومل يتوفر لدي سيولة نقدية ليك أدفع الزكاة، فهل يجوز يل أن أدفع الزكاة بشكل عيني عن 
طريق الهبة (هبة شقق ملستحقني) مثالً، أو عن طريق بيع صوري (متليك)، وذلك عىل اعتبار استمرار 
قصد التجارة منذ ٢٠٠٧/١/١ ولغاية تاريخه؟ أم كيف يل تربئة ذمتي عن كل سنة واجبة فيها الزكاة لدى 
استمرار هذا القصد؟ أرجو املعذرة وسامحوين سيدي وحبيب قلبي عىل هذا اإللحاح ولكم جزيل الشكر. 

 
إذا تعلقت الزكاة مبواد عينية ومل تكن لديك سيولة، فبوسعك أن تنتظر ريثام تتحقق لديك 

السيولة الالزمة، عىل أن ال يتجاوز االنتظار عاماً كامالً من يوم تعلق الزكاة بالشقق أو نحوها.

٢٨٦. زكاة األسهم في البنك اإلسالمي 
أرجو من سامحتكم أن تفيدونا حول األسهم املشرتاة من البنك اإلسالمي عند تأسيسه  
هل تجب فيها الزكاة إذا بلغت، وحدها أو مع غريها، النصاب وحال عليها الحول ؟ 

أم هي بحكم املال املستخدم للعمل كاملحل والسيارة والعدد ؟ 
 

بعد مرور حول عىل رشائك لألسهم ينبغي أن تسأل عن القيمة الحقيقية التي ارتفعت أو 
انخفضت إليها ثم تضيف قيمتها إىل ما عندك من النقود، سواء كانت يف حوزتك قبل امتالكك 
 ً ً زكويا ً نسبة: ٢،٥%. برشط أن يبلغ جميع ما متلكه نصابا لألسهم أو بعدها. وتخرج زكاتها جميعا

عند بدء الحول.

٢٨٧. إخراج زكاة الفطر طعامًا مطبوخًا 
ً مثل (فريكة، رز مطبوخ، ..إلخ) أفيدونا  ً مطبوخا هل أجاز الفقهاء إخراج زكاة الفطر طعاما

جزاكم الله خرياً. 
 

ال يجوز إخراج زكاة الفطر إّال من غالب قوت البلد كالحنطة ونحوها، أو من قيمة هذا القوت. 
أّما األطعمة املطبوخة وأنواعها فال تصّح زكاة الفطر منها.
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٢٨٨. هل تصح طريقتي هذه في دفع الزكاة؟ 
سؤايل يتعلق بالزكاة املفروضة عىل املال وهو عىل الشكل التايل: اعتدت عىل دفع الزكاة (٢،٥%) 
من املال املوجود لدي يف كل عام خالل شهر رمضان املبارك دون التقيد مبرور حول كامل، أي أين 
أقوم بحساب املبالغ النقدية لدي ومن ثم أدفع عن كل ما أملك خالل الشهر الكريم من كل عام، 

فهل أديت ما ينبغي عيل من زكاة؟ 
وقد خصصت قسامً من هذا املال وقمت بدفعه بهدف إغاثة أخوتنا يف الصومال. 

 
طريقتك يف إخراج مالك سليمة، بل هذا هو النهج الرشعي، فإنك إن ملكت نصاب الزكاة يف شهر 
ربيع مثالً، فإن كل ما يأتيك من بعده يضاف إىل النصاب، ويف شهر رمضان تخرج زكاة مجموع ما 

دخل يف ملكك.

٢٨٩. هل تجب على األسهم زكاة؟ 
سألني أخ قد اشرتى أسهامً يف جامعة خاصة قيد اإلنشاء وللظروف الراهنة مل يكتمل البناء ومل 
ميكنه اسرتجاع املال واليستطيع بيع هذه األسهم وقد مىض عىل رشائها قرابة الخمس سنوات وهو 
اآلن يف حرية من أجل دفع الزكاة والميلك ماالً يستطيع أن يؤدي منه زكاة أسهمه فام هي الفتوى 

وما هو الحل؟ أفيدونا جزاكم الله كل خري. 
 

إذا كان الرشاء قد تم بضوابطه الرشعية، فإن كان قصدك من رشاء األسهم التجارة بها وجبت 
الزكاة فيها وبوسعك أن تنتظر إىل أن تتوفر السيولة الكافية لديك، أما إن كان قصدك السكنى أو 
االستثامر فال زكاة فيها.. هذا إن كان الرشاء قد تم بشكل رشعي، وإال فقيمة األسهم ال تزال يف 

ملكك وتجب الزكاة فيها عند حوالن الحول إن بلغت مع مجموع ما لديك نصاب زكاة.

٢٩٠. حكم دفع الزكاة لبناء مسجد 
سيدي فضيلة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي هل يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد أو 

مدرسة رشعية؟ 
 

 ً ال يجوز رصف الزكاة إىل بناء املساجد أو املدارس أو نحوهام. يجب أن تعطى الزكاة متليكا
لألصناف الذي نصَّ البيان اإللهي يف سورة التوبة عليهم.
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٢٩١. الزكاة في النفط !!؟ 
أكتب أطروحة دكتوراه يف موضوع النفط وحكمه يف الفقه االسالمي.  

إذا اعتربنا أن الواجب فيه الخمس عىل رأي من قال به، هل ميكن أن نعترب نسبة 20% رواتب 
ً وبقية النسب تكون يف ميزانية الدولة ترصف يف الرواتب والخدمات وتطوير  للمواطنني جميعا
املوارد الناضبة والدامئة؟ وإذا اعتربنا فيه الزكاة عىل رأي من قال به معنى ذلك ال زكاة فيه ألنه 
ملك للدولة عىل رأي املالكية، لكن هل ميكن لنا أن نفرض عىل الدولة أن تخصص رواتب 

للمواطنني حتى األغنياء منهم؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

النفط الذي يستخرج، ال يدخل حكمه بالنسبة للزكاة يف حكم املعادن والركاز والكنوز املالية من 
وجوب إخراج زكاته فور االستخراج، وإمنا هو من قبيل املنافع املتقومة التي يتعلق الزكاة بقيمتها 
من النقدين وما يتبعهام من القيمة الورقية لدى حوالن الحول، فحكمه حكم الحجارة والرمال 
املستخرجة التي تباع يف أسواق البناء. وإذا كان استخراج النفط عن طريق الدولة ويف أراض ذات 
ملكية عامة غري عائدة إىل أشخاص بأعيانهم، فامللكية تعود للدولة، وعليها أن تحدد أجور 
املوظفني والفنيني حسب ما تقتضيه العدالة. أما الزكاة فال تتعلق الزكاة باألموال العامة ألن 

ملكيتها ناقصة. (أنظر بحث زكاة املال العام يف كتايب قضايا فقهية معارصة، الطبعة األخرية).

٢٩٢. من يأكل من النذر؟ 
ً عند والديت بالسالمة فهل أستطيع أن أطعم من هذا الخاروف أصويل  نذرت أن أذبح خاروفا

وفروعي أم ال؟ ولكم جزيل الشكر. 
 

ال يجوز للناذر أن يأكل مام نذر، وال يجوز لكل من تجب عليه نفقتهم أن يأكلوا منها، فاملرأة 
الناذرة ال تأكل من نذرها، وإذا مل تكن مكلفة باإلنفاق عىل أوالدها لوجود زوجها، يجوز لهم أن 

يأكلوا منها، كام يجوز لزوجها أيضاً ذلك.

٢٩٣. ذبح العقيقة واإلطعام في غير بلد المعقوق عنه 
ً (كغزة والضفة الغربية) لتذبح هناك  هل يجوز إرسال مثن العقيقة إىل بلد أهلها أشد احتياجا

وتوزع عىل فقراء ذلك البلد؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

نعم يجوز. عىل أن ال يوزع مثنها بل عينها، وال مانع من أن تذبح العقيقة يف املكان األنسب.

٢٩٤. ما حكم أكل حيوان القندس؟ 
ما حكم القندس؟ هل يحل أكله أو ال؟ وما حكم فروه؟ 

 ً يجوز أكله إن مل يكن برمائياً، ومام استطابه العرب، وليس له ناب يسطو به، ولكني ال أعلم شيئا
عن شكل هذا الحيوان، وال أعلم أكرث مام يقوله الفقهاء عنه. إال إن فروه ميتاً نجس.
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٢٩٥. األصل في المأكوالت الحيوانية الحرمة حتى يثبت العكس 
أنا وجدت حيث أقيم هنا يف املغرب الكثري من املنتجات (بل معظم املنتجات) تحتوي عىل املواد 

الحافظة.. وال أدري ما هي املواد الحافظة الحالل وال الحرام.. 
١. أود أن أعرف بالنسبة للمواد الحافظة: ما هي املواد الحالل وما هي املواد الحرام؟ 

٢. هناك بعض املواد كام قرأت عنها حالل إذا كانت من مصدر نبايت وحرام إذا كانت من مصدر 
حيواين (مثالً E471)، ولكن يف معظم املواد الغذائيّة ال يكتب إذا كانت هذه املاّدة الحافظة من 

مصدر نبايت أو حيواين، فهل يحق لنا األكل منها أم أنّه يتوجب علينا اجتنابها؟  
٣. بالنسبة للحوم التي يكتب عنها بأنّها حالل هل أستطيع أن آكلها عىل أساس أنّها حالل؟ 

 
املواد الحافظة إن مل تتأكد أنها حيوانية فاألصل فيها الطهارة، وال تلغى الطهارة بترسب أسباب 
الشك إليها، أما إن كانت حيوانية، فاألصل فيها النجاسة، حتى تتأكد أنها تعود إىل حيوانات 
طاهرة كاألنعام وأنها مذبوحة بطريقة رشعية، وال يُلغى حكم النجاسة فيام األصل فيه النجاسة، 
بالدالئل التي تبعث الشك يف زوال حكم النجاسة فيها، فاحفظ هذه القاعدة فإنها تريحك يف 

معرفة املآكل املختلفة يف الديار الغربية.

٢٩٦. هل السيروم من المفطرات؟ 
هل كيس الدواء أو ما يسمى بالسريوم الذي يتناوله املريض عن طريق الوريد تعويضاً عن الغذاء 

من املفطرات أم أن اإلفطار يكون حرصاً من املنافذ املفتوحة؟ جزاكم الله عنا كل خري. 
 

أدوية السريوم ال تفطّر وال تبطل صيام الصائم وإن كانت مشبعة. وكذلك الحكم لإلبرة التي 
تعطى للمريض (الوريدية أو العضلية أو تحت الجلد) طاملا أنها من منفذ غري مفتوح ال تعد من 

املفطرات

٢٩٧. كل ابن آدم خطاء 
أنا شاب يف الـ٢٥ من العمر وقد سمعت يف درس للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أن من 
يفرط بحرمة شهر رمضان ينتقم الله سبحانه وتعاىل منه، وسؤايل هل ينطبق هذا عىل االستمناء 

يف الليل من رمضان؟ أي هل ينتقم الله سبحانه وتعاىل منه؟ وما هو حكم من فعل ذلك؟ 
 

االستمناء محرم، ولكن مامرسته يف شهر الصوم يعرض الشخص املامرس لعقاب مضاعف. 
أي كام أن ثواب الطاعات يتضاعف يف شهر رمضان، فإن عقوبة املعايص هي األخرى تتضاعف 
بسبب ارتكابها فيه، والتوبة الصادقة النصوح متحو اآلثام كلها، ما مل يكن سبب اإلثم انتهاك حق 

من حقوق الناس.
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٢٩٨. أشعر بوجود قشع في حلقي 
أثناء صيامي أشعر بوجود قشع يف حلقي دون أن ينزل إىل الفم فأخرجه إىل الخارج مرات كثرية 
ً من أن أبلعه ولكنني لكرثة ما أخرجته من حلقي رأيت اليوم آثار  يك ال يؤثر عىل صيامي خوفا

الدم مع اللعاب. فأرشدوين جزاكم الله خرياً إىل الحكم الدقيق يف هذه املسألة. 
 

ال تؤثر هذه الحالة التي وصفتها عىل صحة صيامك.

٢٩٩. أفطرت تهاونًا .. كيف أقضي؟ 
كنت يف أيام الصبا يف غفلة وقد أكرمني الله بالتوبة والرجوع، وكنت كثرياً ما أفطر يف رمضان، وال 

أعلم عدد األيام التي أفطرتها فكيف عيل قضائها أرشدونا جزاكم الله خرياً. 
 

يجب أن تحتاط وأن تفرتض األكرث من بني كل االحتامالت يف حكم القضاء الرتتب عليك.

٣٠٠. هل علي حّد؟ 
سيدي الكريم هل تقبل التوبة إن مل يطبق عيل الحد؟ أي إذا أنا أفطرت متعمداً يف رمضان ولكن 
ندمت هل من رشوط التوبة أن أصوم شهرين متتابعني أو أن أدفع املال؟ وهل هذه األمور 

(كالجلد للزاين وشارب الخمر) رشوط لقبول التوبة؟ 
 

اإلفطار املتعّمد يف رمضان بغري الجامع ال يستلزم سوى التوبة وقضاء اليوم أو األيّام التي أفطرها. 
عند جمهور الفقهاء ومنهم الشافعيّة. 

 
وبكلمة عاّمة: ال يشترط لقبول التوبة من الجرائم التي عليها حّد أن يقام الحّد عىل العايص، بل 

تقبل التوبة بدون ذلك.

٣٠١. حكم السباحة في الصيام 
ما هو لو تكرمتم حكم سباحة صائم نهار رمضان؟ وهل ميكن التوفيق بني غسل الجمعة املسنون 
وعدم إبطال الصوم باملحافظة عىل عدم دخول املاء يف األذن؟ أم األوىل عدم الغسل يف نهار 

رمضان؟ 
 

ال تعارض بني الصوم والسباحة وغسل الجمعة ونحوها. كل ما يف األمر أن عىل الصائم أن يتحاىش 
وصول املاء إىل جوفه من منفذ مفتوح، األذن واألنف ألن هذا يؤدي إىل إفطاره سواء كان ذلك يف 

غسل التربد أو يف السباحة.
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٣٠٢. هل بين الفتوتين تناقض فيما يتعلق بصوم ٦ من شوال والقضاء؟ 
 

السؤال: السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة أن تنوي قضاء الصوم وتنوي صوم 
التطوع ستاً من شوال معاً؟ إذا فعلت ذلك هل حصال معاً؟ أرجو التفصيل يف ذلك مع ذكر القائل 

من العلامء. جزاكم الله خرياً.  
 

ً لذاته كتحية املسجد أو سنة  الجواب: ال تصح نيتان يف عمل واحد إال يف عمل ليس مقصودا
الوضوء فعندئذ يجوز أن يجمع بني الفرض والنفل. أما إذا كانت النافلة مقصودة لذاتها كسنة 

صيام ست من شوال فال يصح الجمع بني القضاء وبني تلك السنة.  
 

السؤال: هل يجوز صيام قضاء من أيام رمضان مع صيام السنة مثل أيام 6 من شوال مع بعضهم؟ 
الجواب: يجوز الجمع بني صيام ستة من شّوال وصيام القضاء.  

 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته لدي استفسار بسيط يوجد لديكم يف املوقع فتوتني برقم 
(١٨٠١٢) و(٥٨٣٠) وكام رأيت أنهام تتناقضان مع بعضهام البعض حول صيام النفل ستة أيام من 
شوال مع الفرض بنية واحدة وكانت اإلجابة مختلفة الرجاء توضيح ذلك ولكم جزيل الشكر.  
ما سبق كان سؤايل والفتوتني السابقتني هام املتناقضتان الرجاء التوضيح ولكم جزيل الشكر. 

 
ليس يف األمر تناقض. فالسؤال كان عن إمكان جمع الصائم بني التحلل من القضاء الثابت يف 

ذمته، وأجر صيام ست من شوال. 
 

والجواب هو أن نية قضاء الصوم الثابت يف الذمة صحيحة إن قرن الصائم بها نية صيام ست من 
شوال. ولكن هل يكتب له ثواب النافلة مع القضاء. هذا هو محل السؤال، والجواب أن يف 
الفقهاء من قال إنه ال يكتب له أجر نافلة صيام ست من شوال. وإمنا تسقط عنه الفريضة التي 

نوى إسقاطها. 
 

ومنهم من قال: بل رمبا كتب له أجر النافلة أيضاً. والراجح الذي تقتضيه القواعد، أن نية القضاء 
هي التي تتغلب فيسقط القضاء ولكن ال يكتب له أجر النافلة، فصل القول يف ذلك اإلمام 

السيوطي يف كتابه "األشباه والنظائر". 
 

الخالصة أن الخالف يف صحة ضم الوظيفتني، وليس يف صحة النية بحد ذاتها بل إن نية القضاء 
صحيحة والصوم صحيح يف كل حال.
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٣٠٣. أي فتاوى الصيام نعتمد بالنسبة للبالد التي يطول فيها النهار؟ 
يف إحدى حوايش كتابكم " تجربة الرتبية اإلسالمية يف ميزان البحث"، توجد الفقرة التالية: "من 
بدهيات اإلسالم أن الصوم مل ترتبط حكمته ببياض النهار أو بسواد الليل، ولكنها ترتبط بأمر تربية 
النفس عىل بعض الشدة واملكاره، ومل يكن توقيته بساعات النهار ألجل بياض النهار نفسه، لذلك 
فالحكم الفقهي العام ينص عىل أن أصحاب البلدان الذين غلب الليل عىل أقطارهم يحددون 
مدة صومهم من كل أربع وعرشين ساعة مبدة أقرب األقطار الطبيعية األخرى إليهم". ويف موقع 

فضيلتكم عىل شبكة اإلنرتنت توجد الفتاوى التالية:  
 

ً يف شامل أوروبا، حيث يطول النهار ليبلغ حوايل ٢٠ ساعة خالل بعض  السؤال: أعيش حديثا
الشهور. فهل نصوم العرشين ساعة يف رمضان أم هناك أحكام خاصة يف مثل هذه األحوال؟  

 ً الجواب: العربة بالقدرة عىل الصوم، طال النهار أو قرص. فام دام الصائم قادراً عىل استمراره صامئا
فالصوم يف حقه واجب وإن كان طول النهار ٢٠ ساعة، فإن أحّس أنه ال يستطيع مواصلة الصوم 
جاز له الرتخيص باإلفطار، وإن كان طول النهار ١٠ ساعات. عىل أن يقيض ذلك النهار فيام بعد. 

وكتب الفقه هي املرجع يف بيان هذا الحكم.  
 

السؤال: توقيت صالة الصبح، وتوقيت صالة العشاء دخوالً وخروجاً، أي هل تصلح الدرجات 
العتامدها يف أوربا للبلدان الواقعة بني خطي ٤٥ و٤٨ شامالً، وهل األصلح اعتامد فرق ثابت 
كساعة ونصف بني املغرب والعشاء كام هو املعمول به يف بالد الحرمني مثالً، أم اعتامد درجة ١٥ 
املعمول به يف أمريكا الشاملية، أم يجب اعتامد درجة ١٧ أو ١٨ أو حتى ١٩، علامً بأن هذه 
الدرجات فيها الحرج الكبري بالنسبة لإلفراط يف تأخري العشاء وتبكري الفجر يف بعض فصول السنة، 
ً بال أدىن حرج اعتامد ١٢ درجة لكل من الفجر والعشاء كام هو التوقيت  أم ميكن فعالً ورشعا
املعتمد يف فرنسا، بإرشاف نخبة من العلامء (كام يشري التقويم الصادر عن اتحاد املنظامت 

اإلسالمية) منهم الشيخني األستاذين الفاضلني: يوسف القرضاوي، وفيصل مولوي؟ 
 

الجواب: لكل بلد مطلعه وحكمه، وال يجوز يف أمر الصالة والصوم قياس البالد املختلفة املطالع 
ً كأي بلد آخر يف  عىل بعضها. ففي جنيف مثالً يدخل وقت العشاء مبغيب الشفق األحمر، متاما
أوروبا أو أمريكا، فإذا كان غياب الشفق هناك يف الساعة الثانية عرشة ليالً إذن فذلك هو وقت 
العشاء. ولكن يجوز للعامل وأمثالهم، أن يجمعوا صالة العشاء مع صالة املغرب تقدميًا. ومن ثم 
ال يقعون يف رضورة السهر إىل ما قبل الفجر بقليل. وبوسعهم أن يناموا مبكرين. وإذا كان هذا 

الحل واضحاً ومفهوماً، فال داعي إىل قياس بلد بعيد عىل آخر، وال مربر لذلك رشعاً.  

فهل هو تغري يف الفتوى أم أن املعلومة األوىل تختص فقط يف البلدان التي يغلب عليها 
الليل حيث مل يذكر البلدان التي يغلب عليها النهار؟ علامً بأن املعلومة األوىل موجودة يف كتاب 
فضيلتكم عام ١٩٦١م، أما الفتاوى فهي حديثة تم نرشها عىل املوقع يف ٢٠٠٣/٦/٢٥م. أرجو 

اإلفادة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خرياً.
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 الكالم الذي قرأته يف كتايب (تجربة الرتبية اإلسالمية يف ميزان البحث) إمنا هو حديث عن حال 
القطبني الجنويب والشاميل، إذ يضطر أهلها إىل االعتبار بأقرب املناطق الطبيعية إليهام. أما بقية 
املناطق التي يطول فيها النهار مثالً إىل عرشين ساعة والتي يتأخر فيها مغيب الشفق إىل ما قبل 
الفجر بقليل، فيجب أن تستقل كل منطقة بذاتها، وال يجوز القياس عىل أي من األماكن األخرى. 
ولكن إذا وقع الناس يف حرج بسبب اضطرارهم إىل السهر يف انتظار دخول وقت العشاء مثالً، مام 
يحرمهم من النوم الكايف يف الليل األمر الذي يعوقهم عن القيام بوظائفهم، فالحل هو الجمع بني 
صاليت املغرب والعشاء تقدمياً. والحل بالنسبة ملشكلة الصوم ملن طال عليه النهار فعجز عليه 

صيامه، هو القضاء فيام بعد.

٣٠٤. أعاني من الوسواس في الطهارة والصالة 
أشكو من الوسواس يف الطهارة والصالة ويف تعاماليت ويف حواري مع الناس ...إلخ، ولقد قرأت 
فتوى لكم تتضمن النص التايل: “وينجيك من وساوس الصالة بخصوصها أن تأخذ باألقل، كلام 
داخلك شّك. فإذا شككت هل أنت يف الركعة الرابعة أم الثالثة، فقرِّر أنك يف الثالثة، ثم اسجد 
للسهو يف آخر الصالة”، أرجو توضيح ذلك؟ وأن ترشدين إىل ما يفكُّ عني هذه الضائقة؟ وجزاكم 

الله كل خري. 
 

فرق كبري بني الشك الذي يعرض آحياناً، وبني الوسواس الذي ال ينفّك عن بعض الناس، وهو مرض 
نفيس وله عالجه. فعالج الشك يف الصالة ونحوها أن تبني عىل األقل وتسجد للسهو كام قيل لك، 
أما الوسواس الدائم فال قيمة له يف أي تأثري عىل العبادات، أي إذا توسوست يف صحة وضوئك 
وغسل أعضائك، فاعلم أن الرشع يقول لك يف هذه الحالة: وضوءك صحيح، وال تعر وسواسك أي 
اهتامم. كذلك الصالة والعبادات األخرى. أسقط الوسواس من ذهنك ومن حسابك وال تلتفت يف 

صالتك أو أي من عباداتك إىل الوراء.

٣٠٥. تطهير بعض النجاسات بغير الماء 
قرأت يف أحد كتب الفقه بأن ذيل ثوب املرأة إذا أصابته نجاسة تطهره األرض، أي يطهره ما 
بعده، وأن النعل املتنجس والخف يطهر بالدلك باألرض إذا ذهب أثر النجاسة. فهل هذا األمر 
صحيح يف املذهب الشافعي، أم البد من التطهري باملاء يف هاتني الحالتني؟ بارك الله فيكم وجزاكم 

الله خرياً. 
 

إذا تيقنت املرأة من نجاسة ثوبها، من جهة الذيل أو غريه، فإنه ال يطهره إال إزالته باملاء، يستثنى 
من ذلك الرشاش الذي يصيب أدىن الثوب أيام الشتاء ونحوه فقد ذهب كثري من الفقهاء إىل أنه 

يعفى عنه.
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٣٠٦. دخول الحائض المسجد 
أريد جواباً قطعيا لهذه املسألة ... أعرف أن الحكم فيها مبتوت فيه وهنالك حديث صحيح لكني 

من كرثة ما أسمع مخالفات وتيسريات وفتاوى رشقية وغربية أصبحت أشكُّ يف معلومايت. 
ماحكم دخول الحائض إىل املسجد يف دورات القرآن للتعليم أو للتعلم إن مل يكن هنالك بديل 

عنها يف التعليم وهل هنالك مذهب ما يجيز ذلك؟ 
يقولون أنها إن مل تذهب سيتشتت الطالب فمنهم من أباح ذلك بحكم (رضورة العلم) 

و(الرضورات تبيح املحظورات) 
 

ليس يف العلامء وأمئة املذاهب الفقهية من قال بإباحة مكث املرأة الحائض يف املسجد، وكالم 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك رصيح. ومن أبرزه ما رواه مالك يف موطئه، ولكن بعض النساء اليوم 
يرغنب يف التباهي بكرثة من يحرضن يف دروسهن، فتخرتع الواحدة منهن فتوى بإباحة جلوس 
الحائض يف املسجد، كيال يقل عدد الحضور منهن يف دروسها، وال تبايل أنها تخالف بذلك حديث 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.. وأعتقد أنه ال خري يف حضور دروس مدرسات هذه هي حالهن.

٣٠٧. المسح على الخّفين للمقيم 
املسح عىل الخّفني للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثالثة أيّام، 

سؤايل: هل للمقيم أن ميسح يف يومه وليلته ويف اليوم التايل بعد أن يخلع الخفني يعيد املسح؟ 
أم أنُّه مرًّة واحدًة فقط يف املكان الذي تقيم فيه وال يتجدد لك املسح كأن متسح اليوم وبعد 

يومني أو ثالثة تعيد الكرّة. 
جزاكم الله خرياً وجعل مثوانا ومثواكم جنات النعيم. 

 
ً وليلة، فإذا خلع الخف، وتوضأ بعد الحدث وضوءاً كامالً مع غسل رجليه، فإن  املقيم ميسح يوما

له أن يعيد عملية املسح مرة أخرى، وهكذا.

٣٠٨. تالوة الحائض أو الجنب شيئًا من القرآن بنية الذكر 
هل يجوز للحائض أن تقرأ آية الكريس واملعوذتني بنية التحصني ال بنية التالوة؟ 

 
تالوة الحائض والجنب آية من القرآن بنية الذكر، جائزة إن كان الواقع يربر أو يوافق نيتها تلك، 

كالتي تقرأ بنية الذكر أو الدعاء قوله تعاىل: 
اُب )  ( َربََّنا الَ تُِزْغ قُلُوبََنا بَْعَد إِْذ َهَديْتََنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة إِنََّك أَنَت الَْوهَّ

أما أن تقرأ آية الكريس كاملة أو املعوذتني، أو خواتيم سورة البقرة، وتدعي أنها تقصد بذلك 
الذكر، فإن الواقع يخالف دعوى هذا القصد، وإّال لجاز أن تقرأ ما تشاء من القرآن وتزعم أنها إمنا 

تقصد بذلك الذكر.
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٣٠٩. علة الحكم بنجاسة الوشم 
قرأت فتواكم حول الوشم وما يتعلق به من أحكام وقلتم أنه نجس، فكيف حكمت بنجاسته هل 
من ناحية املواد املستخدمة فيه أم من ماذا علامً بأين ال أعرف عن املواد املستخدمة فيه أي يشء 

وإذا كان نجساً فمن أي أنوع النجاسات هو؟ أفتونا مأجورين. 
 

إن الوشم مبعناه املعروف املتداول، هو إدخال مادة معينة (هي نوع من الكحل) داخل عروق 
ً إىل أن هذه املادة تتنجس باختالطها بالدم،  الدم فيتلون ذلك املكان من الجسم بلونه، ونظرا
ً لذلك. ولعلك تقول فإن الدم هو النجس الذي تسببت عنه نجاسة املادة  فالجسم يتنجس تبعا
ً داخل عروقه، ال تأثري  املختلطة به، والجواب أن دم اإلنسان جزٌء أسايس منه، فام دام سائرا
ً يف املثانة،  لنجاسته وال يحكم عليه بذلك لصعوبة التحرز عنه، كالبول الذي يكون متجمعا
وفضالت األمعاء وإمنا يرسي الحكم بنجاسة ذلك بعد انفصاله عن الجسم. أما املادة الغريبة التي 

يتم إدخالها يف عروق الدم، فيحكم عليها بالنجاسة وترسي أحكامها مبجرد مالمستها الدم. 
 

أما الوشم السطحي الشائع يف املجتمعات الغربية والذي يعتمد فيه عىل الرسم والتلوين 
السطحي، فهو ليس وشامً باملعنى املعروف الذي ذكرته لك، وال يستلزم نجاسة إن مل تكن األصباغ 

التي تستعمل له نجسة بذاتها.

٣١١.  أثر احتمال خروج نجاسة من الميت على صحة الصالة عليه 
ً من  نحن يف حرضموت بعد تكفني امليت نصيل عليه مبارشة قبل الذهاب به إىل املسجِد خوفا
خروج نجاسه منه قبل الصالة عليه. هل من نص يقول أن الصالة التصح مع وجود النجاسة؟ 

 
ثبت اإلجامع عىل أن الصالة عىل امليت ال تصح إال بعد غسله. ويجب عند غسله تنظيفه من 
سائر النجاسات الظاهرة. فإذا تم غسله وروعي هذا األمر، جازت الصالة عليه وال أثر الحتامل 

تنجسه بعد ذلك، بسبب جريان دم أو خروج نجاسة أو نحو ذلك.

٣١٠. مشكلة تجعلني أقطع صالتي 
ً ألتوضأ وأعيدها من جديد فامذا  أعاين من مشكلة سلس غازات مام يجعلني أقطع صاليت كثريا

أفعل وما حكم ذلك؟ 
 

يجب أوالً أن تراجع الطبيب للبحث عن عالج تتخلص به من مشكلتك هذه. فإن مل تستفد من 
املراجعة أو الدواء، فعليك أن تتوضأ قبل الصالة مبارشة لكل صالة، وأن تعصب نفسك مبا يحميك 

من هذه املشكلة أثناء الصالة. وعندئذ تكون صالتك صحيحة يف كل األحوال.
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٣١٢. من أحكام الشهيد 
ً له حكم الشهيد من حيث أنه ال يغسل وال يكفن  هل من يقتل بيد أحد املجرمني ظلامً وعدوانا

وال يصىل عليه؟ 
 

الشهيد باملعنى االصطالحي الفقهي هو ذاك الذي يقتل يف حرب قامئة بني املسلمني وغريهم 
يكون الدافع فيها إعالء كلمة الله، كالغزوات التي قام بها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، واألمئة من بعده فمن 

قُتل يف هذه املعركة كان شهيداً، ومن ثم يدفن بدمه وثوبه وال يُصىل عليه.

٣١٣. تغسيل ميت قد تناثر جسده 
من فضلك يادكتور تحّدثَت يف خطبة الجمعة عن الذين وافتهم املنية يف التفجري, بأن يجّهزوا 
جهازاً كامالً. سؤايل هو: كيف يجّهز من أصبح لحامً منثوراً وقطعاً صغرية (هل وجَب الغسُل عىل 

هؤالء)؟ 
 

إذا آل حال امليت إىل وضع ال يتأىت غسله فيه سقط وجوب الغسل ووجبت الصالة عليه.

٣١٤. حكم دفن الميت في المسجد والصالة في مثل هذا المسجد 
هناك قرب (ألحد الصالحني)كان يف جهة القبلة وعند ترميم املسجد من األساس إىل األعىل، نقل 
القرب إىل مؤخرة املسجد (حيث صار يف عكس جهة القبلة وخلف املصلني) وإذا أردنا أن ننقله 
مرة أخرى قد تحدث مشاكل حيث يكون املنفقني عىل ترميم هذا املسجد أحفاد أحفاد هذا 
املتوىف (الرجل الصالح)، والسؤال: ما الحكم الرشعي للصالة يف هذا املسجد؟ وماذا تنصحنا أن 
نفعل للتعامل مع هؤالء الناس حتى ال تحدث فتنة حيث يسمع الكثري من وسائل اإلعالم فتاوى 

كثرية بشأن املسجد الذي فيه قرب؟ 
 

هام مسألتان: األوىل بناء مسجد داخل مقربة أو دفن ميت داخل مسجد كالهام محرم غري جائز 
ً غري جائز  ولكن إذا تم الدفن برشوطه مل يجز النبش.. املسألة الثانية الصالة إىل القرب، هو أيضا
ً إليه، سواء كان ذلك يف مسجد أو غريه.  وذلك بأن يجعل املصيل القرب بينه وبني القبلة متوجها
فأما إن كان القرب خلف املصيل مثالً فصالته صحيحة وال إشكال، سواء أكان ذلك يف مسجد أو 

غريه، ولكن تبقى حرمة دفن امليت داخل القرب يتحملها فاعلو ذلك.

٣١٥. حكم نقل رفات متوفى لقبر جديد 
تويف والدي رحمه الله منذ حوايل ١٠ سنوات وتم الدفن يف حي بعيد عن الحي الذي نسكنه وذلك 

لعدم توفر املكان يف مقربة العائلة، سؤايل: هل يجوز نقل رفاته إىل مقربة الحي الذي نعيش فيه؟  
ال يجوز نقل رفاة إنسان من القرب الذي دفن فيه إىل غريه إال عند الرضورة التي تستلزم ذلك.
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٣١٦. البناء على القبور وحكم هدمها 
ما حكم بناء األرضحة والقباب عىل القبور؟ وما حكم هدمها بعدما بنيت؟  

 
مام تم االتفاق عليه أن خري القبور الدوارس، ويكره تسنيم القرب، بل األفضل تبسيطه وال بأس أن 
يكون بارتفاع شرب أو نحوه من األرض، وال بأس أن يكون رفعه عن األرض بحجر ونحوه. أما اتخاذ 
بناء عىل القرب فإن كان القرب يف فالة أو مكان معرّض فيه لإليذاء أي خارج حدود املقابر، فال بأس 
بإقامة بناء أو قفص حديدي لحاميته، وأما إن كان القرب داخل مقربة موقوفة لدفن املوىت، فيحرم 
اتخاذ بناء فوقه ألن ذلك يستلزم حجز أماكن من أطراف القرب، عام وقفت األرض من أجله. ولكن 
إن مل يستلزم البناء ذلك فال حرج، كأن يقام البناء حول عدة قبور تكون ألرسة واحدة مثالً، فتكون 

األرض التي داخل البناء كلها مشغولة بالقبور. 
 

هذا وأما نبش القرب فال يجوز إال لغسل امليت الذي دفن فيه دون غسله، فأما ألي سبب غري ذلك 
فال يجوز اتفاقاً حتى امليت الذي دفن دون أن يصىل عليه، تستدرك الصالة عليه مدفوناً يف قربه، 
أما البناء والقباب فال يجوز هدم يشء فيها إذا مل يثبت حرمة بنائها حتى يجب هدمها، إال البناء 

الذي استلزم اقتطاع أرض من املقربة املوقوفة وحجزها عن الناس، فهو بناء محرم يجب هدمه.

٣١٧. هل يصح اإلفتاء بأن للواهب أن يسترد هبته؟ 
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الرشعي حول (جواز اسرتجاع الواهب هبته أو املتصدق صدقته /
إن كان عقاراً/ بعد تسليم العقار للموهوب له). حيث يتناقل بعض الناس يف قرية دنون بأنكم 

أفتيتم بجواز ذلك. 
 

ً أن يسرتجع هديته ملن أهداها له هو األصل، ميلك أن يسرتجع الهدية التي أهداها إىل  الذي ميلك رشعا
فرعه. أما ما يتم من الهبات والهدايا بني اآلخرين، فال يجوز الرجوع بها بعد متام القبض.

٣١٨. فتوى في النذر 
نذرت أن أصوم االثنني والخميس ولكني مل أصم فرتيَت الحمل والرضاعة مرتني لذلك فعيل ٢٤٠ 
ً فامذا عيل؟ هل أصوم ٣ أيام كل أسبوع أم متتابعة؟ أرجوكم أفتوين إذا صادف االثنني أو  يوما

الخميس أيام الترشيق هل أصوم أو ال ؟ 
 

إذا كان وضعك الصحي إبان الحمل واإلرضاع مينعك من القدرة عىل الصيام، فإن التكليف به 
يسقط عندئذ يف حقك، ويصبح شأنك عندئذ كشأنك يف أثناء الحيض والنفاس. ويف هذه الحالة ال 
تكلفني بقضاء تلك األيام التي فاتك صيامها بالعذر الرشعي.. وإمنا يجب عليك القضاء إن تركت 

الصيام مع قدرتك عليه. والله سبحانه وتعاىل أعلم.
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٣١٩. النذر 
أنا ندرت قراءة سورة البقرة عىل الصيغة التالية: "ندراً عيل أن أقرأ سورة البقرة كل يوم وال أقطع 

قراءتها" فام حكم هذا النذر؟  
 

ً عليك، أي يجب أن تقريئ  بقطع النظر عن السبب الذي دعاك إىل النذر، فإن وفاءه أصبح واجبا
سورة البقرة كل يوم، إال يف حاالت العذر الذي مينع من الصالة.

٣٢٠. كيف أؤدي كفارة يميني 
أنا حلفت أين لن أساعد أمي يف عمل ما ولكن مل يطاوعني قلبي، سؤايل هل الصيام يجب أن 

يكون ثالثة أيام متتابعة وإذا مل أستطع فام هي الكفارة الواجبة عّيل؟ 
 

يقول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: “من حلف عىل يشء ثم رأى شيئاً خرياً منه، فليأت الذي هو خري وليَُكّفر”. 
وهذا يستوجب أن تعودي إىل مساعدة أمك وأن تكّفري عن حنث اليوم، والكفارة إطعام عرشة 
فقراء، كالً منهم وجبة طعام يف املستوى املتوسط بالنظر لحال املكفر ومستواه، فإن مل يتمكن 

فالبديل هو صيام ثالثة أيام، وال يشرتط أن يكون صيامها متتابعاً.

٣٢١. هل يتعارض النص مع العلم؟ 
هل أنا آثم ملنعي تناول العسل يف بعض الحاالت والتحذير منه كطبيب يف بعض الحاالت، وهل 

يتناىف عنيل مع قول الله: (فيه شفاء للناس)؟ 
 

ما أثبته الطب من عدم صالحية العسل لبعض األمراض، ال يتناىف مع قول الله تعاىل: ( فيه شفاء 
للناس ) وال مع قول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف الحديث الصحيح: ( صدق الله وكذب بطن أخيك ). إذ 

الراجح أن العسل كان يناسب حالة ابن أخيه، ومل يكن مرضه من النوع الذي ال يناسبه العسل.

٣٢٢. حكم تعلم النحت 
ما حكم تعلم النحت يف الجامعة بهدف الحصول عىل شهادة جامعية من أحد كليات الفنون 
تخوله مامرسة مهنة تصميم إعالين ال عالقة لها بالنحت ولكنه مكره عىل تعلمه يف الجامعة من 
أجل الشهادة وهو مجرب عىل هذا االختصاص دون غريه بسبب وضع الدرجات وال خيار آخر يف 

الجامعة؟ 
 

ً ألشياء ال تتمتع يف أصلها بالحياة، فال حرمة فيها، كذلك نحت  إذا كان اليشء الذي تنحته رسوما
جزء من صورة إنسان بحيث لو كان حقيقة ال يعيش، كنحت الرأس والصدر من الشخص فقط، 
أما نحت األشخاص بصورهم الكاملة بحيث لو كانت حقيقية لعاشوا فذلك محرم ال وجه له وال 

خالف يف حرمته.
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٣٢٣. لبس الثوب الطويل 
ما هو حكم اللباس الطويل بأن ألبس ثوب طويل تحت القدمني؟ مع العلم بأنه عادة أهل بلدي 

هذا اللبس. وهل صحيح أنه يعد من الكبائر؟ 
 

 ً يكره إطالة الثوب إىل ما تحت الكعبني. ويحرم إن كان الدافع إىل ارتكاب هذا املكروه تباهيا
واستكباراً.

٣٢٤. حكم استعمال الناي 
أنا رجل أعمل يف إحياء الحفالت اإلسالمية ونستخدم معنا ما يسمى الناي وأنت أعلم بالوضع 
الذي نعيشه من حب الشباب لهذه األمور، فهل هناك مانع من استخدام هذه اآللة (الناي) 

وليس املزمار؟ 
 

ال حرج يف استعامل الناي يف أحد رأيني يف املذهب الشافعي، ولعله الرأي األصوب.

٣٢٥. ضوابط في استعمال اآلالت الموسيقية 
ما هو حكم: 

١. بيع ورشاء األلة املوسيقية الكامن؟  
٢. تعلم العزف عىل الكامن؟ 

٣. سامع املوسيقا يشكل هادئ دون الشعر والكالم؟ 
 

قال جمهور العلامء بأنّه ال يجوز استعامل اآلالت املوسيقيّة التي هي من دأب الفّساق واملّجان 
وآلة الكامن منها، وما ال يجوز استعامله ال يصّح تداوله بيعاً أو رشاًء.

٣٢٦. سفر المرأة بالطائرة بدون محرم 
ما حكم سفر املرأة بالطائرة بدون محرم بحيث يوصلها املطار ويستقبلها محرم لها؟ أرجو 

التوضيح عىل كافة املذاهب. وهل هناك قول بإباحة ذلك؟  
 

نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن سفر املرأة دون صحبة محرم لها، ولكنه ملسو هيلع هللا ىلص قال أيضاً: ( ال رضر وال 
رضار ). أي أن الرضورات التي يبعد بها اإلنسان الخطر عن نفسه ترخص له يف ارتكاب 
املحرمات.. فإذا كانت املرأة يف دار كفر مثالً وخشيت عىل نفسها من مهلكة دينية أو دنيوية، 
كان لها أن تسافر من ذلك املكان إىل حيث يوجد أهلها وذووها بدون اصطحاب محرم لها إن 

غلبت عىل ظنها سالمة الطريق.
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٣٢٧. صبغ شعر المعتدة لغير الزينة 
هل يجوز للمعتدة لوفاة زوجها أن تصبغ شعرها من أثر الشيب ( هي امرأة يف سن ٦٥ ) ليس 

بقصد التزين فقط إلخفاء أثر الشيب؟ 
 

ال حرج يف ذلك وال يعّد من الزينة املمنوعة

٣٢٨. شرط مرافقة المحرم في السفر ال في اإلقامة إن أمنت على نفسها 
إذا ذهبت املرأة إىل الحج وأوصلها املحرم (زوج أو ابن أو....) إىل مكة ثم تركها لتكمل مناسك 

الحج بدون محرم فهل هذا أمر جائز؟ أفيدونا جزاكم الله كل خري. 
 

نعم، إذا كان األمر كام تصفني فهو جائز، أي أن املحرّم إمنا هو انفراد املرأة عن املحرم أثناء 
السفر، أما اإلقامة فللمرأة أن تنفرد عن أرحامها بأي بلد، برشط أن تأمن فيه عىل نفسها ودينها.

٣٢٩. إزالة الشعر للرجل 
أنا شاب يف العرشينيات من العمر أعاين من مشكلة وهي أنني كث الشعر جداً، وقد ابتليت 
بتساقطه، فشعري يتساقط ليس من رأيس فقط بل من ساقي ومن صدري ومن ذراعي، فهل 

يجوز يل أن أقوم بإجراء عملية ازالة الشعر املزعج بالليزر؟ أفيدوين جزاكم الله خرياً. 
 

نعم يجوز ذلك يف هذه الحالة التي تعانيها.

٣٣٠. شعر على ذقني وأنا فتاة ما أفعل؟ 
أنا فتاة سني يقارب العرشين، ينمو أسفل ذقني شعر أسود باد للعيان، أفكر يف نزعه نهائياً لألبد 

بواسطة الليزر، فهل هذا جائز رشعاً؟ 
 

ً أعمد إىل دهنه بامليك أب Make-Up، ألخفيه يف حالة بداية منوه  ونقطة أخرى، أحيانا
وعدم استطاعتي نزعه ومعلوم أن امليك أب يحتوي عىل الكحول، فهل يجوز يل الصالة وأنا 

واضعة ميك أب؟ 
 

كل ما يعّده األطباء وأصحاب االختصاص تشوهاً يف الجسم، يجوز إزالته بالطرق السليمة املمكنة، 
وال شك أن ظهور الشعرات الظاهرة للعيان يف أّي جهة من وجهك يُعّد من التشوه، ومن ثم فال 
حرج يف التخلص منه بأفضل السبل املمكنة، ويفضل االعتامد يف ذلك عىل الليزر وعدم استعامل 

وسيلة أخرى ال سيام (امليك أب).
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٣٣١. استعمال الباروكة الصناعية 
هل يجوز استعامل الباروكة االصطناعية للزينة عوضاً عن تغيري لون الشعر؟  
هل الكحل واملسكرة مانع للوضوء أي هل هام حائل دون وصول املاء؟ 

 
نعم يجوز أن تتزين املرأة بالباروكة لزوجها أو لجمع من النسوة، واملعروف أن الكحل بأنواعه 

املختلفة ال مينع وصول املاء إىل ما تحته، ومن ثم فالوضوء صحيح معه.

٣٣٢. حكم صبغ الشعر باللون األسود للرجال؟ 
هل ميكن يل أن أصبغ شعري باألسود وهو اللون األصيل؟ وهل يجوز تخفيف شعر الحاجب 

التصاله التام؟ 
 

نصح رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بصبغ الشعر عند املشيب، ونهى عن صبغه بالسواد.

٣٣٣. حكم وصل الشعر للمتزوجة 
أنا فتاة مقبلة عىل الزواج، وزوجي يحب الشعر الطويل، وأنا ذات شعر قصري جداً وخفيف، هل 

يجوز يل توصيل شعري ليصبح كام يرغب زوجي؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

 ً يجوز أن تستجيبي لرغبة زوجك بوصل شعرك بغريه، برشط أن ال يكون الشعر املوصول به شعرا
حقيقياً، بل اصطناعياً، واعتقد أن هذا متوفر جداً.

٣٣٤. حكم الوشم 
يف دولتي يف إندونيسيا كثري من الناس يستوشمون الوشم يف أجسامهم فمشايخ هنا وخاصة يف 
القرية التي عشت فيها يتجادلون حول الحكم هل يصح الوضوء للواشم؟ فبعضهم رأوا الصحة 

وبعضهم قالوا ال يصح... فام رأيك يا شيخي العزيز؟  
 

الوشم يسبب النجاسة يف مكان الوشم، فهو مينع من صحة الصالة، ولكن إذا كان الشخص 
موشوماً منذ صغره، وأراد بعد ما كرب وبلغ سن الرشد، أن يتخلص من الوشم فلم يستطع، فصالته 

صحيح لذاته ولكن ال يجوز للناس أن يأمتّوا به.



استفتاءات الناس لإلمام الشهيد البوطي على موقع نسيم الشام

NASEEMALSHAM.COM q١٢٤ نسيم الشام



استفتاءات الناس لإلمام الشهيد البوطي على موقع نسيم الشام

NASEEMALSHAM.COM q١٢٥ نسيم الشام

الباب 
الرابع

االقتصاد
المعامالت

و

المالیه



استفتاءات الناس لإلمام الشهيد البوطي على موقع نسيم الشام

NASEEMALSHAM.COM q١٢٦ نسيم الشام

٣٣٥. ما حكم هذا التصرف باألمانة؟ 
رجل أعطى لرجل آخر أمانة مبلغ من املال حتى يوصلها من دولة ألخرى فقام املؤمتن برشاء 
قطعة كهربائية بهذا املال وعند وصوله باع هذه القطعة وربح بها. فام حكم ترصفه باملال سيدي 

وملن تكون الزيادة يف املال التي جاءت من ربحه بالتجارة. 
 

هذا الترصف باألمانة غري جائز، والربح العائد من بيعها يعود ملالكها، إال إن علم باألمر فسامح.

٣٣٦. أمانه عندي تلفت، هل علي رد ثمنها 
لديَّ صيدليّة وقد أُتلفت وبضاعتها يف هذه الظروف املؤملة، وقد كان عندي بضاعه أمانة لديَّ 
ً لهذه الظروف بأصحابها  طلب مني بيعها لهم ويف حال بيعها أعطيهم مثنها. ولقد اتصلت نظرا
ليأخذوها ومل يأتوا ليأخذوها فأتلفت الصيدليّة ببضاعتي وبضاعتهم. هل عيلَّ أن أويف هذه 

البضاعة األمانه واألمانات األخرى؟ 
 

ً بضامنها .. بل يدك عليها يد أمانة،  لسَت مسؤوالً عن البضاعة التي بحوزتك، ولسَت مكلفا
وصاحبها هو املقرص يف عدم أخذها.

٣٣٧. االقتراض من بنك ربوي اضطرارًا 
اضطررت لالقرتاض من البنك واشرتيت شقة. ال يوجد بنك إسالمي باملغرب. مرضت من كرثة 

البحث عن حل قبل أن ألقى الله وأنا يف ربا. 
 

إذا وقع املسلم يف حال اضطر فيها إىل االستدانة بالربا، يرتفع اإلثم عندئذ عن صاحب هذه 
الحال. والرضورات تبيح املحظورات. وكل إنسان يعلم حاله ورضورته.

٣٣٨. كل قرض جر نفعًا فهو ربا 
تقوم مؤسسة الهاتف بعرض خدمة ميزة الكاشف وهي خدمة مأجورة مقابل أن يدفع املشرتك 
مبلغ ٥٠ لرية سورية لكل دورة. لكن املؤسسة تعرض عىل املشرتك أن متنحه الخدمة دون أن 
ً وإمنا يودع مبلغ ١٠٠٠ لرية مرة واحدة لدى املؤسسة ويتمتع بالخدمة إىل أن  ً دوريا يدفع أجرا
يقوم باسرتداد املبلغ. يبدو يل من حيث الظاهر أنها ربا ألن املشرتك يحصل عىل خدمة الكاشف 
مقابل قرض مبلغ ١٠٠٠ لرية وهذه الخدمة مأجورة بقيمة ٥٠ لرية لكل دورة، فكأنه يستفيد 
مقابل القرض ٥٠ لرية كل دورة. لكنني توقفت يف األمر عندما سمعت فضيلة الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي يفتي بجواز املسألة، فهل يل أن أتأكد من صحة هذه الفتوى جزاكم الله 

كل خري. 
 

الخدمة املأجورة مليزة الكاشف جائزة ومرشوعة، وأما الوسيلة األخرى فربوية محرمة.
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٣٣٩. حكم إيداع أموال في البنوك الربوية 
ً فام هو الحل  ما حكم الرشع يف إيداع األموال يف البنوك التي تتعامل بالربا؟ وإن كان حراما
خاصة أن رواتب املوظفني تنزل يف هذه البنوك؟ وخاصة أنه يندر ويعرس العثور عىل بنوك أخرى 

ال تتعامل بالربا وجزاكم الله خرياً وحفظكم وحفظ أهليكم وبالدكم من كل سوء 
 

بوسعك أن تودع أموالك يف البنوك اإلسالمية وهي كثرية، أما مرتبك الذي يُحول إىل البنوك الربوية 
فاملطلوب منك أن تسحبه من البنك فور استحقاقك له. أما قبل ذلك فأنت لست مسؤوالً عن 

وجوده فيه.

٣٤٠. الفرق بين القرض اإلسالمي والقرض الربوي 
ما الفرق بني ما يسمى بالقرض "اإلسالمي" والقرض الربوي؟ ففي البنك الربوي عىل سبيل املثال 
إذا أردت رشاء سيارة أو منزل فإن نسبة الفائدة لن تتعدى ٨% أو ٩% بينام يف املصارف املسامة 
ً يبني  اإلسالمية فالنسبة تصل إىل ٢٧% أي ما يقارب الثلث؟! لذا فاين أطلب من فضيلتكم رشحا

وجه االختالف بني القرضني وما مييز القرض اإلسالمي عن الربوي. 
 

الطريقة التي متارسها البنوك الربوية يف االستحصال عىل الربح، هي فرض الفائدة الربوية مقابل 
ً وقليالً مثل ٨% إال أنه يتكاثر  القرض ومدته الزمنية، والرقم املعتمد لهذه الفائدة وإن كان ثابتا

آلياً مع تطاول زمن القرض، ورمبا بلغ أضعاف الرقم املثبت. 
أما الطريقة التي متارسها املصارف اإلسالمية، فهي التعامل التجاري عن طريق عقد املرابحة. 
يشرتي املرصف لنفسه سيارة ذات مواصفات معينة، ثم يبيعها للزبون، طبق اتفاق سابق، بربح 
معني كـ١٠% مثالً أي إن الزبون يلتزم تجاه املرصف برشاء ما اشرتاه املرصف لنفسه، ويلتزم 
بعالوة محددة عىل السعر الذي اشرتى املرصف السلعة به، إن هذه الطريقة طريقة تجارية 

يتفق عليها الطرفان. وهي خالية من عنرص الحرمة، وهو تزايد املال مقابل تزايد األجل.

٣٤١. حكم الدخول لبيت بني من قرض ربوي 
ً من بيته من الحالل والجزء اآلخر قد بناه من قرض ربوي، فهل  عندي أحد أقربايئ قد بنى جزءا

يجوز يل أن أدخل بيته للصلة واألكل منه؟ 
 

ً كان السبب، ألن القاعدة هي أن السلعة أو  ً كانت املناسبة وأيا نعم يجوز دخولك هذه الدار أيا
الطعام أو املنزل الذي تم متلكه من مثن امتزج فيه الحالل والحرام، يجوز االستفادة منه أكالً أو 

سكناً أو استعامالً بأي وجه من وجوه االستعامل.
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٣٤٢. شراء السيارات من خالل عقد المرابحة 
من املعروف عن فضيلتكم إقناع اآلخرين بالعقل واملنطق والعلم إال أن مسألة القروض املرصفية 
اإلسالمية منها والربوية ال تزال من املسائل الشائكة، وسأوضح ما أرمي اليه باملثال التايل: منذ 
عدة سنوات طلبت من أحد البنوك املسامة (إسالمية) رشوط الحصول عىل قرض سيارة وأجابني 
ً إليها ٢٧% من قيمتها،  البنك آنذاك بأنه سيشرتي السيارة التي أريد، ومن ثم سيبيعها إيل مضافا
أي ما يقارب الثلث!؟ إال أين بعد ذلك قمت برشاء السيارة بالتقسيط املسموح به رشعاً كام أعلم، 
وكانت الزيادة مبقدار ٨% فقط، علامً أن تلك النسبة املئوية املبالغ فيها واملفروضة من قبل 
املصارف اإلسالمية سرتتفع بارتفاع اليشء املراد رشاؤه، فالنسبة املئوية آنفة الذكر ترسي عىل 
العقارات بكافة أنواعها والسيارات واملشاريع التجارية ..إلخ، أنا ولله الحمد ال أتعامل بالربا 
ً من إمياين وقناعتي بحرمته إال أين أريد أن أفهم، ملاذا ينبغي عيل املسلم  ً وذلك انطالقا مطلقا
الذي يريد أن يحرتم األحكام الرشعية ويطبقها أن يدفع إىل املصارف املسامة إسالمية أضعاف ما 

يدفع عن طريق التقسيط!؟ 
 

هل اشرتيت السيارة بالتقسيط بعقد رشعي من مرصف إسالمي، أم من وكالة سيارات؟ أعتقد 
انك اشرتيتها من الوكالة. وسؤالك وجيه، والجواب أن املرصف اإلسالمي، كأي شخص من الناس 
ميلك أن يجري عقد مرابحة يشرتط فيه العالوة التي يشاؤها عىل مثن الرشاء. ولكنا ال نقّر هذه 
املعاملة من حيث إنها تيسء إىل سمعة البنوك اإلسالمية، وتلجئ املتجه إىل التعامل معها إىل 
اإلعراض عنها والتحول إىل البنوك الربوية. إن بوسع املرصف اإلسالمي أن يبيعك السيارة بيع 
مرابحة بربح ٨ أو ١٠% عىل األكرث. ولكن الطمع يفسد وال يصلح. بل إن رسالة البنوك اإلسالمية 
تقتيض أن تكون العالوة التي تشرتطها يف عقد املرابحة أقل من العالوة التي تشرتطها الوكالة يف 

بيع التقسيط، بقطع النظر عن الطريقة الرشعية يف بيع القسط.

٣٤٣. آثار الذنب 
ً للقانون القديم  ً تابعا بسم الله والصالة عىل رسول الله، لقد وافقت عىل الزواج من رجل كان مستأجرا
لإليجار عندنا مبرص، ذلك القانون الباطل رشعاً، وكنت أعرف أنه ظامل وحرام لعدم تحديد املدة اإليجارية 
ً ومكاناً. وكنت قد وضعت العذر لنفيس باإلقامة مع  ً وليس بأجره املثل زمانا به كام أنه يورث أيضا
زوجي يف هذه الشقة املحرمة بأنني لست املسؤولة عن توفري مكان للسكن من الناحية الرشعية، كام 
أنه سوف ال تستمر إقامتنا يف هذه الشقة مدى حياتنا فالحياة أمامنا وسوف نجاهد حتى يتم لنا 
الحصول عىل غريها حالل، كام أن والد زوجي كان لديه عامرة متليك فإذا ضاق بنا الحال فإن زوجي له 
نصيب بها من إرثه فيها وذلك سيساعدنا عىل االنتقال من الشقة املحرمة ال محالة. السؤال: هل أنا 
أعترب آمثة ومشرتكة مع زوجي يف هذا الذنب رغم أنني كنت أنكر ذلك من قلبي؟ وما هي طريقة 

التكفري عن هذا الذنب؟ أرجو إفاديت وجزاكم الله خرياً. 
 

سكنى الدار بدون رضا صاحبها تعد رشعاً اغتصاباً لها، ويحرم اللّبث فيها للغاصب ولكل من ينزل 
عنده إن علم بعدم رضا صاحب الدار بسكناه.
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٣٤٤. عقد بيع السلم 
قرأت عن خدمة اعتمدها بنك ديب اإلسالمي وفق عقد بيع السلم لتوفري التمويل الشخيص 
للعمالء، وهو عقد يدفع فيه املشرتي وهو البنك الثمن النقدي للبائع وهو املتعامل مع البنك 
ً عند التعاقد، ويوافق البائع عىل تسليم البضاعة مبواصفات معينة وكمية محددة يف  مقدما
مواعيد مؤجلة متفق عليها، حيث يصدر أحد املوردين ملادة السكر بناًء عىل طلب من املتعامل 
تعهداً بالبيع للمتعامل وبعد رشاء املتعامل (البائع) للبضاعة من املورد وقبضها يقوم بإصدار أمر 
بقيدها يف حساب البنك، مع العلم بأن املورد أيضاً لديه حساب لدى البنك، فبناًء عىل التعليامت 
املستدمية من املتعامل يقوم البنك بتحويل األموال من حساب املتعامل إىل حساب املورد لديه يف 
موعد تسليم الثمن للمورد، وبعد استالم البنك (املشرتي) للبضاعة املطلوبة من املتعامل بتواريخ 
التسليم املتفق عليها، ميكن أن يحقق البنك أرباحاً من نفس البضاعة بعد بيعها الحقاً يف السوق. 

سؤايل لفضيلتكم:  
أوالً: ما هو حكم هذه املعاملة بهذه الصيغة؟  

ثانياً: هل يشرتط أن يكون للبنك أو املتعامل (البائع) مخازن خاصة بهم لتخزين البضاعة 
املستلمة من املورد، أم يجوز بقاء البضاعة يف مخازن املورد؟  

ثالثاً: يف حال عدم اشرتاط وجود مخازن خاصة بالبنك أو املتعامل (البائع) هل عىل املتعامل أن 
يعاين البضاعة ويراقب كيفية تسليمها من املورد إىل البنك يف كل موعد من املواعيد املحددة؟  

 
ليس يف هذه الصيغة مع حكم السلم ورشائطه املعروفة، مسألة املخازن التي من شأنها تخزين 
البضاعة فيها إن وصلت قبل ميقات التسليم للمشرتي (البنك) مسألة إجرائية وإدارية ال تخل 
بأصل الحكم. وال فرق بني أن يكون املخزن تحت يد املورِّد أو البائع للبنك املهم أن استالم البنك 
للبضاعة يف امليقات املتفق عليه أمر رضوري وال َحَرَج بعد ذلك يف أن تبقى البضاعة يف مخزن 
املورد أو البائع أو طرف ثالث؛ ثم إنَّ معاينة البضاعة ساعة تسليمها للبنك (املشرتي) مهمة 
البائع واملشرتي، وليس مهمة الجهة املورّدة للبائع. وبعبارة أخرى، تعود معاينة البضاعة والنظر 
يف مدى موافقتها للمواصفات املتفق عليها، لكل من املتبايعني أي البائع (املسلَم إليه) واملشرتي 
(املُسلِم) وال تحّل معاينة (املورّد) مع البنك املشرتي محّل قيام البائع للبنك بذلك. بل تظل 
املسؤولية يف ذلك منوطة بالبائع املبارش للبنك. ويف الباحثني من يقول بجواز توكيل (املسلَم إليه) 
للمورد بتسليم البضاعة املسلم فيها إىل البنك، وال أرى جواز ذلك. أرجو أن يكون هذا الجواب 

وافياً بسؤالك.

٣٤٥. العمل بشركة يقترض أصحابها بفائدة لتوسيع أعمالهم 
هل يجوز العمل يف رشكة يقوم أصحابها بأخذ قروض ربوية لتوسيع أعاملهم؟ شاكرين حسن 

تعاونكم. 
 

ال يجوز العمل يف رشكة تتعامل بالقروض الربوية.
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٣٤٦. العقوبة بأخذ المال 
ما الحكم الرشعي للعقوبات املالية؟ وهل يختلف األمر من مذهب آلخر؟ وبالتايل هل يجوز لرب 
العمل أن يحسم ساعة غياب املوظف غري املربر مبقدار الضعف؟ وهل يجوز له أن يطبق عىل 

املوظف عقوبات مالية حال مخالفته ألنظمة العمل أو تقصريه يف عمله؟ جزاكم الله خرياً. 
 

ال تجوز العقوبة بأخذ املال امتالكاً أياً كانت الجرمية أو الجنحة. ولكن يجوز العقوبة بإتالف املال 
يف الجرائم املتعلقة باملال، كأن يريق الحليب عىل صاحبه عقاباً له عىل مزجه باملاء، وهو ما فعله 
ً أو يومني بدون مربر، يجوز أن  عمر بن الخطاب ريض الله عنه. وإذا غاب العامل عن عمله يوما

يقتطع رب العمل من أجرته ما يقابل مدة غيابه ال أكرث.

٣٤٧. حول العمل في الخزينة العمومية للدولة 
هل يجوز أن أتوظف يف الخزينة العمومية للدولة، مع العلم بأنني بحاجة إىل كسب معييش.  

 
إن العمل يف وظائف الدولة ليس محرماً. وإن خزينة الدولة فيها ما هو حالل وفيها ما هو حرام، 
واملال املجتمع من الحالل والحرام يسمى يف مصطلح الرشع املال املشبوه.. واملال املشبوه يجوز 

األكل منه والتعامل به. 

٣٤٨. تدريس المواد التي تشتمل على المعامالت الربوية 
ما حكم تدريس املواد التجارية واملالية التي من ضمنها تدريس املعامالت الربوية، وإذا بينت 
لهم حرمة هذه املعامالت الربوية فهناك احتامل بأنهم سوف يقومون بتطبيق هذه املعامالت 

الربوية، فهل سيكون اإلثم عىل من يعلمهم هذه العلوم؟ 
 

ر من مامرسة  ً كانت ال حرج فيها، برشط أن يَحَذر الدارس ويُحذِّ دراسة وتدريس العلوم أيا
املحرمات منها، وأن يدعو منها إىل ما هو مرشوع ومطلوب. ورحم الله القائل: 

عرفت الرش ال للرش لكن لتوقيه .. فمن ال يعرف الرش من الخري يقع فيه

٣٤٩. هل ما أتلقاه من أجر بهذه الحالة حالل أم حرام؟ 
إنني موظف جديد يف دائرة حكومية وكل يوم أذهب فيه إىل الوظيفة أشعر أنني أضيع وقتي فال عمل 
يل سوى رشب الشاي والجلوس، وكلام طلبت من مدير العمل أن يسلمني عمالً قال يل "أنت متمرن 
جديد ال عليك هناك من يقوم بالعمل عنك أصالً ليس هناك عمل لتقوم به..."، السؤال هو ماحكم املال 

الذي أتقاضاه كل شهر مع العلم أنني ال أقوم بأي جهد؟ أفيدونا جزاكم الله خرياً. 
 

إذا كان هذا ما يقوله لك رب العمل، ومل يكن رب العمل بكالمه هذا يخون أو يخالف تعليامت 
من فوقه، فال حرج عليك، وال مانع من أن تنال مرتبك.
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٣٥٠. حكم غرامات التأخير 
أرجو بيان حكم اتفاقي كاملك ألرض مع متعهد بناء عىل غرامات تأخري نقدية أو عينية بحيث 
أقبضها منه وأترصف بها كام أشاء يف حال مل يقم بإمتام البناء يف الوقت املتفق عليه فيام بيننا؟ 

 
إن التزم املتعهد تقديم الغرامة املتفق عليها لدى تسبّبه بالرضر الذي تحملته من جراء مخالفته 
للرشط الذي التزم به، فاستحصال تلك الغرامة منه جائز رشعاً وصدق رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص القائل ( ال 

رضر وال رضار ).

٣٥١. التأمينات االجتماعية 
السالم عليكم، هل التسجيل يف الـتأمينات االجتامعية يف رشكة خاصة حرام أم ال؟ وما هو الحالل 

فيه؟ ولكم الشكر وجزاكم الله كل الخري. 
 

ال فرق بني الرشكة الخاصة والعامة يف حرمة التعامل مع النظام التأميني التقليدي. والبديل الجائز 
هو التعامل مع التأمني التكافيل.

٣٥٢. مشروعية الغرامة على إبطال العقد 
السالم عليكم، أعمل يف مجال حجز تذاكر سفر فيأيت أحد األشخاص فنتفق عىل مبلغ معني ويتم 
األمر عىل ذلك، سؤايل: إذا رجع وأراد أن يلغي التذكرة فأردت أن أغرمه مببلغ معني فهل هذا 

املبلغ حرام أم حالل؟ 
 

إن املبلغ الذي تتقاضاه لجيبك عالوة عىل قيمة التذكرة، إمنا هو أجرك عىل الجهد الذي بذلت 
الستخراج التذكرة مقيدة بقيودها وضوابطها. ال يسوغ لك أخذه إال عىل الوجه الرشعي، فإذا 
اسرتجع التذكرة فإن األجر الذي استحققته عىل جهودك ثبت واستقر، وال يلغيه اسرتجاعه التذكرة 
إليك، لكن ال يجوز أن تغرمه بقرار من عندك عند اإللغاء. أما إذا كان التغريم من نظام الرشكة 

فلست مسؤوالً عن ذلك.

٣٥٣. تجارة العمالت 
سيدي ما رأيك بأن الدوالر يطبع وليس له رصيد يوافقه من الذهب أو الفضة وكونه كذلك فال 

يدخل تحت املعامالت الربوية (هكذا يقول البعض) 
 

ً ذا قيمة مالية أن يكون له رصيد ذهبي، بل الرشط أن يتحقق  ليس الرشط العتبار الدوالر نقدا
االلتزام بقيمته املالية عند التبادل، وعليه فالربا جار فيه، ألن مثنيته مستمرة يعمل بها.
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٣٥٤. أتقاضى أجرًا على تدريس القرآن الكريم 
 ً أقوم بتدريس التجويد وتالوة القرآن لبعض الجنسيات الغريبة عن بلدي ممن يعيشون هنا مؤقتا

وذلك يف منازلهم وأنا مجاز يف القرآن الكريم وأتعاطى أجراً عىل ذلك، هل يف ذلك خطأ؟ 
 

ليس الخطأ يف أن تنال مكافأة عىل تعليمك القرآن، فكثري من الفقهاء أجاز ذلك، ولكن الخطأ؛ بل اإلثم 
أن تعلم القرآن ابتغاء نيل األجر الدنيوي عليه، كام قال اإلمام النووي يف كتابه "التبيان يف آداب حملة 
القرآن" يجب أن يكون قصدك يف تعليم الناس القرآن رضا الله وثوابه، فإذا جاءتك صلة مالية بعد ذلك 

ممن تعلمهم أو من ييرسون للناس تعلم القرآن فال حرج عليك يف قبول تلك الصلة.

٣٥٥. استئجار دكان 
نحن عائلة نعتاش من خالل دكان قد دفعنا فروغه منذ فرتة طويلة من زمن بثمن له اعتبار يف 
ذلك الوقت، إضافة إىل ذلك نحن ندفع إجرة سنوية تقدر قيمتها كل ثالث سنوات أي أن األجرة 

ليست بخسة. فام وضعنا الرشعي عىل املذاهب األربعة؟ 
 

ً باألجرة، فال  ً ببقائكم يف الدكان وباستمرار عقد اإليجار، وكان راضيا إذا كان صاحب الدكان راضيا
ً باستمرار العقد أو  إشكال يف بقائكم يف الدكان واستثامرها عىل املذاهب كلها، وإن مل يكن راضيا

غري راض باملبلغ الذي تدفعونه، فيجب عليكم االستجابة لرغبته.

٣٥٦ بيع حاجيات عيد الميالد 
هل يجوز للتاجر املسلم بيع حاجيات االحتفال بعيد امليالد؟ جزاكم الله خرياً. 

 
إن مل تكن أدوات االحتفال ذات رموز دينيّة مخالفة لعقائد اإلسالم، فال حرج واألصل يف األشياء 

اإلباحة.

٣٥٧. تنزيل الكتب من االنترنت 
سيدي لقد وجدت العديد من كتبك القيمة عىل االنرتنت وقمت بتنزيلها وأقوم بقراءتها، فهل 
يحرم قراءتها أم أستطيع قراءتها؟ وهل يجوز أن أعطيها ألصدقايئ؟ مع العلم أن هديف الفائدة 
ً بقراءتها وخاصة كتابك القيم رشح الحكم  العلمية منها ال التجارة مع العلم أين أستمتع جدا
العطائية، أرجو اإلجابة ألن وسواس ينتابني أثناء قراءتها بأن ذلك يحرم وألوم نفيس رغم أين 
أستفيد منها فائدة عظيمة وأتعلم منها الكثري جزاك الله عنا كل خري والله إين أحبك بالله وال 

تنساين من الدعاء. 
 

ً ما يف  كل استفادة شخصيّة من الكتب عن طريق االنرتنت، جائزة، وإمّنا املحرّم أن يستثمر كتابا
اإلنرتنت أو غريه للتجارة، دون إذن من مؤلف الكتاب.
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٣٥٨. تحديد األجر بنسبة من الربح 
عندي سؤال أمتنى اإلجابة عليه وشكراً، هل يستطيع البّناء (املاسو) أن يستأجر عامل معه ما 
يسمى باملساعد (منافري) عىل الثلث بأن يعطيه ثلث املحصول اليومي وهذا الثلث ال شك أنه 
يتغري كل يوم عىل حسب وترية العمل. هل يجوز أن يعمل معه بالثلث أم ال أفيدونا أفادكم الله. 

 
يجب عند استئجار شخص ما للقيام بعمل ما أيّاً كان أن يعنّي املؤجر األجرة التي سيعطيها لألجري، 
وأن يحّددها برقم ماّيل ثابت، فال يجوز جعل األجرة نسبة من ربح مجهول، أو نسبة مام 

ستخرجه األرض مثالً.

٣٥٩. ثمار حديقة المسجد حق لمن 
يف مسجدنا حديقة زرعت بعدد من األشجار املثمرة وحينام تنضج ال يقوم أحدمن القامئني عىل 
املسجد مبسها لقولهم أنها وقف وال يكون يف نهاية األمر إال أن تتساقط الثامر لوحدها وتتعفن 

 ً وتلقى يف مكب النفايات فام حكم الرشع يف ذلك؟ وجزاكم الله خريا
 

فاكهة األشجار العائدة إىل املسجد هي لكل من أراد أن يأكل منها، ال تحجز عن أحد؛ وال تحجز 
ملصلحة أحد، وإهاملها إىل أن تتساقط وتعطب ال وجه له رشعاً.

٣٦٠. هل يجوز أخذ الفارق؟ 
شخص يريد يبع سيارة مثالً بثمن قدره ٤٠ مليون سنتيم، يأيت شخص ويقول له أنا سأتدبر من 
يشرتيها ب ٧٠ مليون سنتيم مثالً ويبحث هذا األخري عىل من يشرتي بـ ٧٠ مليون بعد أن يتفق 
مع صاحب السيارة أنه عندما يأتيه املشرتي يدكر له الثمن األخري ٧٠ مليون سنتيم وبعد إمتام 
البيع يأخذ الشخص الذي بحث عىل من يشرتي بـ ٧٠ مليون سنتيم الفارق، سؤايل هل تجوز 
هذه املعاملة وهل ما أخده هذا األخري حالل؟ أفيدونا أفادكم الله، أرجو الجواب رسيعاً وشكراً. 

 
جاء الوسيط مبن يشرتي سيارتك بسبعني مليون سنتيم، واشرتاها فعالً، فاملبلغ كله يصبح ملكك 
أنت وصاحب السيارة، ولكن إن رضيت أن تعطي الوسيط جزءاً من قيمتها التي بعتها بها، فذلك 

جائز ال إشكال فيه، ولكن بهذا الرشط.

٣٦١. حكم تحويل األموال للخارج في هذه الظروف؟ 
إىل فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، يلجئ الكثري من التجار يف هذا البلد إىل تحويل 
ً األوروبية منها  أموالهم من اللرية السورية إىل دوالر، يورو ..إلخ إىل خارج الوطن وخصوصا

واألمريكية خوفاً من تردي األوضاع يف سوريا فهل هذا العمل جائز رشعاً؟ 
 

مثل هذا العمل يرض يف اقتصاديات سورية ورشيعة اإلسالم تقرر أن ال رضر وال رضار. فهو محرم إذن.
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٣٦٢. البيع بالتقسيط 
هل يجوز إلنسان ما أن يشرتي حاجة ما، ويتفق مع البائع أن يدفع له الثمن عىل قسطني أو أكرث 

عىل الرغم من أنه ميلك مثن هذه الحاجة كامالً؟ 
 

يجوز للمشرتي أن يدفع قيمة السلعة عىل أقساط، إذا اتفق عىل ذلك مع البائع، برشط أن ال 
يتسبب عن ذلك رفع قيمة السلعة من قبل البائع، عن املقدار املتفق عليه، بأن يزيد البائع ١٠% 

عىل قيمتها مقابل تقسيط الثمن.

٣٦٣. يملك الثمن كامال ويريد أن يشتري بالتقسيط 
سبق وسألُت فضيلتكم السؤال التايل: ( السؤال رقم ٣٦٧ ) 

وكان جوابكم التايل: ( الفتوى ٣٦٧ ) 
ويبدو أنني مل أوضح سؤايل كام ينبغي، فسؤايل مل يكن عن البيع بالتقسيط، بل سؤايل هو: إنسان 
ميلك مثن الحاجة التي يريد رشاءها كامالً، ورغم ذلك يريد أن يشرتي هذه الحاجة عىل أقساط، 

فهل هذا األمر جائز؟ 
بارك الله فيكم وجزاكم الله خرياً. 

 
نعم يجوز أن تشرتي السلعة بأقساط متفرقة، ولو كان املشرتي ميلك قيمة السلعة كاملة وزائدة 

عن احتياجاته.

٣٦٤. رفع األسعار بدون موجب 
ً لبيع السلع باملفرق، وقد قام بعض التجار برفع األسعار نتيجة لقرار حكومي  أملك محالً تجاريا
ً لنا حيث أن بعض املواد أصبح سعرها الجديد يفوق سعر  اقتصادي، األمر الذي سبب إرباكا
ً أن نبيع حسب سعر الرشاء الجديد أم أن الربح يجب أن  مبيعنا للمستهلك، فهل يجوز لنا رشعا

يتعلق بسعر الرشاء القديم ...  
ولكم جزيل الشكر. 

 
إذا سّعرت الدولة هذه البضاعة، فال يجوز للتاجر مخالفة التسعري. 

وأما إن تركت الدولة الحرية للتاجر، فاألمر يعود يومئذ لآلداب اإلسالمية يف مراعاة حال املستهلك 
وعدم انتهاز الفرصة الطارئة لرفع األسعار بدون موجب. 

ً عليه، ال  وما دامت البضاعة التي لديك قد اشرتيت بالسعر القديم فيجب أن يظل الربح مبنيا
عىل السعر اإلفرتايض الجديد.
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٣٦٥. هل هذا الربح حالل؟ 
ما هو حكم ترصف شخص يعمل يف التمديدات الصحية حيث عندما يحتاج مالك الشقة لبعض 
القطع التي تستعمل يف التمديد يعمد ذلك الشخص املمدد إىل رشائها مباله من محالت البيع، 
 ً ً آخر عندما يحاسب مالك الشقة بالثمن؟ فهل يعد املبلغ اإلضايف ربحا ويضيف عىل الثمن مبلغا

حالالً حيث ال يعلم مالك الشقة باإلضافة عىل مثن الرشاء؟ 
 

إذا كان العامل يف التمديدات الصحية هذا، ذهب فاشرتى ما طلب منه مالك الشقة، مبوجب 
وكالة أجراها معه للقيام بهذا الرشاء، فال يجوز لعامل التمديدات أن يأخذ من مالك الشقة أكرث 
من املبلغ الذي اشرتى السلعة به وأي زيادة يأخذها منه تعّد رسقة محرمة. أما إن مل يلتزم 
ً لهذا الذي يبحث عن هذه القطعة، فله أن  العامل معه بعقد وكالة، بل جعل من نفسه بائعا

يبيعها له مبا يشاء إذ شأنه يف ذلك كشأن التاجر.

٣٦٦. تغير قيمة العمالت الورقية 
ما حكم التعامل بالعمالت الورقية الحالية وقد أصبحت أشبه بالسلع حيث يرتفع سعرها وينخفض يف 
لحظة وأصبحت بال غطاء من الذهب وليس لها قيمة ذاتية سيام وأن انخفاض قيمة العملة يخضع غالبا 

لتحكم الدول الغربية ويف كثري من األحيان يكون بال مربر اقتصادي بل لظروف سياسية.  
 

ال الذهب مراد يف التعامل لذاته، وال غريه من النقود أو العمالت الورقية، وإمنا املراد بالقيمة 
ضبط املنافع املتبادلة من حيث الحاجة إىل تساويها. إذن فالعمالت الورقية املعتمدة حلت محّل 
ً بالنقود والعمالت السابقة. أما مشكلة  غريها باألمس، ويناط بها من األحكام ما كان منوطا
التضخم الذي يخضع لعوامل سياسية واقتصادية فال تعالج بالطريقة التي تتوهمها، بل تعالج 
بالوعي االقتصادي واملنهج السيايس السليم. مع اإلخالص من الجميع ملصلحة األمة. إن الدول 
والجامعات التي تتمتع بهذه الصفات استطاعت أن تحّصن القيمة املعتمدة لديها ضد املؤامرات 

االقتصادية التي تشري إليها، وها هي ذي ال تعاين من تبعية وال تضخم.

٣٦٧. هل عقد الصيانة هذا صحيح أم باطل؟ 
يف بعض محالت بيع األدوات الكهربائية يكون للقطعة الكهربائية التي تشرتيها كفالة بإصالحها 
أو تبديلها إذا تعطلت خالل سنة، وهذه الكفالة مجانية، ولكنهم يخربون املشرتي بأنه ميكنه أن 
ميدد هذه الكفالة ملدة ثالث سنوات إذا دفع مبلغاً معيناً؟ ما هو حكم هذا التعامل؟ جزاكم الله 

خرياً وأمدكم بالعمر والصحة. 
 

هذا العقد ليس يف الحقيقة كفالة، ولكنه استئجار من مالك الجهاز لشخص ما أن يتوىل صيانته 
من العطب، وأن يصلحه إذا أصابه عطب ما، والعقد جائز إذا كانت األجرة املتفق عليها محددة 

معلومة، ومدة االستئجار معلومة محددة.
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٣٦٨. هل هناك حدود للربح في الشريعة اإلسالمية؟ 
هل هناك هامش ربح حددته الرشيعة االسالمية يف التجارة؟ هذا وقد دفعني إىل هذا السؤال 
أسعار مبيع السلع يف األسواق املحلية، فمثالً عند رشاء أي قطعة مالبس، يبدأ ما يسمى املفاصلة 
ً من جراء هذه املفاصلة إىل ٣٥% من السعر املعروض! وقبول البائع  وقد يهبط السعر متهاويا
هنا بالبيع بـ ٣٥% من السعر املعروض يعني أنه قد حَصل ربحاً؟ أي أن السعر املعلن ميثل 
أضعاف القيمة الحقيقية للسلعة املراد رشائها! بالعودة إىل سؤايل، هل يسمح الرشع للسادة 
التجار باملبالغة إىل هذا الحد يف رفع األمثان متذرعني مبسألة رىض الزبون وقبوله بالسعر 

املعروض، وجزاكم الله عنا كل خري والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 
 

إذا سّعرت الدولة سلعة ما، وحددت قدر الربح فيها، ال يجوز يف هذه الحالة مخالفة التسعرية، 
وبتعرض املخالف للعقاب. ولكن يجوز أن يبيعها التاجر بالثمن الذي يشاء إن مل تكن مسّعرة من 
قبل الدولة، برشط أن ال يخدع املشرتي بأن يقول له مثالً: اشرتيتها بعرشة وهو كاذب.. والسبيل 
الرشعي إىل أن ينجو املشرتي من الخداع، أن يسأل البائع: بكم اشرتيتها؟ فإن صدق يف الجواب، 
فاملشرتي أمري نفسه يف أن يشرتها بالسعر الذي يريد، وإن كذب بأن قال: اشرتيتها بعرشة، وإمنا 
اشرتها بثامنية، فقد تلبس البائع من ذلك بارتكاب محرّم يعرّضه للعقاب، وللمشرتي أن يقاضيه 

إن تبني له الكذب بعد أن تم عقد البيع.

٣٦٩. ربًا يقع فيه بعض الباعة هذه األيام 
يْن، فإنه يُسّجل اسم السلعة التي باعها دون  صاحب بقالة يف حيّنا، إذا اشرتى منه شخص ما بالدَّ
أن يسجل سعرها، وعندما يأيت املدين ليؤدي دينه، يأخذ منه صاحب البقالة مثن السلعة يوم 
السداد، ال يوم الرشاء. فلو ارتفع سعر سلعة ما، فإنه يأخذ من املدين السعر الجديد ال سعر يوم 
الرشاء، فام حكم ذلك؟ وإن كان ما يفعله غري جائز، فكيف يَُكّفر عن ذلك، علامً بأنه يفعل ذلك 

منذ فرتة ليست بالقصرية؟ أفيدونا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خرياً. 
 

يحدد سعر السلعة بالرقم املايل الذي يتفق عليه املتبايعان عند عقد الرشاء. فال يضاف إىل قيمتها 
يشء إن ارتفع السعر من بعد، وال يطرح من قيمتها يشء إن انخفض السعر، سواء كان الرشاء 
ً أو بالدين. أي مؤجالً. وكفارة املخالفة أن يخري البائع املشرتي بذلك فريّد إليه الزيادة عىل  نقدا

السعر الرشعي، أو يسامحه املشرتي بالزيادة.

٣٧٠. أخذ الراتب رغم االنقطاع عن العمل ألسباب طارئة 
وصلني هذا السؤال من إحدى األخوات املدرسات يف حمص تطلب فيه معرفة إذا كان راتبها 
ً يف الظروف االستثنائية التي متر بها حمص أنه مير شهر وشهرين دون أن يداوم املعلمني  حراما

نظراً للظروف، فهل يعترب الراتب حراماً؟ ولكم منا جزيل الشكر واملحبة والتقدير. 
 

إذا كان ذلك بعلم وزارة الرتبية، فقبض املرتب عن تلك املدة جائز ال إشكال فيه.
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٣٧١. العمل بورشات الرسم والنحت 
أخربين أحدهم أنَّ العمل بورشات الرسم والنحت التي تصنع التحف (أو قال األصنام) حرام، علامً 
أنَّ هذه التحف تستخدم للزينة فقط وتباع للسياح.. فهل العمل بورشات الرّسم أو التحف حرام 

أم حالل؟ وشكراً جزيالً لكم. 
 

ً فذلك محرم ال تجوز مامرسته. وإن  إن كان عملك يف صنع التامثيل للحيوانات أو أشخاص حرصا
كان مجال عملك يف غريه فال حرج عليك يف استمرار عملك يف املرسم الذي ذكرت.

٣٧٢. هل تخزين المستلزمات اليومية يعد من االحتكار المحرم؟ 
بالرجوع إىل خطبتَّي الجمعة السابقتني واللتني تطرقتا إىل الرتاحم الواجب االلتزام به خالل األزمة 
الراهنة وتجاوب التجار يف عدم رفع األسعار واالحتكار ..الخ إال أن التجار ولألسف مل يلتزموا بهذا 
الواجب الرشعي والوطني وقد قاموا وال يزالون برفع األسعار بشكل ملحوظ وهم يتذرعون 
بارتفاع الدوالر علامً أن مخازنهم مليئة بالبضائع املشرتاة باألسعار القدمية، وسؤايل هو: هل يجوز 
ً كمواطنني عاديني رشاء وتخزين مستلزمات البيت اليومية بكميات كبرية وذلك لتجنب  لنا رشعا
عدم وجود هذه املستلزمات فيام بعد أو عىل األقل عدم دفع أسعار مبالغ فيها جداً، وعىل سبيل 
املثال ال الحرص كنا نشرتي إحدى الرضوريات اليومية لألطفال وكنا ندفع ٣٦٥ لرية، أما اآلن 
فالسعر وصل إىل ٥٤٠ لرية لنفس السلعة وذلك بفارق زمني محدود جداً، فهل نساهم نحن 
كمواطنني ودون أن نشعر باالحتكار ورفع األسعار عن طريق رشاء املستلزمات املنزلية اليومية 

وتخزينها لتفادي ما ذكرت سابقاً؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح وجزاكم الله عنا كل خري. 
 

ال يجوز يف مثل هذه الحال تخزين ما يزيد عن الحاجة للمدة التي اعتدت عىل رشاء الكمية التي 
تكفي خاللها.. إن تخزين ما يزيد عىل ذلك يدخل يف معنى االحتكار.. وأثر اإلقدام عىل هذا 
العمل واضح، يف إخفاء هذه السلعة التي يحتاج إليها الناس عن األسواق، دون موجب، ومن ثم 

التسبب لرفع مثنها.

٣٧٣. تصميم مواقع 
نحن رشكة تصميم مواقع إنرتنت، ما حكم تصميمنا موقعاً لرشكة تتعامل بأمور محرمة كأن تكون 
رشكة تأمني مثالً؟ ثم ماهي الضوابط الرشعية التي يجب أن نتقيد بها يف هذا العمل؟ مبعنى ألي 

األعامل ممكن أن نستجيب أو ال نستجيب ؟ 
 

تصميم املوقع ال عالقة له بالرشكة ذات العالقة ووجه تعاملها إن بطريقة محرمة أو غري محرمة. 
ولكني أنصحك بأن ال تتعامل مع رشكة تتعامل بأمور محرمة. فذلك هو األحوط لدينك.
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٣٧٤. حول حكم التورق 
ما حكم القرض عن طريق التورق الذي متنحه املصارف حسب اللجنة الرشعية املعتمدة لديها، 
والذي أعلمه، إن صح علمي، أن الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله، يجيز التورق، 
وهناك من يحرم التورق، وأنا أثق بعلم الشيخ البوطي، فأريد جواباً شافياً ال أسأل عنه أحداً غريه 

حول هذا املوضوع. أفيدونا مأجورين. 
 

عقود املبايعة عىل اختالفها ال تخلو من القصد إىل التورق، أي القصد إىل جمع مزيد من السيولة 
النقدية. فاملتبايعان يهدف أحدهام إىل "التبضع" وهو املشرتي، ويهدف اآلخر إىل "التورق" وهو 

البائع. 
 

ً من البضاعة  ً يف أن يقصد البائع الحصول عىل ربح نقدي ليعود فيستقدم مزيدا وال حرج رشعا
التي باعها. وهذه هي التجارة، أو أن يقصد جمع مزيد من السيولة النقدية لديه ملدة من الزمن 
ابتغاء القيام مبرشوع اقتصادي أو رشاء منزل مثالً. وإمنا املحرم أن يحتكر النقد ويجمعه لديه 

محجوزاً عن سوق التداول، ابتغاء التالعب بسعر رصفه. 
 

ثم إن للشارع أكرث من سبيل إىل "التورق" من خالل عقود معينة، استجابة للحاجة املعيشية التي 
قد تدعو إليه. من ذلك عقد السلم، فالهدف من فتح باب السلم أمام الفالح مثالً الحصول عىل 

حاجته من األوراق النقدية، قبل أن يستحصد زرعه ويتهيأ للبيع. 
 

وعليه فإن العربة يف العقود التي يهدف أصحابها إىل التورق، إمنا هو مبدى انضباطها بقواعد 
الرشيعة وأحكامها فإن كانت خالية عن رشوط ربوية أو رشوط منافية لطبيعة العقد الرشعي، 
فالعقد صحيح، حتى وإن كان القصد منه التورق، أما إن كان قد داخله رشط مخالف للرشع، 

فهو عقد باطل، ال من أجل التورق وإمنا من جرَّاء دخول سبب مبطل إىل العقد. 
 

ً من التفصيل والبيان يف الجواب عن سؤالك هذا أن تعود إىل البحث  وبوسعك، إن أردت مزيدا
بعنوان بـ "التورق.. ما له وما عليه" يف كتايب: قضايا فقهية معارصة.

٣٧٥. معيار المال المشبوه والمال الحرام 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، أيب يعمل يف مرصف التوفري فهل هذه النقود التي يرصفها 

علينا من الحرام؟ وهل نحن نعترب ممن غذي بالحرام؟ 
 

إن كان والدك ال ميلك غري هذه النقود فهو مال حرام وال يجوز األكل منها، وأما إن كانت 
ممزوجة بغريها من املال الحالل فال يحرم األكل منها.
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الباب 
الخامس

أحکام
األسره
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٣٧٦. حدود العالقة بين الخطيبين 
أنا شاب أعمل يف السعودية، وقام أهيل بخطب بنت عمي وأنا ال أعرفها وال هي تعرفني، فهل 
يجوز يل أن أتكلم معها عىل التلفون علامً أن أهلنا يعلمون أنني أتكلم معها لنتعرف عىل بعض. 

 
إذا أبرم عقد النكاح فال مانع من املكاملات التلفونية وغريها، وأما إن مل يكن قد أبرم العقد بعد 
فتجوز املكاملات التلفونية وغريها ضمن حدود الحاجة إىل التعارف، عىل أن يكون الحديث 

منضبطاً بقيود اآلداب.

٣٧٧. ليس لقراءة الفاتحة أي أثر شرعي 
أنا فتاة تعرفت عىل رجل يعيش يف أمريكا وهو متزوج ويريد أن يطلق زوجته، وكل أهله 
يعرفون بذلك، ووقعت يف غرامه، بعد ذلك تراجع أو تباطأ يف الزواج ألنه يخاف إذا عرفت زوجته 

بذلك أن يخرس كل يشء، هل أستطيع أن أقرأ معه الفاتحة وأزوجه نفيس بدون شهود؟ 
 

قراءة الفاتحة ال تجعلك زوجة له. الحل هو أن يتم العقد الرشعي بينكام، بوجود شاهدين 
ً ال تعلم به الجهات  وبوجود من يعقد بينكام النكاح، وال مانع بعد هذا أن يبقى النكاح رسا
ر، وال عالقة لها بتثبيت  الرسمية وال غريها.. املهم أن تعلمي أن قراءة الفاتحة ال تقدم وال تؤخِّ

م كثري من الجهَّال.   الزواج كام يتوهَّ

٣٧٨. مهر المرأة المتأخر 
ما حكم صداق املرأة املتأخر إن تعرَض لهبوط قيمته باملقارنة بالذهب، فيام لو كتب املهر باللرية السورية ؟ 

 
ً فدوالر  ً فذهب وإن دوالرا صداق الزوجة تتقاضاه باالسم الذي اتفقت مع الزوج عليه إن ذهبا
 ً وإن لرية سورية فلرية، وبوسع الزوجة أن تحتاط فتطالب الزوج عند العقد بأن يكون مهرها ذهبا

أو دوالراً، أو غري ذلك.

٣٧٩. عقد الزواج بنية الحصول على الوثائق الرسمية 
يقوم كثري من املسلمني من رشق أوروبا بعقد القران من املسيحيات من الدول الغربية. وهذا 
العقد ليس بنية الزواج بل بنية الحصول عىل الوثائق الرسمية يك يتاح لهم العمل ما حكم هذا 

العقد وما حكم العمل القائم عىل هذه األوراق؟ 
 

عقد الزواج تتّم صحته بتوفر رشوطه وأركانه املعروفة، فإذا وجد عقد الزواج مع تحّقق أركانه 
ورشوطه، فالزواج صحيح، مهام كان قصد الزوجني أو أحدهام من الزواج. ولكّنه يبطل بفقدان 
رشط من رشوطه أو ركن من أركانه. واملهّم أّن القصد من الزواج ال أثر له عىل صّحة الزواج الذي 

تكاملت أركانه ورشوطه.
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٣٨٠. بالنسبة لعقد الزواج في بالد يعتبر المسلمين فيها أقلية 
نحن مواطنني يونانيني من األقلّيَّة املسلمة عندنا مساجد مدارس لألقلية عندنا دار اإلفتاء يف ثالث 
محافظات. املسائل دينية فقهية جاري عىل أيدي األمئة واملفتيني. من عقد وزواج و طالق 
واملرياث وغريها من أمور الدين اإلسالمي. يف آخر هذه األيام نتج يشء مل نره قبل. بعض اإلخوة 
بدؤوا يفتون أنه شاب مسلم مع بنت مسلمة يجوز لهم أن يذهبوا لعقد زواجهم إىل رئيس 
البلدية أو موظف البلدية غري مسلمة ليتزوجوا. علام بأن الدولة والبلديات معرتفني بعقد زواج 
األمئة واملفتيني. أحدثوا شيئاً جديداً يف الجيل األقلية املسلمة و أشعلوا فتنة بني املسلمني. إذا هل 
يجوز مبسلم أن يذهب و يعقد عند غري مسلم أو باألصح هل يجوز لغري مسلم أن يزوج مسلامً. 

أرجو اإلجابة و تقبلوا بالغ تحيايت. 
 

يقول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف الحديث الصحيح: "ال نكاح إال بويلٍّ وشاهَدْي عدل". والويل هو والد 
الفتاة أو جدها أو عمها.. والشاهدان العدالن يجب أن يكونا مسلمني. وال شك أن هذا الذي 
رشطه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لصحة عقد الزواج ال يتوفر يف البلدة األجنبية. إذن فالعقد هناك باطل، 

وال بّد من إجراء العقد الرشعي الذي يراعى فيه بيان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

٣٨١. استشيركم هل من ضير في طلب زوج لي من خالل النت 
ً طلب الزواج عن طريق  بفضل الله.. أنا شابة ملتزمة جامعية من أرسة متدينة هل يجوز رشعا

االنرتنت عرب املواقع املحرتمة املخصصة لذلك ؟  
 

الطريقة التي نفضلها عىل االنرتنت، هي أن يتوّىل أهل الفتاة: أبوها ثّم أّمها القيام بهذه املهّمة 
الرشيفة وهي البحث عن صهر مناسب لألرسة. إّن قيام الوالد بالبحث عن الصهر املناسب له، 
ليس فيه أّي ضري، بل إنّه من الواجبات االجتامعية التي ينبغي أن تعتّز بها األرسة. فإن مل يكن 
للفتاة أبوان، أو مل يقتنعا برضورة القيام بهذا الواجب، فأعتقد أن ال مانع من توسيط االنرتنت 

لذلك، عىل أن يستعان مبجموعة ملتزمة معروفة بتدين القامئني عليها، ونسأل الله التوفيق.

٣٨٢. زواج المشكوك بعقمه 
أفتونا مأجورين يف شاب قال له األطباء أن احتامل اإلنجاب لديه ٤٠% فقط بعد العالج،  

عندما يتقدم للزواج هل عليه إخبار املخطوبة وذويها عن هذه العلة؟ طبعا لو أخرب عن العلة 
فلن يستطيع الزواج.  

 
نعم ينبغي أن ال يخفي هذا الشاب حالته هذه عن الفتاة التي يخطبها. وقد نهى رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص عن الغرر يف كل يشء.
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٣٨٣. الفرق بين زواج المتعة والزواج مع نية الطالق 
مام سمعته منكم بأن وجود نية الطالق مستقبالً عند العقد دون النطق به ال يبطل العقد، 
وسؤايل هو إذا وجد زوجة وقد أخربها الزوج بأنه سيتزوجها لفرتة كذا وأنه سيطلقها بعد كذا 
لقاء مهر كذا ووافقت مع أنه مل يكتب ذلك بالعقد فهو بذلك يكون قد حقق صحة العقد مع 

ابراء الذمة من غرر الزوجة، واإلشكال أنني ال أفرق ذلك عن زواج املتعة.  
 

زواج املتعة هو أن يقيد الرجل اقرتانه بالفتاة أو املرأة التي يريد أن ينكحها، مبدة زمنية محددة 
أثناء العقد كأن يقول لها زوجيني نفسك أو متعيني نفسك إىل أسبوع أو إىل شهر أو سنة مثالً. 

 
فهذا الزواج باطل عند املذاهب األربعة وجميع أهل السنة والجامعة. أما الزواج الذي تكون 
عبارة اإليجاب والقبول فيه خالية من التقييد مبدة معينة، فهو زواج صحيح، بقطع النظر عن 
النية الخفية يف ذهن الرجل أو املرأة. وبقطع النظر عن كشف الرجل لقصده أمام من يريد أن 

يتزوجها، خارج العقد، أي قبل فرتة من الزمن طالت أو قرصت.

٣٨٤. لماذا يختلف مقدار دية المرأة عن دية الرجل في اإلسالم؟ 
َه إيلَّ سؤاٌل يف موضوع حقوق املرأة فی االسالم، وتتبعت يف دراساتکم يف هذا املوضوع لکن  ُوجِّ
ما وجدُت يف هذا املورد الخاص یمکُن أنَّ اإلشکاَل مّني لعدم التفحص الالزم، والسؤال هذا: مل 
عیَّن الرشُع يف مسألة الّدیّة للمرأة نصَف دیة الرجل مع تساویهام يف اإلنسانیة؟ بیِّنوا تؤجروا 

نیا واآلخرة.  جزاکم الله َخیَرِي الدُّ
 

سبب الفرق يف مقدار الدية ما هو معروف من أن الرجل هو مصدر اإلنفاق عىل األرسة، واملرأة 
تتلقى النفقة وال تكلف بها. ولكن إذا تبدل األمر لسبب ما فكانت املرأة هي التي تنفق عىل 

زوجها لعجزه مثالً، فإن األمر يتبع تلك الحالة بخصوصها.

٣٨٥. لماذا سمى هللا تعالى مهر المرأة أجرًا ؟ 
ً ؟ ( فاََم اْستَْمتَْعتُْم ِبِه ِمْنُهنَّ فَآَتُوُهنَّ أُُجورَُهنَّ فَِريَضًة ) هل  ملاذا سمى الله تعاىل مهر املرأة أجرا

املرأة مستأجرة عند الرجل للمامرسة الزوجية ثم تعطى عىل ذلك أجراً ؟  
 

ْ النََّساء َصُدقَاتِِهنَّ نِْحلًَة ) [النساء: 4]، ولكّنه لـاّم  املهر عطية أمر الله بها الزوج للزوجة ( وَآتُوا
تحّدث عن متتّع الزوج بالزوجة عّرب عن املهر باألجر، ليك تعلم الزوجة أنّها إن نشزت وتأبّت عىل 
الزوج ومل متّكنه من نفسها ال تستحّق املهر. فمن هنا جاء هذا التعبري عند الحديث عن حق متتّع 

الزوج بالزوجة.
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٣٨٦. شك بسبب العقم 
أنا متزوجة من سنتني ولألسف زوجي عنده عقم، أي العدد عنده صفر وأخذ عالج عند أحد 
ً هل قراءة سورة البقرة تكفي إلزالة السحر ؟ وهل ميكن أن يكون له  األطباء ومل يتحسن أبدا

عالقة بالعقم ؟ 
 

أوالً: أنا ال أفهم بالسحر وأسبابه وطرق التخلّص منه. 
ثانياً: أنت تقولني إن هنالك عقم يعاين منه زوجك نتيجة فحوصات طبّية، وأّن الطبيب الذي 
يعالَج عنده يعالجه من حالة مرضيّة سبّبت العقم، إذن املسألة عضويّة جسميّة ال عالقة لها 

بالسحر إن شاء الله.

٣٨٧. حول الكتاب البراني (عقد الشيخ) 
باإلشارة إىل درس الخميس املايض واآليات املتعلقة مبوضوع عقود النكاح والطالق وما يتصل بهام 

من مبالغ مالية يتوجب عىل الزوج االلتزام بها فاين أتوجه إىل فضيلتكم بالسؤالني التاليني:  
ً النفقة؟  ١ هل املقصود بكلمة متعة التي فرستم معناها وأحكامها ما اصطلح عىل تسميته عرفا
وهي التي يدفعها الزوج إىل مطلقته وتخضع إىل تقدير القايض من حيث مبلغها ومدتها الزمنية 
أم هي املؤخر املبني يف عقد النكاح؟ وملاذا تكون واجبة بحق الزوج يف حال عدم دخوله ايضاً ؟ 

ً حقق الصلة  ً رشعيا ٢ أرجو بيان حكم ما يسمى "الكتاب الرباين" أو "كتاب شيخ" هل يعد عقدا
الزوجية بني الطرفني بحيث ترتتب عليه أحكام الزواج كاملًة ؟ 

 
ً رشعياً،  وتسميته ب  عقد النكاح عندما يتم بقيوده وأركانه وضوابطه الرشعية، يسمى نكاحا
ً يف الدوائر  "نكاح شيخ" باطلة وسيئة وال وجه لها. ثم إن هذا العقد الرشعي إما أن يكون موثقا
الرسمية، أَْوَالْ.. وفائدة التوثيق هي املحافظة عىل حقوق الطرفني عند حدوث أي مشكلة. ألن 
النكاح الرشعي الذي مل يتم توثيقه ال تستطيع الدولة أن تتدخل بشأنه عند حدوث مشكلة ما 
بشأنه. ولذلك كنا وال نزال نويص بأن يوثق العقد الرشعي مبارشة دون تأخر يف املحكمة حتى ال 

يظلم أحٌد من الطرفني عند وقوع مشكلة ما.

٣٨٨. االتصال بالمخطوبه قبل العقد عليها 
هل يجوز للخطيب أن يتّصَل هاتفياً بخطيبتة أيّاَم الخطوبة؟ ولكم جزيل الشكر. 

 
ً لحاجة مرشوعة  ال مانع من املحادثة يف الهاتف للخطيبة وغريها، إذا كان الخطاب تحقيقا

وبطريقة مهذبة منضبطة.. والخطيبة كغريها من النساء ما دام عقد الزواج مل يوجد بعد.
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٣٨٩.  أريد حًال يرضي هللا 
إين مصابة مبرض الوباء الكبدي يس وعمرى ٣١ سنة، كنت أريد الزواج واكتشفت أنني مصابة 
باملرض فقلت لخطيبي وصارحته فلم يتم الفرح وهو ما زال يقول يل أنه يوجد أمل يف الشفاء، 
هل أتزوج منه؟ علامً بأنه سليم وبهذا فإين سأهديه املوت إذا تزوجته، خاصة أنه ال يوجد لقاح 
ً باملرض وسأبقى أنا وهو عىل أعصابنا يف عالقتنا  ضده، وإذا تعرض لدم مني فإنه سيكون مصابا

الزوجية؟ فام الحل؟  
 

إذا كان خطيبك مرصاً عىل الزواج عىل الرغم من علمه باملرض الذي تعانني منه فأرى أن ال مانع 
ً من إمتام الزواج ولعل الله يحميه ولعله يشفيك أنت من هذا املرض، وأسأل الله  ً وإنسانيا رشعا

لك الشفاء العاجل. وبوسعك أن تستشريي طبيباً متخصصاً حكيامً يف هذا األمر.

٣٩٠. هل الستحضار الطالق دون تلفظه أثر؟ 
أنا شاب متزوج منذ قرابة السبعة أشهر، منذ فرتة الخطبة وإىل اآلن تأتيني هواجس بأنني 
أتشاجر مع زوجي وينشب بيني وبينها نزاع وكثري من األحيان ألفظ كلمة الطالق وكل هذا 
بعقيل الباطن، كام ذكرت إنها هواجس أي أقرب إىل أحالم اليقظة، وعندما ألفظ كلمة الطالق 

أستعيد وعيي واستغفر الله فهل يا سيدي الكريم قد وقع الطالق فعالً ؟  
 

ال يقع الطالق إال أن تلفظ الزوج بكلمة الطالق يف جملة تامة بأن يقول "أنت طالق" أو "زوجتي 
طالق" فإن خطر يف باله الطالق ومل يتلفظ به، أو نطلق بكلمة الطالق دون تكوين جملة، كأن 

قال "طالق" فإن الطالق ال يقع.

٣٩١. تحديد النسل بسبب الفقر 
ما عالج كرثة اإلنجاب مع وجود مشكلة الفقر؟ 

 
يجوز للمتزوج أن يتفق مع زوجته عىل التسبب لتأخري اإلنجاب أو تحديده، برشط اتفاقهام، 

وبرشط أن ال تتدخل الدولة أو جهة عامة أخرى يف شأنهام، بأي قرس أو إلزام أديب أو مادّي.

٣٩٢. توزيع الميراث قبل الممات 
ً العقارية منها عىل حياتهم ألبنائهم؟ وهل تعد ذلك  ما هو حكم توزيع اآلباء ألموالهم وخصوصا

من باب تنفيذ حكم الله يف املرياث قبل استحقاقه ؟  
 

بل هو من باب الهبة يترصف يف توزيعها كام يشاء مع وصية الشارع له بتوخي العدالة.
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٣٩٣. من ضوابط تربية اللقطاء 
أنا قمت بضم طفل رضيع من دار يف دمشق دون أن أتبناه أو أدخله يف نسبي أو أسجله عىل 
خانتي وهو اآلن تحت رعايتي، وقد أرضعته ليتحقق الوضع الرشعي يف عالقتي معه. فهل من 
الخطأ الرشعي أن يناديني بابا أو ينادي زوجتي ماما؟ وعلامً أننا سنخربه أنه ليس ابننا عندما 

يكرب. وهل أنال به صحبة الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص كام وعد يف اليتيم أم ان اللقيط غري اليتيم؟ 
 

ة، للمتبنِّي، وأحكام  املحرَّم هو إلحاق األجنبي بعمود النسب، بحيث ترتتب عىل ذلك أحكام البنوَّ
األبّوة أو األمومة املتبني أو املتبنية. أما هذه األشكال من املالطفة التي تتحدثني عنها فال حرج.

٣٩٤. استفسار عن فتوى د. محمد سعيد رمضان البوطي في حكم الرضاعة 
 

السالم عليكم وبعد، لقد أرسلت إليك سؤاالً يف الشهر املايض وقد كانت إجابتك واضحة بالنسبة 
يل وضوح الشمس.. جزاك الله بذلك كل الخري.. وقد كان سؤايل وجواب حرضتكم هام التايل:  

"السالم عليكم وبعد، خطيبتي رضعت رضعات مشبعة (ال أعلم عددها) من أختها الكربى أثناء 
ً بعلم من زوج األخت.. ولكن حدث أن تم الطالق بني األخت وزوجها  فرتة طفولتها طبعا
فتزوجت األخت من رجل آخر.. هل يحق لخطيبتي الظهور أمام الزوج الجديد بدون حجاب؟ 

 ً وهل يحق ألختها الظهور أمامي بدون حجاب بعد زواجي من خطيبتي؟ جزاكم الله خريا
الجواب: "ال يجوز لخطيبتك الظهور أمام الزوج الجديد، وال أنصح بظهور أختها أمامك بدون 

حجاب". 
 

سؤايل اآلن إىل حرضتكم: 
١ هل لكم أن توضحوا ألهل خطيبتي ملاذا ال يجوز لخطيبتي الظهور أمام الزوج الحايل بدون 

حجاب؟ 
٢ وهل لكم أن توضحوا ما السبب يف نصح أختها بعدم الظهور أمامي بدون حجاب؟ 

ً الزواج بخطيبتي يف حال  ٣ هل زوج األخت محرم حرمة أبدية عن خطيبتي؟ أم يحق له نظريا
طالق أو وفاة أختها؟ 

٤. الزوج الجديد هو ابن خالة الزوجة وقد تزوجا من فرتة طويلة حني كانت خطيبتي طفلة 
رضيعة فهل يغري ذلك من الحكم شيئاً؟ 

آسف عىل اإلطالة ... ولكم مني الدعاء الصادق عىل جهودكم املباركة. 
 

أما نظر الزوج الجديد لخطيبتك فإن الذي أفتى بجواز ذلك، إمنا قاسها عىل الربيبة وهي بنت 
الزوجة وهو قياس باطل فإن الربيبة هي البنت الحقيقية أي من النسب ال البنت من الرضاع، 
والقياس يف األمور التعبدية باطل. أما ظهور أخت زوجتك أمامك، فام زلت أقول: ال أنصحك بذلك 

تورعاً واحتياطاً.
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٣٩٥. ما يحرم على المرأة المعتدة باختصار 
 ً َ الزوج فإنَّ الزوجة تقعد للعدة وال يجعلوها ترى أحدا نحن يف بعض مناطق حرضموت إذا تُُويفِّ
من الناس األجانب ويقولون لو رآها أحد من االجانب فإن العدة تنتقض مع أنّنا بيّّنا لهم أحكام 
العدة ولكن دون جدوى. فهل ترى من األفضل أن نقوم بإبطال هذا التصّور الخاطئ بأن أدخل 

عىل من أعد يف حقها أجنبي مع املحرم طبعاً فينترش الخرب ثم يزول هذا الوهم. 
 

عّدة الوفاة ال توجب عىل الزوجة أكرث من عدم التزين بأكرث من العرف، وعدم املبيت يف غري 
بيت الزوجية، وعدم التعرض للخطبة والزواج، وما عدا ذلك مباح شأنها فيه كشأن باقي النساء.

٣٩٦. حكم سفر الزوجة مع زوجها 
 ً هل يجوز للزوجة أن ترفض مرافقة زوجها إىل البلد التي يدرس فيها بحجة رغبتها بالعيش قريبا

من أهلها ؟ 
 

 ً ليس للزوجة أن ترفض اللحاق بزوجها إىل املكان الذي تقتيض مصلحته التوجه إليه، ما دام قامئا
ً بأداء نفقتها، يعارشها كام أمر الله باملعروف. ورغبتها يف القرب من أهلها  باحتياجاتها، ملتزما

ليس عذراً.

٣٩٧. المستند الشرعي لحرمة مصافحة المرأة األجنبية 
إىل سيدي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظكم الله: متى يعترب الخالف الفقهي مقبوالً  
ومتى يُعترب غري مقبول؟ ففي هذا الزّمن لو سمعت من حرضتكم حكام ً وسمعت من عامل آخر 
حكامً آخر لنفس املسألة هل يجوز أن أقلّد العامل اآلخر؟ فمثالً حرضتكم ال تجيزون املصافحة, و 
هناك عامل آخر يجيزها، هل أستطيع تقليد العامل اآلخر؟ إن ال ملاذا؟ فأنا مقلّد و كالكام علامء. وال 
تقولوا يل القرآن والسنة فأنا من العوام غري القادرين عىل استنباط األحكام الرشعية من أدلّتها, و 
غري قادر عىل الرتجيح بني األدلّة. و أنا أثق بكم وبالعامل اآلخر أيضاً. سامحوين يا سيدي عىل 

أسلويب فأنا مل أسأل إّال ألين أشعر بالضياع. أسألكم الدعاء, أحبكم يف الله. 
 

يجب أن تسأل الشيخ الذي تستفتيه عند إجابته لك عن الدليل أو النص الذي استند إليه يف 
اإلجابة، تقول له مثالً: هل ميكن أن تكرمني بالدليل الفقهي عىل ذلك؟ وأنا عندما يسألني 
أحدهم عن حكم مصافحة املرأة األجنبية أقول له الحكم، ثم أذكر له الدليل وهو حديث 
البخاري عن عائشة: ( ما ملست يد رسول الله يد امرأة أجنبية قط، وعندما بايع النساء يوم الفتح 

بايعهن بالكالم دون املصافحة ).
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٣٩٨. متى يكون عمل المرأة مباحًا؟ 
لقد كنت أقرأ كتابكم: (إىل كل فتاة تؤمن بالله). فتوقفت عند موضوع عمل املرأة واستوقفني ما 
كتب يف الهامش: (لسنا نقصد بهذا التحذير عن أي تعاون مادي يقوم بني الزوجني يف سبيل حياة 
رغيدة لهام، بل نقول: إن هذا التعاون مكرمة تدعو إليها الرشيعة اإلسالمية وتحبذها، ولكنها 
تدعو إليها يف النطاق األخالقي ويف حدود الرغبة الشخصية التي تتم بعد توفر املحبة والتآلف بني 
الزوجني، ال عىل الصعيد القانوين امللزم، وفيام بني شخصني ليس بينهام من الصلة إال فكرة 
ً إذا كان برغبتها عىل أن  االستفادة واالنتفاع). ما فهمته من املوضوع أنَّ عمل املرأة يكون مباحا
تكون رغبتها بعد توفر املحبة والتآلف بينها وبني زوجها وأن ال يكون عملها رشطاً لطلبه لها. هل 

فهمي للموضوع صحيح؟ إذا كان كذلك، ماذا عن عملها قبل الزواج؟  
 

 ً كالمي يف كتاب: (إىل كل فتاة تؤمن بالله) عن عمل املرأة خارج املنزل واضح. وأزيده توضيحا
فأقول: ال يختلف حكم املرأة عن عمل الرجل مع اشرتاط ما ييل: أن ال يستلزم عملها ارتكابها 
ليشء مام حرمه الله يف مظهرها أو سلوكها أو نوع العمل الذي تؤديه، وأن يكون مبوافقة أبويها 

إن مل تكن متزوجة، ومبوافقة زوجها إن كانت متزوجة.

٣٩٩. هل للمرأة أن تقود سيارتها خارج بلدها بمفردها؟ 
هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة خارج حدود البلد مبفردها؟ فكانت إجابتكم كالتايل: “ال يجوز 
لها أن تنفرد بركوب السيارة خارج البلد، إال مع محرم لها”. فسؤايل اآلن هو: هل يتغري الحكم 
فيام لو كان معها يف السيارة امرأة أخرى (أو مجموعة من النساء الثقات) يف حال تعذر وجود 
محرم؟ وما الحكم إذا كانت حدود البلدة التي تقصدها متصلة ببلدتها، هل تستطيع أن تقود 

السيارة مبفردها إىل تلك البلدة؟  
 

وجود نساء ثقات بدالً من املحرم يف سفر املرأة يقوم مقامه يف حج الفريضة فقط. أما يف غري 
الحج فال يغني عن املحرم يشء. وال فرق يف حالة السفر بني اتصال البيوت بني البلدين وعدم 

اتصالها يف هذا الحكم.

٤٠٠. انتساب المرأة (بعد الزواج) لعائلة زوجها 
جرت العادة عندنا أن تنسب املرأة (بعد الزواج) لعائلة زوجها، فهل هذا جائز رشعاً؟ 

 
ينبغي أن تنسب املرأة إىل أبويها ال إىل عائلة زوجها، واتباع الغرب يف هذا األمر محرم.. وهو من 
أجىل األدلة عىل أن شخصية املرأة تذوب وتضمحل يف شخصية زوجها، وأن ذاتيتها التي كانت لها 

قبل الزواج تنطوي يف كيان زوجها وأرسته.
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٤٠١. حكم ختان اإلناث 
ما حكم الرشيعة اإلسالمية يف ختان األنثى؟ 

 
األحكام الرشعيّة الثابتة تؤخذ إّما من كتاب الله أو من الصحيح الثابت من سّنة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
أو من إجامع السلف الصالح. وختان األنثى مل نجد دليالً عىل وجوبه أو سنيّته ال يف قرآن وال يف 
سّنة وال يف إجامع صحابة أو سلف. وحديث ( خمس من الفطرة.. ) وذكر منها الختان، منرصف 
إىل ختان الذكور. ودليل ذلك أّن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مل يأمر بخنت أيٍّ من بناته، وأّن هذا مل يعم ومل 
ينترش بني الصحابة وال التابعني ولو كان واجباً أو سّنة لسبق إىل ذلك رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وأمر بخنت 
بناته.. إذن فخنت اإلناث كانت عادًة يف الجزيرة العربية، بُعث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهي موجودة 
سكت عنها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. إذن فحكمها يف هذه الحالة يتبع ما يثبت يف ذلك املصلحة أو الرضر 
وقد أجمع األطباء املختّصون عىل أّن ختان األنثى ليس فيه أّي فائدة مام يوجد يف ختان الذكور، 
بل إنّه ينطوي عىل إرضار خطري باألنثى، وييسء إساءة بالغة إىل حّقها الفطري يف التمتّع بالحياة 

الزوجيّة.

٤٠٢. استخدام األكسجين لشعر المرأة 
ً لخلق الله  جاء من فتاوى السعودية أنَّ املرأَة التي تضع أكسجني عىل شعر وجهها يعترب تغيريا
وهي ملعونة. واملشكلة ياسيّدي أنّها لو نتفت الشعر الواضح السواد والكثري يف الوجه اعتربت من 
النامصات امللعونات، وإن تركته ظهرت كالرجل وشكلها يلفت النظر ويجعل الناس يتكلمون 
ً وهناك فتوى   والبنات باملدرسة يسخرن منها. بينام األكسجني يشّقر اللون واليغري شيئا عليها

تحريم من مشايخ السعودية فام العمل جزاكم الله كل خري؟ 
 

ً إذن فليقولوا  األكسجني للشعر نوع من الصبغ، ومل يقل أحد بأن صبغ املرأة شعرها محرّم مطلقا
أن الرجل الذي يصبغ شعره أيضاً ملعون، وعندئٍذ يخالفون رصيح أمر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عندما قال 
أليب بكر أن يأمر أباه بصبغ شعر رأسه الذي عّممه الشيب، عىل أن يتجنب السواد. وصبغ املرأة 

شعرها وتنميصه يشء آخر. ونهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن التنميص ومل ينه عن الصبغ.

٤٠٣. حكم لبس حلّي كتب عليها آيات قرآنية في أوقات خاصة 
ما حكم قص الحائض شعرها وأظافرها؟ وما حكم ارتدائها ذهباً كتبت عليه آيات قرآنية؟ وشكراً. 

 
ً أو  يكره ذلك، وال مانع من كتابة آيات من القرآن عىل حّيل الذهب، عىل أن تسرته املرأة حائضا

غري حائض عن الظهور، أو ال ترتديه عند الدخول إىل الخالء.
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واالجتهاد

الباب 
السادس

فی
والحدیثالقرآنالکریم
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٤٠٤. معاني القرآن الكريم تصلح لكل زمان ومكان 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، الشيخ الكريم حفظك الله: اآلية ( وإن تُِطْع أكرثَ من يف األرِض 
يضلّوَك عن سبيِل اللِه إن يتبعون إال الظّنَّ وإن هم إال يخرصون ) األنعام: 116. عندما نقرأها 
اآلن أو رمّبا يف أغلب األزمان نراها تنطبق عىل الواقع ولكن عندما بحثت يف تفسريها فكانت عن 
حادثة يف زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص, وأمتّنى أن توضح يل ما إذا كانت آيات القرآن الكريم التي كانت 
تتحدث عن أحداٍث يف زمن الرّسول ملسو هيلع هللا ىلص هي ميكن إسقاطها عىل الواقع املامثل وذلك ألن قرآننا 

العظيم يصلح لكل زمان ومكان؟ أم أنَّ هناك معايري محددة؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

القاعدة الرشعية والفقهية املتفق عليها تقول: (العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب). إن 
معظم األحكام الرشعية التي نص عليها القرآن نزلت مبناسبة أحداث وقعت أو أسئلة طرحت، 
فهل هذا يعني أن تلك األحكام إمنا خوطب بها أولئك الذين كانوا سبب نزولها؟ من األمور 
 ً ً فهو يفرس باإلطالق والعموم، وإن كان سببه خاصا ً أو عاما البدهية أن النّص إذا جاء مطلقا

متعلقاً بشخص ما.

٤٠٥. الفرق بين السنة والعام في قوله تعالى: ( سنة إال خمسين عامًا ) 
سؤايل يخصُّ البالغة يف اللغة العربية، ذُكَِر يف سورِة العنكبوت: ( ولقد أرسلنا نوحاً إىل قومه فلبث 

فيهم ألف سنٍة إال خمسني عاماً ). وذكر السنة والعام فام الفرق بينهام؟ جزاكم الله خرياً. 
 

تكرار كلمة ( سنة ) مرتني يف أقل من سطر واحد ال سيام يف اآلية ذاتها يربك النطق ويوحش السمع، 
فكان التنويع القرآين يف ذلك محافظة عىل جامل الجرس وعىل سياق املوسيقى الداخلية يف اآلية.

٤٠٦. من مظاهر التربية القرآنية 
تذكرون عند تفسريكم لآليات التي يذكر فيها الله سبحانه وتعاىل ما أعده لعباده الصالحني يف الجنة من 
الحور العني، وال يذكر ما أعده الله للصالحات، وذلك حتى ال يجرح مشاعرهن، وعندما يقول تعاىل: 
ً لنفس  ( زيِّن للناس حب الشهوات من النساء ). ال يذكر أيضا ما زيَِّن للنساء من حب الشهواِت أيضا
السبب. أال ترون أن ما ذكر الله من مبايعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للنساء يف سورة املمتحنة: ( وال يأتني ببهتان 
يفرتينه بني أيديهن وأرجلهن )، ( ويسألونك عن املحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف املحيض ). هو 
ً يجرح مشاعرهن ويخدش حياءهن؟ أم أنَّ عدم ذكر ذلك له سبب آخر من مثل عدم التكرار ألن  أيضا

املعنى واضح يف تضاعيف اآليات؟ أو أن هناك سبب آخر الله أعلم به (وال يعلم تأويله إال الله)؟  
 

ً لرغبتهن يف  لو حّدث القرآن النساء عام أعّد لهن من الحور الرجال يف الجنة، لكان ذلك كشفا
ذلك وذلك هو مصدر الحياء والحرج. أما عندما ينهاهن عن البهتان فهو نهي عن املعايص 
بأنواعها، وعندما ينهى الرجال عن مقاربة النساء يف املحيض، فهو خطاب للرجال، مبعزل عن 

الكشف عن النساء ورغبتهن. الفرق كبري وواضح.
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٤٠٧. هل اإلسكندر المقدوني هو ذاته ذو القرنين؟ 
يف خطبة الجمعة بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٠، والتي كانت بعنوان: األسباب واملَُسبَّبات والعالقة بينها، 
قلتم -حفظكم الله-: (وانظروا -يا عباد الله- إىل حديث البيان اإللهي عن إسكندر املقدوين 
والطائفة من املزايا التي متََّعُه الله بها، انظروا إىل حديثه عنه يف خواتيم سورة الكهف..). أي 
أنكم رجحتم بأن ذي القرنني هو اإلسكندر املقدوين، ومعلوم أن ذي القرنني عبٌد صالح، أما 
اإلسكندر املقدوين فهو يوناين واليونانيون كانوا يعبدون آلهة كثرية، فكيف يكون هو العبد الصالح 

ذو القرنني املذكور يف خواتيم سورة الكهف؟ أفيدونا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خرياً. 
 

كثري من العلامء رجحوا أن املراد بذي القرنني يف سورة الكهف االسكندر املقدوين.. وكونه يونانياً ال 
يناقض ذلك، وانتشار الكفر وعبادة غري الله يف اليونان ال يعني بالرضورة أنه مثلهم.. بل إن جل 
األنبياء إمنا أرسلوا إىل أقوامهم الكافرين والجاحدين يحملون إليهم رسالة الهداية والدعوة إىل 
ً من العلامء واملؤرخني رجحوا أن زرادشت كان من  اإلقالع عن األديان الباطلة، أال ترى أن كثريا
املرسلني، وال يناقض ذلك أنه أرسل إىل أناس كافرين.. وإذا كان ظهور االسكندر املقدوين بني قوم 
كافرين دليالً عىل عدم نبوته، فإن هذا يقتيض إدعاء أن ظهور محمد ملسو هيلع هللا ىلص بني املرشكني دليل عىل 

عدم نبوته، ومعاذ الله من توهم هذا التالزم الذي ال وجه له.

٤٠٨. معنى ال إكراه في الدين عند قتال الكافرين 
قرأت يف كتاب فقه السرية النبوية لفضيلة الدكتور سعيد ما نصه ص٢٥٣ ط١٩٩١/١١ م: (تفرغ 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص للدخول يف مرحلة جديدة ال بد منها يف حكم الرشيعة اإلسالمية التي بعث لتبليغها 
وتطبيقها، أال وهي مرحلة قتال أولئك الذين بلغتهم الدعوة فوعوها وفهموها ولكنهم استكربوا 
ً وعدواناً. وإذا كان اإلنسان هو خليفة الله تعاىل يف تطبيق  عن اإلميان بها واإلذعان لها حقدا
أوامره وأحكامه يف األرض فهل يكون اإللزام بالخضوع لسلطاته وحكمه إال بواسطة اإلنسان إذ 
يدخل يف دينه ويبايع الله تعاىل عىل بذل النفس واملال يف سبيل إقامة الحكم واملجتمع اإلسالمي 

اللذين إمنا خلق اإلنسان إلقامتهام) ص ٢٥٤ 
أي هل يحق للمسلم أن يقتل الكافر الغري املقاتل إذا دعاه لإلسالم فأىب تكرباً أو غري ذلك؟ جزاكم 

الله خرياً. 
 

إذا تلبس الكافرون بالعدوان وجب رد العدوان، وأما إن خال الكفر من العدوان، مثل قبيلة 
خزاعة التي دخلت يف حلف مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهي مرشكة يوم صلح الحديبية، فال داعي إىل 
مقاتلتهم.. ومعلوم أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يقاتلهم عىل الرغم من رشكهم، بل دافع عنهم، وهذا ما قرره 
ْ إِنَّ اللَّه الَ يُِحبِّ  ْ ِيف َسِبيِل اللِّه الَِّذيَن يَُقاتِلُونَُكْم َوالَ تَْعتَُدوا بيان الله عز وجل: ( َوقَاتِلُوا

الُْمْعتَِديَن ) [البقرة: ١٩٠] 
وهذا ما ذكرته يف النص الذي نقلتَه عن كتايب فقه السرية
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٤٠٩. معنى قوله تعالى: إنك ال تهدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء 
ما معنى اآلية الكرمية ( إِنََّك َال تَْهِدي َمْن أَْحبَبَْت َولَِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمن يََشاُء ) هل معناه أنه ال 
فائدة من الدعوة لشخص ما بالهداية؟ وهل هذه األمور (الهداية) من األشياء التي تتغري بالدعاء؟ 
ً يف حق نفسه  ً إذا دعي له بشكل كبري مهام كان مرسفا وهل ميكن أن يصبح شخص ما مهديا

وغريه؟ 
 

كلمة "الهداية" التي ترد يف القرآن، ترد بأحد معنيني: أحدهام إدخال نور املعرفة الربانية يف 
القلب، والهداية بهذا املعنى خاصة بذات الله جل جالله، وهي املعنية بقول الله تعاىل: ( إِنََّك َال 

تَْهِدي َمْن أَْحبَبَْت ). 
املعنى الثاين داللة اإلنسان التائه إىل الحق بالتعريف وبيان األدلة واملحاورة، والهداية بهذا املعنى 
قد يجريها الله عن طريق األنبياء وعن طريق عباد الله العلامء الصالحني، وهي املعنية بقوله 

ْستَِقيٍم ). تعاىل: ( َوإِنََّك لَتَْهِدي إَِىل ِرصَاٍط مُّ

٤١٠. كيف نوفق بين حمل اإلنسان لألمانة ووصف هللا له بالجهل والظلم؟ 
كيف نوفق بني تحميل الله لنا األمانة ووصفه لنا بالظلم والجهل؟ فإذا قلنا بل نحن الذين حملنا 
األمانة فهناك من يقول لو كان باختياري ما حملت هذه األمانة الثقيلة أنا اآلخر مثل السموات 

واألرض والجبال . أرجو جواباً مفصالً من فضلكم يا شيخي وسيدي. 
 

ل األمانة التي ذكرها بيان رب العاملني طوعاً، بل حّمله الله إياها إجباراً. أما  اإلنسان مل يحمَّ
ً دون إلزام، وبيان الله يوضح لنا من خالل ما  الساموات واألرض فلقد عرضت األمانة عليها عرضا
ذكر أهمية األمانة التي استودعها لدى اإلنسان وخطورتها، وإمنا تأهل بها للخالفة عن الله يف 
األرض، وهي الصفات التي ميزه بها، كالعلم واإلرادة والقدرة، وهي من صفات الربوبية. ومعنى 

(َوَحَملََها اْإلِنَساُن) أي حملها طوعاً مستجيباً ألمر الله له إذ كلفه بحملها قرساً.

٤١١. والية المرأة 
ما حكم والية املرأة ألمور املسلمني؟ 

للمرأة أن تتوىل أمور املسلمني عىل مستوى سائر الدرجات إال قمة الحكم الرئاسة العليا، وللفقهاء 
خالف يف حكم تَولِّيَها القضاء.

٤١٢. خليفة هللا 
ما معنى أن االنسان خليفة الله يف األرض؟ 

معناه أنك مكلف من ِقبَلِِه بتنفيذ أحكامه والدعوة إىل رشيعته والتذكري بأوامره.. وإقامته 
املجتمع اإلنساين عىل أساس العدالة التي وضع موازينها بني يديك.
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٤١٣. استفسار عن سنة من سنن هللا عز وجل 
قرأت كتاب (من سنن الله يف عباده): بعد أن تكلّمت يف كتابك عن السنن التي بسببها نرى كيف 
الله يفتح عىل الكافرين أبواب رزقه وهي تتلخص يف ثالث سنن: ( سنستدرجهم من حيث ال 
يعلمون ) و ( تحقيق الله لثمرات جهود العاملني يف الدنيا ) و ( يحب الله العدل ويجزي به ولو 
ً ). فسؤايل هو: فام هو تفسري ما نراه عند بعض الكافرين من تعاسة وشقاء  كان العادل كافرا
وفقر؟ هل ذلك تعذيٌب من الله عىل معاصيهم يف الدنيا؟ ( وقد علمنا أن الله ال يعّذب الكافرين 
يف الدنيا ألنهم أصالً مل يدخلوا يف دائرة املكلّفني، وإمنا عقابه لهم اّدخره لهم ليوم الحساب 
األكرب ). أم أن ذلك ضمن محاسبة الظاملني عىل ظلمهم سواء كانوا مسلمني أم كافرين؟ ( وقد 
علمنا أن هذه املحاسبة إمنا تقتيض أن يكون املُحاَسب ظاملاً، وإمنا ليس كل الكافرين الذين ابتلوا 
بالفقر والشقاء هم ظاملني ). أم أن ذلك تحت باِب: ( ولنذيقّنهم من العذاب األدين دون العذاب 
ً بعبوديّتهم له، لعلهم يتوبون عن كفرهم  األكرب لعلهم يرجعون )؟ فيكون عقاب الله لهم تذكريا

وجحودهم؟  
 

هنالك جامع مشرتك بني املسلمني وغريهم، بل هو قرار رباين يشمل الناس جميعاً. وهو تعرض 
ً كان يف الدنيا لكل من مظاهر الخري والرش، كاملرض والعافية والفقر والغنى واألمن  اإلنسان أيا
والخوف ..إلخ. وهو ال يتسبب عن إميان أو كفر، وال عن طاعة أو عصيان، وإمنا هو قانون أقام 
الله الدنيا عليه، فهي دار متتزج فيها املبهجات واملنّغصات أما السنة الربانية التي يعرب عنها بيان 
الله القائل: ( كالً مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك ). والقائل: ( من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوّف إليهم أعاملهم فيها وهم فيها ال يُبخسون ). فيشء آخر أكده الله عز وجل، من وراء 
الجامع املشرتك املتمثل يف النهج الذي أقام الله الدنيا عليه، والذي ال بّد أن يخضع الناس له 

جميعاً حتى الرسل واألنبياء.

٤١٤. سبب عدم االستجابة لطلب الكفار 
ملاذا مل يجب الله تعاىل ما طلبه الكفار من النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أن يرقى إىل السامء، أو يكون له كنز، 
لو يكون معه ملك، أو تكون معه معجزات مثل معجزات األنبياء الباقيني؟ ملاذا مل يجب الله 
طلباتهم هذه يك تقام عليهم الحجة؟ ملاذا مل يلبِّ قولهم: ( اللَُّهمَّ إِْن كَاَن َهَذا ُهَو الَْحقَّ ِمنْ 
اَمِء أَِو ائِْتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم )؟ ملاذا مل ميت الله منهم بعضهم  ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَيَْنا ِحَجارًَة ِمَن السَّ
بالحجارة يك تكون آية وعالمة قاطعة للنبوة؟ ملاذا مل يستجب لقولهم: ( ائْتُوا ِبآَبَائَِنا إِْن كُْنتُمْ 

َصاِدِقنَي ). ملاذا مل يحيي الله تعاىل لهم بعض آبائهم يك تقام عليهم الحجة وينتهي األمر؟ 
 

 ً مل يستجب الله طلب الكافرين إىل ما سألوه ألنّهم عرضوا هذه املطالب املتتالية كلّها استخفافا
واستهانًة به ملسو هيلع هللا ىلص، وإّن أّي عريّب يقرأ سياق القرآن لعرض هذه املطالب يعلم بالبداهة هذا 

املعنى.
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٤١٥. المصائب نوعان 
أريد أن أسأل شيخي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حول درس يوم الخميس الذي مىض، 
َن األََمَواِل َواألنُفِس  َن الَْخوْف َوالُْجوِع َونَْقٍص مِّ ٍء مِّ سيدي حينام فرستم آية: ( َولََنبْلَُونَُّكْم ِبَيشْ
اِبِريَن ) [البقرة: 155] وتكلمتم - جزاكم الله خرياً - عن نوعي االبتالءات بأنها  ِ الصَّ َوالثََّمرَاِت َوبَرشِّ

إما امتحان لرفع الدرجات أو لتكفري الذنوب وللتذكري من الرشود الذي يقع املسلم به. 
سؤايل هو: هل يثاب العبد املسلم وتُرفع درجاته عندما يكون ابتالؤه بسبب معاصيه ورشوده 
عن الله.. أم أن البرشى للصابرين يف هذه اآلية هي فقط يف حالة ابتالءات االمتحان من الله 
وليست البرشى ملن ابتيل لتقصريه وابتعاده عن الله حتى عندما يصرب عليها؟ وسؤايل اآلخر أي 

نوع من االبتالءات ترمي إليه اآلية الكرمية.. األول أم الثاين؟ ولكم جزيل جزيل الشكر. 
 

املصائب قد تكون كفارات ألوزار، وقد تكون ملجرد ما قضت به سنة الله من متازج البؤس 
َن الَْخوْف َوالُْجوِع َونَْقٍص  ٍء مِّ بالرخاء يف حياة اإلنسان الدنيوية. أما آية البقرة: (َولََنبْلَُونَُّكْم ِبَيشْ
ً تتضمن  اِبِريَن) [البقرة: 155]. فهي قرار قرآين للناس عموما ِ الصَّ َن األََمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمرَاِت َوبَرشِّ مِّ

بيان سنة الله يف عباده يف دار الدنيا بقطع النظر عن املعايص وارتكابها.

٤١٦. هل التقول على هللا أشد من الشرك؟ 
َ الَْفَواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما بَطََن َواْإلِثَْم َوالْبَْغَي ِبَغرْيِ الَْحقِّ َوأَْن تُْرشِكُوا ِباللَِّه َما  َا َحرََّم َريبِّ ( قُْل إمِنَّ
لَْم يَُنزِّْل ِبِه ُسلْطَانًا َوأَْن تَُقولُوا َعَىل اللَِّه َما َال تَْعلَُموَن ) ملاذا جعل الله القول عليه بغري علم أشد 

تحرمياً من الرشك؟ والرشك أعظم الذنوب. 
 

ليس يف اآلية التي كتبتها ما يدّل عىل أن التقول عىل الله بغري علم أشّد تحرمياً من الرشك. كل ما 
يف األمر أن الله عز وجل أجمل يف هذه اآلية طائفة من املحرمات، دون بيان لتفاوت حرمتها أو 

تساويها.

٤١٧. ما حكم السجود لإلنسان؟ 
ما هو تفسري سجود سيدنا يعقوب البنه سيدنا يوسف عليهام السالم؟ أفيدونا، بارك الله فيكم 

وجزاكم الله خرياً. 
 

كلمة السجود تعني بداللتها اللغوية القدمية التكريم، أما يف دالالتها الرشعية فتعني العبادة. 
وكلمة "السجود" يف القرآن عن سجود املالئكة آلدم، وعن سجود إخوة يوسف ليوسف، إمنا 

تتضمن معناها اللغوي ال الرشعي.
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٤١٨. هل اإلسالم انتشر بالقوة؟ 
طلب خليل الرحمن من ربه عز وجل آية ليطمنئ قلبه، فإذا كان هذا حال سيدنا إبراهيم عليه 

السالم وهو نبي فكيف بحالنا نحن البرش يف زمن اإللحاد واملاديات؟ 
 

سؤال آخر لو سمحتم، كنت يف حوار مع شخص أورويب من اسبانيا فقال يل أن املسلمني وبدون 
أي وجه حق قاموا بغزو واحتالل اسبانيا وهي بلد أورويب، فرضوا عىل أهلها إما الجزية أو اإلسالم 

وخلعوا ملكها عن عرشه وهذا ظلم؟ 
 

ابراهيم خليل الرحمن، أكرمه الله بكثري من الخوارق، وحسبك منها تحّول النار التي أُلقي فيها 
إىل برد وسالم. فهذه الخوارق التي أكرمه الله بها جّرأته عىل أن يطلب منه خارقة أخرى يظهر 
فيها تحّول املوت إىل حياة. أي إّن طلبه مل يكن عن ريبة ساورته، ولكّنه عّرب بذلك عن رغبته يف 
أن يتحّول إميانه الغيبي بإحياء املوىت، إىل إمياٍن عيايّن بذلك، أسوة بالخوارق الكثرية التي امنّت الله 
بها عليه. ونحن عىل الرغم من إمياننا اليقينّي بصدق الله فيام أخرب وأكّد من إحيائه للموىت، لو 
كّنا يف درجة سيّدنا ابراهيم قرباً من الله وتلّقياً لخوارقه ومكرماته، لتلطْفنا يف عرض الطلب ذاته. 

 
عبد الرحمن الداخل مل يدخل اإلسبان غازياً، ال هو، وال من كان معه. ومل يالحق أحداً من اإلسبان 
إلجباره عىل اإلسالم، ولكن الذين تعرفوا عليه منهم أحبّوا فيه أخالقه واستقامته فدخلوا يف دينه، 
وهو اإلسالم. وانترش اإلسالم بتلك الطريقة. وولدت الدولة اإلسالميّة يف األندلس وتكون جلها من 
اإلسبان أنفسهم وهم الذين دخلوا يف اإلسالم. وعندما نشأت يف قرطبة الجامعات واملشايف 
ً عىل املسلمني بل كانت أبوابها مفتّحة للمسلمني واملسيحيني واليهود، ومل  واملدارس، مل تكن وقفا
يجرب أو يحرج أي مسيحي أو يهودي للدخول يف اإلسالم .. ولكن بعد أن قامت الدولة اإلسالمية 

هناك، كان ال بّد من حراستها وحاميتها.

٤١٩. التأدب مع كتاب هللا 
ً يقرأ القرآن لكن وضع القرآن عىل األرض مبارشة فقلت له: يا  دخلت اىل املسجد فوجدت إنسانا
أخي ارفع القرآن عن األرض. فقال يل: ال يّرض فلم أِجد جواباً فأرجو من جنابكم توضيح هذا األمر 

وهل ترصف هذا الشخص صحيح؟ 
 

ال ريب أن ترصفه ينم عن سوء األدب مع كتاب الله. 
وصدق الله القائل: 

( َذلَِك َوَمن يَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإنََّها ِمن تَْقَوى الُْقلُوِب ).
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٤٢٠. استفسار شخص مسيحي حول مصداقية القرآن الكريم 
السالم عليكم وبعد، رآين مرًة أحد األشخاص من أملانيا أقرأ القرآن يف القطار فأحب أن يتكلم يف 
موضوع الديانات. قال يل بأنه يؤمن بالدين املسيحي رغم التشويه الذي أصاب اإلنجيل عرب 
السنني الطويلة. وحني أكدت له أن قرآننا مل يتغري فيه حرف منذ أن أنزل عىل سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص 
وحتى اآلن، سألني ما هو دليلك وكيف علمت ذلك؟ أحسست وقتها أنني سأبدو سخيفاً اذا قلت 
ملن ال يفهم اللغة العربية إنني أحس أن هذا الكالم ليس بكالم برش، فالتزمت الصمت ووعدته 
أن أسأل عن ذلك. فهل لكم أن تفيدوين كيف ميكن اإلجابة عن سؤال هذا الشخص؟ جزاكم الله 

كل الخري. 
 

الدليل العلمي عىل أن القرآن مل يتعرض ألي تحريف أن وصوله إلينا تم بطريقني موصولني إىل 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مبارشة،  

ً عىل ملكته  - الطريق األول: التلقي الشفهي، فقارئ القرآن اليوم ال يجوز له أن يتلوه اعتامدا
ً وقد متت سلسلة هذا  ً ممن سبق أن تلقاه سامعا العربية يف القراءة، بل البد له أن يتلقاه سامعا

التلقي إىل فم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وال خالف يف هذا بني العلامء قط. 
- الطريق الثاين: الكتابة التي متت يف حياة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص للقرآن من قبل كتاب الوحي، ثم إنه 
جمع بني دفتني يف خالفة أيب بكر وعمر، ثم شكل عثامن لجنة رباعية كتبت سبع نسخ عىل هدى 
تلك الكتبة التي كانت منذ عرص رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص، ووزعت النسخ السبع عىل أمهات األمصار، 
وأمر عثامن أن ال يكتب القرآن إال عىل هديها، وسميت باملصاحف العثامنية. فسائر املصاحف 
التي يتداولها الناس اليوم صورة عن تلك املصاحف العثامنية السبعة التي هي صورة عن 
املصحف اإلمام الذي كتب يف حياة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ولو عرض يف التاريخ أي محاولة للعبث 

بالقرآن وتغيري يشء منه، لنقل التاريخ ذلك وملا بقي يف طي الكتامن.

٤٢١. تعلم القرآن تلقيًا 
عندنا هنا يف أمريكا أحد اإلخوة يقول عنده إجازة بالقراءة من الشيخ حسني خطاب رحمه الله 
ولكن األخ غري حافظ للقرآن هل كان الشيخ رحمه الله يجيز بالتالوة؟ هذا السؤال غري مهم 
ولكن الذي حصل أن هذا األخ أفتى فتوى سببت فتنة كبرية، قال ال يجوز تالوة القرآن أبداً قبل 
تالوته عىل شيخ متخصص، وهنا جالية باكستانية وهندية كبرية فهل يتوقف هؤالء عن التالوة 
حتى يتقنوا؟ وكيف بالحديث الذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران ثم يفتي ال يجوز إلمام 
قراءة يشء من القرآن يف الصالة إال بعد أن يقرأها عىل شيخ متقن؟ أفيدونا جزاكم الله كل خري 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 
 

نعم، ال بّد لصّحة قراءة اإلنسان القرآن أن يتلّقاه ممن تلّقاه بدوره وهكذا.. ولكن قد يفيد يف 
هذا العرص أن يصغي الشاب إىل تالوة القرآن كلّه من أّي مقرئ عن طريق األرشطة املسّجلة، 

وإذا وجد اإلمام املتقن للقراءة ال يجوز أن يستبدل به من هو غري متقن.
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٤٢٢. حفظ القرآن الكريم ثم نسيانه 
أكرمني الله تعاىل بحفظ القرآن الكريم ثم انشغلت عنه بالدراسة الرشعية (املاجستري يف الفقه 
واألصول يف كلية الرشيعة) مع االلتزام بإمامة وخطابة مسجد مع كرثة أسئلة الناس وحوائجهم 
ً الفقه والتفسري والتصّوف فهل  إضافًة إىل حوائج زوجتي وإنني مشغوف بطلب العلم وخصوصا
ً يف صالة العشاء والفجر - ً مثالً يف كلِّ يوٍم إىل جانِب قراءِة صفحتني يوميا يكفيني أن أقرأَ جزءا
فأنجو بذلك من معصية نسيان القرآن الكريم- ثم أقرأ يف الفقه بنية تعليم نفيس وزوجتي 
والناس؟ أم أنه يجب عيل أن أراجع القرآن الكريم حتى أستظهره؟ أفيدوين بجواٍب تبيّنون فيه 
املقدار (الواجب) عيل أداؤه من قراءة أو مراجعة القرآن الكريم فإن صدري ضائق بهذا األمر 

خوفاً من الزلل..  
 

التّوّجه إىل حفظ القرآن بداءًة غري واجب. ولكن املحافظة عىل ما هو محفوظ منه واجب. إذن 
كان عليك، وأنت تعرف العوائق التي تحول دون محافظتك عىل املحفوظ منه، فاملفروض أن ال 
تقدم عىل حفظه أما وقد خالفت وحفظت فاملطلوب منك أن تبذل جهدك يف استعادة ما 
حفظته، فإن بذلت جهدك ومل تستعد املحفوظ فأرجو أن يجعل الله من الجهد الذي بذلته كفارة 

مسؤوليتك تجاه نسيانك.

٤٢٣. تمكين ما تم حفظه من القرآن الكريم أولى من إتمام الحفظ 
كنُت يا سيدي أستحيل سورة من القرآن الكريم أو تهّزين فيها آية فأحفظ السورة وإذ يب بعد فرتة 
ً غري  ً ناقصا من الزمن أحفظ قسامً ال بأس به من القرآن الكريم ثم استكملت.. لكنه كان حفظا
ً ال مدرّس وال شيخ.. ومل أحرض  مركز وفيه أخطاء ومل يعّني أحد عىل هذا الحفظ والتسميع أبدا
ً حتى أين تعلمت مايلزم من تجويد القرآن من برامج تلفزيونية، وأنا  دروس يف هذا املجال أبدا
اآلن أمتنى أن أكون من حافظات القرآن لكني أراه حمالً ثقيالً عيل مل أعي خطورته إال متأخرة 
وأحسُّ نفيس لسُت أهالً لهذا الرشف الذي أمتناه وأنا اآلن تجاوزت الخمسني من العمر وعندي 
مشكلة صحية متنعني من اإلفادة يف التعليم والعطاء يف هذا املجال وأريد أن أويف القرآن حقه 
دراسًة وتدبراً. ليَس غري سؤايل فضيلة الشيخ: هل أعترب أنا من حافظات القرآن ويقع عيل وزر 

وعقوبة من الله أن نسيت وأنا حفظي يف األصل كان ناقصاً؟ 
 

املطلوب رشعاً أن تحافظي عىل اآليات أو السور التي سبق أن وقفك الله لحفظها، ولست مطالبة 
مبواصلة الحفظ، وما دمت شديدة الحرص عىل أن يتاح لك متام حفظه، فأرجو أن يكتب لك الله 

ثواب هذا الذي تحرصني عليه، حتى وإن مل يكتب الله لك تحقيقه.
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٤٢٤. حول حديث: "أنهلك وفينا الصالحون؟” 
سيدي الدكتور البوطي حفظه الله: دامئاً كنت تذكر لنا سيدي أن العلامء والصالحني وطلبة العلم 
بهم يرد الله عنا البالء واألحزان فهل هذا يتناقض مع قول عائشة لسيدنا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 
( أنهلك وفينا الصالحون )؟ قال: "نعم إذا كرث الخبث". جزاك الله خرياً سيدي وحفظك الله لنا. 

 
ليس يف األمر تناقض، ولكن الجامع بني الحديثني أن الله يدفع البالء بدعاء الصالحني، ما مل نكرث 

املنكرات واملحرمات يف املجتمع دون وجود من ينكر، فعندئذ ال يقبل دعاء الصالحني.

ع الجهاد؟  ٤٢٥. فيَم شرَّ
فيم رواه مسلم ( اغزوا باسم الله يف سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ). أال يدل هذا الحديث أن 
ً لحرابة. وقد قلتم يف كتاب الجهاد أن علة الجهاد درء  الجهاد رشع ابتداء للقضاء عىل الكفر ال درءا

الحرابة ويف كتاب فقه السرية قلتم أن الجهاد هجومي ودفاعي، فهل يف هذين القولني تناقض؟ 
 

الكفر أحد أسباب القتال ولكن يشرتط ملقاتلة الذين تحقق فيهم هذا السبب، العدوان الفعيل أو 
التأكد من التخطيط للعدوان الفعيل. فإذا مل يوجد الرشط فال فاعلية للسبب وال يوجب وحده 
القتال. مثال ذلك بلوغ املال حدَّ النصاب فهو سبب لتعلق الزكاة به، ولكن يشرتط لذلك حوالن 

الحول عىل املال الذي بلغ نصاباً، فإن مل يتحقق هذا الرشط مل تجب الزكاة فيه 
ْ ِيف َسِبيِل اللِّه الَِّذينَ  ومصدر هذا الرشط يف مرشوعية مقاتلة الكافرين قول الله تعاىل: ( َوقَاتِلُوا

يَُقاتِلُونَُكْم َوالَ تَْعتَُدواْ إِنَّ اللَّه الَ يُِحبِّ الُْمْعتَِديَن ) إن اآلية نٌص واضح يف اعتبار هذا الرشط. 
وقاعدة اعتبار السبب عند توفر رشطه، قاعدة فقهية معروفة، ذكرت ذلك مثال الزكاة عليه 
ومثله سببية الزنا إلقامة الحّد، ولكن فاعلية هذا السبب متوقفة عىل وجود الرشط، وهو اإلقرار 
بالزنا أو وجود أربعة شهود، فتعلم الفقه وأصوله لتوفر عىل نفسك وعىل غريك كرثة السؤال 
بدون موجب. والقتال الدفاعي هو القتال الذي يبدؤه املرشكون ويفاجئون به املسلمني كغزوة 
األحزاب، والقتال الهجومي هو الذي يبدؤه املسلمون بعد أن يعلموا أن املرشكني يخططون 
للعدوان.، وذلك كغزو املسلمني لخيرب، بعد أن علم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أن اليهود يخططون مع قبيلة 

غطفان لقتال املسلمني.

٤٢٦. تفسير قوله ملسو هيلع هللا ىلص ( حتى تلد األمة ربتها ) 
ما معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ( ال تقوم الساعة حتى تلد األمة ربته ا)؟ 

 
من أرشاط الساعة أن تستقل الفتاة يف شؤون الحياة عن أمها وأبيها، فال تدين لهام بالوالء وال 
تتقبل منهام توجيهاً وال نصحاً، فكأن الفتاة عندئذ هي القيم عىل أمها، وهي اآلمرة والناهية لها، 

وكأنها هي ربة املنزل من دون أمها وأبيها. فهذا معنى كالم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص..
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٤٢٧. المقصود من حديث: إن هللا يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد دينها 
إىل الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، أعلم أنك تكره تعبري التقليديني واملجدديني إال أن هؤالء 
املجددين يحتجون بالحديث الرشيف التايل: (أن الله يبعث لهذه اإلمة عىل رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها دينها) ويقولون أن تجديد الدين يعني تجديد الفهم له والعمل بأحكامه وآدابه. 

فام تفسري حرضتكم لهذا الحديث وشكراً؟ 
 

معنى تجديد الدين يف الحديث الذي ذكرت، إزالة ما قد يكون رسى إليه من البدع وعلق به من 
األوهام وتّرسب إليه من التقاليد الباطلة، وليس معناه فهمه بطريقة جديدة وتغيري أحكامه 
السلوكية، لو جاز أن يكون هذا هو معنى تجديد الدين، إذن الستلزم ذلك أن يكون فهم السابق 
له فهامً خاطئاً، وأن يكون فهم السابقني له فهامً خاطئاَ، وهذا يعني تخطئة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

وأصحابه وسلف هذه األمة أجمع، وال يتصّور ذلك إال جاهل أو عابث متالعب.

٤٢٨. معنى حديث ( ال يزني الزانى حين يزني وهو مؤمن ) 
ورد يف الصحيحني من حديث أىب هريرة قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ( ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن 
وال يرسق السارق حني يرسق وهو مؤمن وال يرشب الخمر حني يرشب وهو مؤمن ) قال عكرمة 
قلت البن عباس كيف يُنـزع منه اإلميـان؟! فقـال ابن عباس هكذا وشبك ابن عباس بني أصابعه، 
ثم قال: ( فإن زىن أو رشب الخمر نزع منه اإلميان هكذا، فإن تاب وعاد إىل الله عاد إليه اإلميان 
مرة أخرى ). سؤايل هل املفهوم من كالم سيدنا ابن عباس ريض الله عنهام أن الزاين أثناء ارتكابه 
للزنا ال يكون مؤمناً وإن مات أثناء فعل الزنا ميوت عىل غري اإلميان؟ وإن مل يكن هذا هو املقصود 

فام هو املقصود من هذا الحديث ومن كالم سيدنا ابن عباس؟ جزاك الله عنا كل خري. 
 

العلامء يف تفسري حديث: ( ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن .. ) أي وهو كامل اإلميان، فالذي 
نفاه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن الزاين هو كامل اإلميان ال أصل اإلميان من حيث هو. والدليل ما أجمع عليه 
العلامء من أن املسلم إذا زىن ومات أثناء ارتكابه للزىن، يصىل عليه ويكفن ويدفن يف مقابر 

املسلمني.

٤٢٩. العمل بالحديث الضعيف 
سيدي سمعت من يقول أن الحديث الضعيف ال يجوز العمل به حتى يف فضائل األعامل وأن 
أقوال العلامء يف ذلك كانت قبل تصنيف الرتمذي للحديث الحسن. نفع الله بكم وزادكم حكمة 

وقوة يف الحق وجمعكم بسيد الخلق ملسو هيلع هللا ىلص. 
 

جمهور علامء الحديث عىل جواز االستشهاد بالضعيف يف فضائل األعامل برشط أن ال يكون 
شديد الضعف وأن ال يوهم املستشهد الناس صحته والقول الذي نقلته باطل ال قائل من أمئة 

الحديث.
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٤٣٠. وحشي رضي هللا عنه 
ذكر الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي يف رشح فقه السرية يف الدرس املبوب ٥٨ ١٩٧- ٥٦ يف 
الدقيقة ٣٣.٣٠ يف الحديث عن وحيش ملا قال له رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ( غيب عني وجهك ) عندما 
جاء مع الوفود يف قبيلة غطفان (عىل ما أظن) أنه قال له هذه العبارة قبل أن يسلم وذكرت أنك 
ستعود لهذه املسألة، فأحببت أن أعرف أكرث عن هذه القصة وجزاك الله الخري عن املسلمني 
ً يف الذب عن السيدة عائشة ريض  واإلسالم، كنت قد ذكرت يف نفس رشح السرية أنك ألفت كتابا

الله عنها فام اسم الكتاب؟ وجزاك الله خري والسالم عليكم ورحمة الله. 
 

ليس يف األمر أكرث مام قلته آنذاك، وهو أن مجيء وحيش مع الوفد القادم من الطائف إىل رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص كان قبل إسالمه ولكنه جاء ليسلم. واسم الكتاب (السيدة عائشة أم املؤمنني). طباعة 

دار الفارايب.

٤٣١. من أحاديث فضل الشام 
طاملا أسمع بهذا الحديث ودامئاً كنت أظن بأنه حديث قديس، إىل أن قال يل أحدهم بأنه حديث 
غري وارد عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أرجو التوضيح سيدي الكريم، وهذا النص لقد نسخته من عىل إحدى 
الصفحات يف االنرتنت "جاء يف حديث قديس عن الله عز وجل أنه قال: ( الشام كنانتي من أراد 

لها بسوء رضبته بسهم منها، أُسكنها خرية خلقي، الداخل إليها برضايئ .. ) 
 

الحديث صحيح ولكن ليس بهذه الصيغة متاماً. والوارد من ذلك يف الصحيح هو ما رواه الطرباين 
والحاكم، وقال الحاكم: صحيح اإلسناد أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: ( الشام صفوة الله من بالده، إليها 
يجتبي صفوته من عباده. فمن خرج من الشام إىل غريها فبسخطه، ومن دخلها من غريها 
فربحمته ). كام ورد من حديث الطرباين من طريقني أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: ( أتدري ما يقول 
الله يف الشام؟ إن الله عز وجل يقول: "يا شام أنت صفويت من بالدي، أدخل فيك خرييت ِمن 

عبادي". إن الله تكفل يل بالشام وأهله ).

٤٣٢. هل يتأتى الظلم من هللا؟! 
إذا كان الظلم هو الترصف يف ملك الغري بدون إذنه، فهذا يستلزم نفي الظلم عن الله مطلقا مهام 

فعل، فكيف نفرس قوله تعاىل يف الحديث القديس ( إين حرمت الظلم عىل نفيس ). 
 

قول الله يف الحديث القديس ( إين حرّمت الظلم عىل نفيس ) من قبيل املشاكلة. أي إن الترصفات 
التي تسمى ظلامً مام يجري فيام بينكم، وقد حرمتها عىل نفيس. مبالغة يف التحذير منها.
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٤٣٣. كيف نوفق بين هذين الحديثين ١ ؟ 
كيف نفرس بعض االختالفات يف األحاديث؟ مثل الحديث الذي يقول أن كل من قال ال إله إال الله 
يدخل الجنة وبعض األحاديث األخرى التي تقول أن بعض املسلمني ال يدخلون الجنة مثل 

الكاسيات العاريات.. أرجو أجوبة مفصلة وجزا الله كل الخري جميع العاملني يف هذا املوقع. 
 

سؤالك عن حديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن الكاسيات العاريات وطرد الله لهن عن الجنة، ووجه 
التوفيق بينه وبني قول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ( من كان آخر كالمه ال آله إال الله دخل الجنة ) هو 
التايل: أن الكاسيات العاريات إن بقني عىل تلك الحال إىل املوت، لن يتأىت منهن تذكر شهادة ال 
إله إال الله، وال القدرة عىل النطق بها، أما إن تابت الواحدة منهن إىل الله وأصلحت حالها، فإن 

التائب من الذنب كمن ال ذنب له.

٤٣٤. كيف نوفق بين حديثين ٢ ؟ 
كيف نوفق بني حديث ( من أرىض الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن أسخط الله 
برضا الناس وكله الله إىل الناس ) وبني حديث الجنازة التي مرت وأثنى الناس عليها بخري فقال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ( وجبت ) وأنتم تعلمون بأن الذي يسخط الناس سيتحدثون عليه بسوء ومن 

أرضاهم سيتحدثون عليه بخري. 
 

معنى الحديث القائل أن من أرىض الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، أنه يقيه من رشهم، 
ومن جملة الوقاية التي يكرمه الله بها من رشهم أنهم عند وفاته يثنون عليه خرياً. والعكس 
ً بالرضورة أن يستمر  صحيح. فليس السخط الذي يناله املتمسك مبرضاة الله، من الناس، مستلزما

مهيمناً عىل نفوسهم إىل ما بعد وفاة التمسك مبرضاة الله. بل التجارب تدل عىل نقيض لك.

٤٣٥. الشك والريبة 
أرى تناقضاً بني عبارة "إذا شككتم فال تتحققوا" وعبارة "دع ما يريبك إىل ما ال يريبك”. فإذا كنت 
بصدد مسألة ما ولتكن رشاء منتج غذايئ ال أعلم مكوناته يف بلد أجنبي فأي عبارة عيل اتباعها؟ 
هل أشرتيه دون التحقق من مكوناته؟ أم أقرأ املكونات ألزيل الريبة من قلبي؟ ولكم جزيل 

الشكر 
 

أوالً عبارة "إذا شككتم فال تتحققوا" ليست حديثاً، وهي حقيقة تقال يف معاملة اإلنسان لغريه. 
رمبا شك يف سلوكه أو يف تهمه ألصقت به، فاملطلوب منه أن ال يحكم عليه مبوجب ذلك الشك 

وأن ال يعامله عىل أساس تلك التهمة وهو ال يدري مدى صدقها. 
أما حديث ( دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ) فهو يتعلق باألطعمة واألموال. أي إذا شككت يف مال 
دخل يف حوزتك أهو من مصدر مباح أم غري مباح فاألفضل أن تحتاط وأن تتجنبه. فليس بني 

الجملتني تناقض أو خالف.
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٤٣٦. معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص ( لك العتبى ) 
ما معنى ( لك العتبى حتى ترىض ) يف حديث الطائف عند ترضع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فيه؟ أرجو 

إجابة كافية مع الرشح.  
 

أي أعتذر لك يا ريب عن الشكوى التي توجهت إليك بها، وأعود ألجزم بأين راض مبا قضيت، 
مستعيذ بنور وجهك أال تغضب عّيل. هذا هو معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص ( لك العتبى حتى ترىض ).

٤٣٧. منهج اإلمام الغزالي في االستنباط 
١. ملَ ملْ يخرج اإلمام الغزايل مبذهب خليط بني املذاهب األربعة حيث رأى أن قواعد استنباط 
اإلمام أيب حنيفة يف موضع ما خري من قواعد استنباط اإلمام الشافعي يف نفس املوضع؟ أضف إىل 
ذلك كالمكم أن جميع ما قد يخرج به اإلمام الغزايل من قواعد استنباط سيكون موجوداً من ذي 
قبل، هذا يؤدي بالرضورة أن جميع املذاهب السابقة املعارصة للمذاهب األربعة مل تكن سوى 

خليط من هذه املذاهب. أفيدونا جزاكم الله خرياً  
ً بغري ما مىش عليه اإلمام الشافعي؟ وإن  ً أن اإلمام الغزايل مل يكن يفتي مذهبا ٢. أليس صحيحا
رأى غريه أصح ورمبا هو مىش عليه - أي ما مىش عليه غري اإلمام الشافعي - لكن ال يفتي إال مبا 

قال الشافعي ؟  
٣. يا سيدي لقد قلتم يف الدرس أن رشب ما يسكر غري الخمر عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة مباح 
حيث أنه مل يسكر، لكن ظننت يا سيدي أنك كنت تريد أنه ال يقام عليه الحد حيث أنه مل يسكر، 
ً أنه مباح طاملا مل يسكر أم ظني كان يف محله؟ أرجو التوضيح جزاكم الله  فهل كان القصد حقا
ً فقد شعرت أنكم قلتم بهذا سهوا ليك ال تحمل عليكم-بالضبط عندما كنت تتحدث أنه  خريا
ً لكن عندما "يلفحه الربد"ويدوخ يصبح  ً واستقراره يف جوفه مباحا كيف كان رشبه للسائل مباحا

حراماً -.  
 

ً إىل الشافعي أو غريه.  اإلمام الغزايل يف مؤلفاته الفقهية يرجح القول الذي يراه سواء كان منسوبا
وال يختلف موقفه يف الفتاوى عن موقفه يف مؤلفاته. إال أّن مذهبه شافعي، ومعنى ذلك أنه يتبع 
يف قواعد تفسري النصوص (أي أصول الفقه) املنهج الذي سار عليه الشافعي، وليس معناه أنه 
يتبع الشافعي يف جميع اجتهاداته الجزئية يف مسائل الفقه، وما نقوله عن اإلمام الغزايل ينطبق 

عىل أمثاله.. 
 

أّما الحديث عن حكم رشب ما عدا الخمر إن مل يسكر واملناقشة التي ذكرتها لصاحب هذا 
املذهب وهَو أبو حنيفة، فاملناقشة نقلتها كام هي عن اإلمام الشافعي ألصحاب أيب حنيفة وهي 

مناقشة ممتعة تجدها يف كتاب األم.
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٤٣٨. في اجتهاد سيدنا عمر 
أرسل يل أحدهم مبا سبق يسألني هل اجتهد سيدنا عمر يف حبس الغنائم غري املنقولة: " سواد 
العراق " عن التقسيم بالرغم من وجود نص يقتيض التقسيم؟ أم أن النص يف األصل يؤدي إىل ما 

قام به سيدنا عمر؟ 
 

إذا كنت حريصاً عىل أن تعلم حكم تقسيم الغنائم املستهلكة كاألطعمة والنقود، وغري املستهلكة 
كاألرايض والعقارات، فالسبيل إىل ذلك ال يكون بطرح السؤال عنه يف موقع الكرتوين. وإمّنا بقراءة 
ً عىل أن تفهم هذا الحكم - يف كتايب  هذا البحث يف مراجعة، اقرأ هذا البحث - إن كنت حريصا

(محارضات يف الفقه املقارن). وبذلك تعلم دقة ما أفتى وعمل به أمري املؤمنني عمر.

٤٣٩. أي العلماء المعنيون بقاعدة من قلد عالمًا 
قرأُت أّن: "َمْن قلّد عالاًِم لقي الله سالاِمً"، فام هي الصفات التي ينبغي أن تتحقق يف العالِم الذي 

بتقليده نسلم؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

القاعدة صحيحة، ولكن العامل الذي تنطبق عليه هذه القاعدة هو الذي بلغ رتبة االجتهاد فيام 
يفتي به، والذي يكون معروفاً باالستقامة والنزاهة واإلخالص لله عز وجل.

٤٤٠. هل يعد ابن تيمية - رحمه هللا - من المجتهدين؟ 
هل يعدُّ ابن تيميّة من هذا النوع من العلامء؟ وجزاكم الله خرياً. 

 
نعم، ابن تيمية رحمه الله من هؤالء، أحسب ذلك وال نتأىل عىل الله، إال إن خالف يف اجتهاده 
ً أو نصاً، فاالجتهاد يف مقابلة اإلجامع كاالجتهاد يف مقابلة النص، وال اجتهاد يف معرض  إجامعا

النص.

٤٤١. هل للمستفتي أن يتخير من األجوبة ما يشاء؟ 
ما هو حكم ترصف املستفتي الذي يعمد إىل سؤال أكرث من عامل من علامء الرشيعة اإلسالمية 
ممن يثق بعلمهم وفتاويهم حول مسألة فقهية فيشعر أنه تشتت فيام بينهم؟ وهل يجب عليه 

أال يسأل إال عاملاً واحداً وبالتايل تكون فتواه ملزمة له؟ 
 

إذا كان الذين يستفتيهم من أهل العلم حقيقة، ومل يكن فيهم دجال أو جاهل يتعامل، يجوز له 
أن يختار له أي واحدة من اإلجابات التي أجيب بها.
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٤٤٢. سياسة شرعية 
يف املسألة الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء عىل مذهبني، هل للحاكم أو خليفة املسلمني أن 

يحمل الناس عىل األخذ بأحد املذهبني بدعوى ما يسمى (السياسة الرشعية)؟ 
 

نعم، لويل أمر املسلمني أن يحمل الناس عىل أحد املذهبني الصحيحني يف مسألة يرى أن مصلحة 
املسلمني تكمن يف إتباع ذلك املذهب.

٤٤٣. مراجعة وتحقيقات في تاريخ الصحابة رضوان هللا عليهم 
مع تطور وسائل اإلعالم مل يعد باإلمكان تجاهل ما وقع بني صحابة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص والتابعني من 
بعدهم لهذا أال يكون من الحكمة القيام مبراجعة تاريخنا وإعادة كتابة ما وقع بني الصحابة 

رضوان الله عليهم مبوضوعية. 
 

هنالك مصادر وضعت النقاط عىل حروفها يف كّل ما يتعلّق مبا شجر بني الصحابة، منها ما كتبته 
يف خواتيم كتايب "فقه السرية" أثناء الحديث عن خالفة عثامن وعّيل ريض الله عنهام فارجع إليه 

تجد ما يطمنئ بالك ويزيل الشبه عن فكرك.

٤٤٤. ما الفرق بين علة الحكم وحكمته؟ 
قرأُت لكم يف إحدى الفتاوى (رقم الفتوى ٣٨٥٤٢) الكالم التايل: (الحكم املطلق يتبع علته وال 
يتبع حكمته). فام هو الفرق بني علة الحكم وحكمته؟ أفيدونا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خرياً. 

 
العلّة وصف منضبط محدد، مثل علّة السفر لقرص الصالة، أما الحكمة فهي وصف غري منضبط 
كوصف املشّقة، فهي حكمة يف مرشوعية رخصة القرص. ولكن الحكم ال يناط بها، ألن املشقة غري 

محددة وال منضبطة، وإمنا يناط بالعلة وهو السفر الذي ال يقل طوله عن ٨٣ كيلو.

٤٤٥. أهديت أحد األصدقاء جلد أضحيتي فباعه 
يف عيِد األضحى ذبحُت أضحيتي ثم أهَديُت جلَدها ألحِد اإلخوان ليستعمله. ولكني علمت بعد 

ذلك أنُّه باعه فهل يسقُط أجُر أضحيتي؟ وهل يجوز له هو أن يبيعه؟ 
 

ً أن أهديت جلد أُضحيتك ألحد أصدقاءك، أما ما فعله صديقك بعد ذلك بالجلد،  أحسنت صنعا
فال يبطل ضحيتك وال ينقص شيئاً من أجرها. واملحرّم هو بيعُه أو إعطاؤه أجرة للّحام.
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٤٤٦. الرخص في الشريعة اإلسالمية منضبطة بشروط 
يوجد بعض العلامء يقولون: أنَّ املسح عىل الخفني ليس له رشوط، وإنَّ رشوط األمئّة كلّها الغية 
ألنَّ األصل يف املسح عىل الخفني رخصة فال يجب ربط املسح بقيود تجعل الرشوط عائقة 

لرخصة.  
 

ً بالرشوط، ذلك ألن مرشوعيتها استثنائية واألحكام  الرخص يف الرشيعة اإلسالمية أكرث انضباطا
االستثنائية مقيدة بظروفها وأسبابها الخاصة وتلك هي الرشوط، ورشوط املسح عىل الخفني 

مستند إىل دالئل السنة النبوية الثابتة.

٤٤٧. هل يجوز تقليد إبن تيمية رحمه هللا؟ 
قلتم عن اإلمام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز تقليده (إال إن خالف يف اجتهاده حكامً أجمع 
علامء املسلمني عىل خالفة، فاالجتهاد يف مقابلة اإلجامع كاالجتهاد يف مقابلة النص، وال اجتهاد يف 
معرض النص). وسؤاىل سيّدي: ما الحكم إن خالَف يف اجتهاده املذاهب األربعة، هل يجوز 

تقليده وإن وافق قوله أحد العلامء غري األربعة؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

هناك مذاهب كثرية أخرى غري املذاهب األربعة، كمذهب اإلمام الثوري، والشعبي، وأبيه أيب 
ليىل، واألوزاعي، وكلها صالح لالعتامد عليه، وابن تيمية ال يقل عنهم.

٤٤٨. ما حدود اإللزام بأحكام اإلسالم؟ 
ما حدود واجبات الدولة يف إلزام مواطنيها بتطبيق األحكام الرشعية؟ هل يجب عىل الدولة إلزام 
املسلامت بالحجاب مثالً أم أن هذا أمر شخيص وليس للدولة سوى التوعية والنصح؟ وكذلك 

استرياد الخمر ونحوه؟  
 

إذا استثنيا أحكام القصاص والحدود، واألحكام الظاهرة التي تتعلق بالتعامالت املالية يف األسواق، 
فإن ما وراء ذلك من األحكام الشخصية األخالقية التي تتجىل داخل األرسة أو يف املظهر واللياقة، 
فإن الوسيلة التي يجب أن تتبعها الدولة هي األمر باملعروف والنهي عن املنكر بشتى الوسائل، 
والتوعية الدينية وإيقاظ الوازع الديني عن طريق وسائل اإلرشاد املختلفة، ولها أن تفرض من 

ذلك ما ترى أن الحكمة تقتيض ذلك.
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٤٤٩. معنى الوالية وحدودها 
السالم عليكم، يف سورة التوبة يذكر الله تعاىل املنافقني واملنافقات بقوله (بَْعُضُهم مِّن بَْعٍض) 
ولكن عند ذكر املؤمنني يصفهم تعاىل بقوله (بَْعُضُهْم أَْولِيَاء بَْعٍض). ما الفارق؟ وهل تجوز هنا 
والية املرأة عىل زوجها يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وما الحد الذي يجب أن تتوقف 

عنده ؟ جزاكم الله عنا خري الخري. 
 

قوله عز وجل يف سورة التوبة عن املنافقني: ( بَْعُضُهم مِّن بَْعٍض ) رد عىل قولهم ( َويَْحلُِفوَن ِباللّهِ 
إِنَُّهْم لَِمنُكْم ) وتكذيب لهم يف ذلك، أي إنهم ليسوا منكم وال ينتمون إليكم، وإمنا انتامؤهم 
بعضهم لبعض. أما قوله تعاىل: ( َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولِيَاء بَْعٍض ) فهو تقرير للوالية 
املتبادلة بني الرجل واملرأة يف اإلسالم، أي أن الرجل ميارس والية عىل املرأة فيأمرها باملعروف 
وينهاها عن املنكر، ويحذرها من االنحدار يف طريق الفساد، ومتارس املرأة مثل هذه الوالية عىل 

الرجل، فكّل منهام إذن وّيل لآلخر. فالفرق بني املعنى يف املكانني واضح غري خفي.

٤٥٠. من الذي يجرؤ على التالعب بمقاصد الشريعة؟ 
ً يف هذه املرحلة  سيدي كَرُثَ الكالُم يف اآلونة األخرية عن علم مقاصد الرشيعة وأهميته وخصوصا
الحرجة التي مترُّ بها األّمة وأنُّه من خالل هذا العلم البد من إعادة النظر يف كثري من األحكام 
الرشعيّة التي التتناسب ومستجدات هذا العرص ومعطياته حتى يف الحدود. بل هناك من يّرصح 
بإلغائها كام تقتضيه مقاصد الرشيعة يف هذه املرحلة عىل حسب زعمهم. أال يكفي الرجوع إىل 
علم األصول الذي قعد األمئة املتقدمون رضوان الله عليهم أصوله يف حل مستجدات العرص؟ ثم 
هل تحرر علم املقاصد مبا يكفي وما هي كتبه املعتمدة؟ وملاذا مل يعِن به املتقدمون ويفردوه 
بالتصنيف قبل الشاطبي كالرازي والغزايل واآلمدي والدبويس وغريهم من أمئة الفن؟ أسئلة كثرية 
تحوم حول هذا املوضوع أرجو أن تتكرمو يا سيدي بتجليته وتبينوا وجه الصواب فيه، الزلتم 

مناراً للعلم وأهله. 
 

علم مقاصد الرشيعة اإلسالمية هو مثرة النصوص القرآنية ونصوص الحديث النبوي.. والعمل عىل 
التالعب باملقاصد واالستبدال بها، تالعب بنصوص القرآن والسنة. فمن هو الذي يجرؤ عىل القول 
بأن املصالح التي نص عليها القرآن والسنة مل تعد اليوم مصالح وبأنه يجب إلغاؤها. أنصحك أن ال 
ً فتعلمه من مصادره ثم تكلم فيه.  تخوض يف هذا العلم دون معرفة منك له. فإن كنت مرصا

وافتتح دراستك له بدراسة كتايب: (ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسالمية).



استفتاءات الناس لإلمام الشهيد البوطي على موقع نسيم الشام

NASEEMALSHAM.COM q١٦٩ نسيم الشام

٤٥١. هل تقام الحدود على غير المسلمين؟ 
هل تطبق بنود الرشيعة اإلسالمية عىل السياح األجانب يف حال وقوعهم يف حد من حدود الله 
يوجب العقوبة وبذلك يطبق مبدأ إقليمية القانون؟ أم إنهم غري مخاطبني بهذه األحكام كونهم 

كفاراً وكونهم من غري أهل هذا البلد؟ 
 

أحكام الحدود الرشعية ال تنطبق عىل أهل الّذمة، إال تلك التي تتطابق أحكامها عندهم مع 
أحكامها عند املسلمني. وأما السواح فال يخضعون ألحكام الحدود اإلسالمية مطلقاً. بقطع النظر 

عن ارتكاب الجرائم كالرسقة والقتل ونحو ذلك، فهم يُالَحقون بها قضائياً.

٤٥٢. ما هي الجزية وما حكمها؟ 
أرجو توضيح الجزية ما فائدتها واملغزى منها؟ وهل كان هناك يف زمن الدولة اإلسالمية من 

يشارك يف الجهاد من غري املسلمني؟  
 

ً داخل الدولة اإلسالمية، وكام يجب عىل الدولة رعاية  أهل الكتاب مواطنون كاملسلمني متاما
املسلمني وحامية حقوقهم والدفاع عنهم ضد سائر األخطار، يجب عليها رعاية أهل الكتاب 
بالشكل وبالقدر ذاته، وملا كانت الدولة اإلسالمية تتقاىض من املسلمني الزكاة لتعيدها إىل الفقراء 
واملحتاجني منهم. فاقتضت املساواة أن تتقاىض من أغنياء الكتابيني مثل ذلك لتعيده إىل فقرائهم. 
ولكن ملا كانت الزكاة من أركان اإلسالم الواجبة عىل املسلمني دون غريهم، ُسّمي القدر الذي 
يؤخذ من الكتابيني باسم الجزية، عىل أنه ال توجد رضورة تقتيض التمسك بهذا االسم، بل ميكن 
ً إن هم وافقوا عىل ذلك، كام فعل عمر بن الخطاب مع  أن يسمى رضيبة بل حتى زكاة أيضا
نصارى نجران. ولقد جاهد أهل الكتاب (النصارى) مع املسلمني ضد الغزوات الصليبية التي 

داهمت الشام.

٤٥٣. كيف نوفق بين حمل اإلنسان لألمانة ووصف هللا له بالجهل والظلم؟ 
كيف نوفق بني تحميل الله لنا األمانة ووصفه لنا بالظلم والجهل؟ فإذا قلنا بل نحن الذين حملنا 
األمانة فهناك من يقول لو كان باختياري ما حملت هذه األمانة الثقيلة أنا اآلخر مثل السموات 

واألرض والجبال. أرجو جواباً مفصالً من فضلكم يا شيخي وسيدي. 
 

ل األمانة التي ذكرها بيان رب العاملني طوعاً، بل حّمله الله إياها إجباراً. أما  اإلنسان مل يحمَّ
ً دون إلزام، وبيان الله يوضح لنا من خالل ما  الساموات واألرض فلقد عرضت األمانة عليها عرضا
ذكر أهمية األمانة التي استودعها لدى اإلنسان وخطورتها، وإمنا تأهل بها للخالفة عن الله يف 
األرض، وهي الصفات التي ميزه بها، كالعلم واإلرادة والقدرة، وهي من صفات الربوبية. ومعنى 

( َوَحَملََها اْإلِنَساُن ) أي حملها طوعاً مستجيباً ألمر الله له إذ كلفه بحملها قرساً.
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٤٥٤. الفروج المصعوق 
يف صاالت املؤسسة العامة للخزن والتسويق يف سورية يوجد فروج مكتوب عليه فروج مصعوق 

ونحن ال نعلم كيف تم ذبحه هل يجوز أكله؟ ولكم جزيل الشكر. 
 

كتابة: (فَرُّوج مصعوق) تعني أنّه غري مذبوح أثناء الحياة املستقرة، ومن ثّم فال يجوز أكله.

٤٥٧. حكم األدوية المصنعة من مواد محرمة 
ً أنه  أشتيك من أمل يف معديت ووصف يل أحد األطباء (مسلم) دواء تبني يل بعد عامني تقريبا

مصنوع من بانكرياس الخنزير.  
١ ماحكم استخدام مثل هذه األدوية؟ ٢ هل يجب عيل أن أدفع كفارة عن استخدام هذا الدواء؟  

 
إذا كانت املاّدة املأخوذة من بنكرياس الخنزير قد استحالت بسبب الحرارة القويّة التي تدخل يف 

تصنيع الدواء، فال حرج يف استعامله وال يحتاج ذلك إىل كّفارة.

٤٥٦. هل يجوز الصيد بالبنادق؟ 
قرأت لفضيلتكم فتوى عىل موقعكم السابق ما نصه: "إن الحيوان الذي ميوت قتالً بالرصاص مثالً 

ليس مذكّاً، فال يجوز أكله باتفاق"، فهل هذا يعني أنّه ال يجوز الصيد بالبنادق؟  
 

إن الحيوان الذي يتم اصطياده مبثّقل أي بالضغط، إن مات باملثقل مل يجز أكله، أما إن أدركه 
الصائد حياً وذبحه فهو يصبح بذلك مذىك ويجوز أكله.

ع تجارًيا نجس أم معفوٌّ عنه؟  ٤٥٥. هل الخل الُمَصنَّ
جاء يف كتاب "اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع"، للخطيب الرشبيني، عىل املذهب الشافعي ما 
نصه: "الخمرة إذا تخللت بنفسها فتطهر وإن نقلت من شمس إىل ظل وعكسه، فإن خللت 
ً ويُباع يف األسواق، كخل  بطرح يشء فيها مل تطهر". والسؤال: ماذا عن الخل الذي يَُصنَّع تجاريا
التفاح وغريه من أنواع الخل، والتي عّمت به البلوى بحيث ال يكاد يخلو منه بيت، ويُستعمل 
بكرثة يف البيوت، والذي يتم تصنيعه بإضافة وخلط مواد غذائية (التي يتم تجهيزها بالنسب 

املطلوبة، الالزمة لنمو بكترييا حمض الخليك). 
 

املعلومات املثبتة عىل زجاجة الخل املَعْنَونَة بخّل الربيع، تتضمن أن الخل مصنع حسب تعليامت 
الرشيعة اإلسالمية، وإنه مجرد من أي مواد كيميائية وكحولية ومكونات، ويجوز للمستهلك اعتامد 
هذا البيان إذ األصل التصديق إال إن تأكدنا وجود ما يناقضه. وعىل كل فإن ما عدا مذهب 

الشافعية كاألحناف، ال يقيد طهارة الخل بالقيود والرشوط التي يشرتطها الشافعية فال إشكال.
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٤٥٩. عملية تجميل 
لدي عظمة بارزة يف األنف انحناء بسيط، فهل يجوز تعديلها وتقوميها بدون تغيري الشكل العام لألنف؟ 

 
إزالة التشوه من الوجه ال تدخل يف حكم العمليات التجميلية املحرمة، وال حرج فيها، ولكن 

املرجع يف تحديد التشوه الطبيب املختص. 

٤٥٨. بعض األحكام في الصناعات الغذائية 
سؤايل يتألف من شقني: 

الشق األول: ما حكم العمل يف مجال تطوير اإلنتاج يف رشكة صناعات غذائية (صناعة األلبان 
) علامً بأن هذه الرشكة لديها تشكيلة كبرية من املنتجات، بعضها قد يكون فيه مخالفة  مثالً
رشعية (استخدام مواد مستخلصة من شحم الخنزير)، بحيث أن وظيفتي يف قسم تطوير االنتاج 

مقترصة عىل منتجات ليس فيها مخالفة رشعية. 
 

الشق الثاين: ما حكم العمل يف رشكة صناعات غذائية جميع منتجاتها ليس فيها مخالفة رشعية، 
لكن بعض هذه املنتجات يستخدم من قبل رشكات أخرى ال تراعي الناحية الرشعية مثال: تطوير 
مستحلب مستخلص من الحليب يستخدم فيام بعد من قبل عدة رشكات منها رشكات تحويل 
للحوم (ليست مذبوحة عىل الطريقة الرشعية) من أجل تغليق اللحوم بفيلم من املستحلب. 

أرجو من فضيلتكم اإلجابة وإذا كانت هناك نقطة بحاجة لتوضيح مني فأرجو أن تشريوا عيل 
ألقوم بإيضاحها. 

 
أوالً: املهم أن عملك يف هذه الرشكة يجب أال يالمسه أمر أو يشء محرم بشكل مبارش، أما وجود 

مامرسات أخرى محرمة ال شأن لك بها، فال ترسي حرمتها إليك. 
 

ثانياً: إذا تم اإلنتاج يف الرشكة التي تعمل بها بطريقة رشعية ملتزمة فال شأن لك مبا تفعله رشكات 
أخرى باملنتج الذي آل إليها من الرشكة التي تعمل فيها.

٤٦٠. حكم عمليات التجميل 
ً واسعة وهذا مؤثر عىل  هل يجوز يل أن أعمل عملية لتجميل األنف ألن أنفي فتحاته جدا

نفسيتي، ألنه يشء مالحظ جداً. 
 

ً وأنه داخل يف  إذا قرر الطبيب املختص أن هذا الوضع الذي تعاين منه يف أنفك، ليس طبيعيا
التشوه، يجوز لك أن تجري عملية للتخلص من هذا الوضع.
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٤٦١. حكم شرعي 
 أريد أن أعرف الحكم الرشعي لوضع العطور التي تحمل الكحول، ولكم جزيل الشكر. 

 
هي معفو عنها، وإن خالطتها الكحول، ألن ذلك قد عم أنواع العطور كلها والقاعدة الفقهية 

تقول (إذا ضاق األمر اتسع).

٤٦٢. إزالة الشعر غير مرغوب فيه 
ما حكم إزالة الشعر الغري مرغوب به من اليدين والقدمني سواء بالنسبة للمتزوجة والغري متزوجة؟ 

 
ظهور الّشعر عىل ساعدي املرأة وساقيها، مخالف ملا هو الشأن الذي فطر الله عليه املرأة، ومن 
ثمَّ فإن إزالة املرأة للشعر الذي ينمو عىل جسمها، هو إزالة للتشوه، وإزالة التشوهات مرشوعة 

وجائزة لكل من املرأة والرجل، وليس صحيحاً أنني ذكرت يف أّي من كتبي خالف ذلك.

٤٦٣. سؤال في زراعة األسنان 
يتطلب زرع السن يف الفك وضع طعم عظمي مأخوذ من إنسان آخر (غالباً متوىف) ويكون الطعم 
العظمي عبارة عن مسحوق عظمي فهل هذا يجوز؟ وموجب الزراعة هنا هو زوال السن نتيجة 

لكرس أصابه فأدى لخلعه. أفيدونا أكرمكم الله. 
 

نعم يجوز ذلك

٤٦٤. هل يجوز للمرء أن يوصي بأعضائه بعد موته؟ 
هل يجوز للمرء أن يويص بأحد أعضائه بعد موته مبارشة (طبعا باملجان وللمحتاجني). مثال هل 
يجوز أن أويص بقرنية عني، أو كلية، أو قلب ملريض بحاجة لذلك قد تنقذ حياته هذه املساعدة. 

 
اإلنسان يتمتع بأعضائه التي متعه الله بها، ولكنه ال ميلك شيئاً منها، وال يجوز لإلنسان أن يويص مبا ال ميلك.

٤٦٥. هل تجوز هبة جثة الميت لخدمة العلم 
أسأل عن حكم اإلسالم يف هبة جثة امليت من أجل تطوير املجال الطبي يف بالدنا؟ وهل ميكن 

اعتبار هذا الفعل صدقة جارية؟ 
 

إذا توقفت دراسة علم الترشيح ونحوه عىل ترشيح بعض الجثث ألشخاص من الناس، وتقرر أنه ال 
ً من استعامل القدر الذي تقتضيه الرضورة من  تغني جثث الحيوانات عن اإلنسان، فال مانع رشعا
الجثث اإلنسانية. وارجع ملعرفة تفصيل هذا الحكم إىل كتايب "قضايا فقهية معارصة". الطبعة األخرية.
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٤٦٦. الفرق بين الموت الرحيم وإيقاف العالج 
أنا طبيب يف دولة غربية وعندي مريض مسلم من سوريا يف العناية املشددة، املريض بحالة 
سيئة: رسطان يف الدم، إنتان منترش يف الدم أدى إىل فشل كلوي وكبدي (غري مرتاجع ملدة ٦ 
اسابيع)، موضوع عىل أجهزة لدعم التنفس والضغط ولغسيل الدم، األطباء يئسوا من حالته 
ويريدون إيقاف املعالجة. أريد أن أسأل الدكتور صاحب كتابه قضايا فقهية معارصة عن توضيح 
الفرق بني املوت الرحيم وإيقاف العالج، وهل إيقاف العالج يف هذه الحالة قتل للمريض؟ علامً 

أن إيقاف أي جهاز من هذه األجهزة يقيض عىل املريض.  
 

يف مثل هذه لحالة ال يجب عىل الطبيب وال عىل أقارب املريض وضع املنفسة وال إبقاؤها بعد 
وضعها، ولو قطع الطبيب بأن املريض سيموت عندئذ، وهذا ال يدخل فيام يسمى (املوت 
ً يف حركته اآللية، فهي  الرحيم) ألن املنفسة ال متّد املريض بحياة ذاتية، بل تجعل القلب مستمرا
بالنسبة له كامليت املثبت عىل قدميه بفعل جهاز يسنده. إن الجهاز ال يبعث يف امليت حياة وإن 
 ً كان يسنده ومينعه من الوقوع. أما املوت الرحيم فهو إزهاق الحياة املستقرة بوسيلة ما تخليصا
ً (انظر كتايب "قضايا فقهية معارصة" الطبعة األخرية  له من اآلالم املستمرة وهو محرّم يقينا

الصفحة ٣٦٩).

٤٦٧. حكم التشريح 
ما هو حكم دراسة ترشيح الجثث البرشية؟ وما حكم العمل يف هذا املجال؟ حيث أن عملية 
الترشيح يتم إجراءها لألشخاص الذين ميوتون ميتة مشبوهة ويتم فيها فتح معظم أعضاء الجسم 

ورمبا الدماغ وذلك بحسب الحالة؟ أفيدونا جزاكم الله خرياً. 
 

ترشيح الجثث لطالب الطب مهمة علمية ال تنكر أهميتها، ومن ثم فإن استخدام الجثث لها 
جائز رشعاً بقيوده املعتربة. بوسعك أن ترجع إىل كتايب (قضايا فقهية معارصة) ملعرفة التفصيل.

٤٦٨. حول اإلجهاض 
ً من أول الحمل، ويتبني لدى  اكتشفت زوجتي أنها حامل بعد مرور ما يزيد عىل أربعني يوما
الكشف باألشّعة أن الجنني متعرِّض عىل األغلب للتشّوه بل ألنواع منه. وقد أسقطت زوجتي 

الجنني بسبب ذلك، فام الحكم وهل عليها أي كّفارة؟  
 

ً عىل بدء الحمل ال إشكال فيه، ألنه جائز باتفاق  أوالً: اإلجهاض الذي يتم قبل مرور أربعني يوما
الزوجني مع الكراهة التنزيهية. ثانياً: لفقهاء الحنفية رأي اعتمده كثري منهم وهو أن اإلجهاض ال 

يحرم إال إن مر مائة وعرشون يوماً عىل بدء الحمل. 
أقول: ميكن األخذ بهذا الرأي يف حاالت الرضورة كالتي وصفتها يف رسالتك، وعىل هذا فال إشكال 

يف األمر وال يرتتب عىل اإلسقاط يشء.
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٤٦٩. زراعة البويضة 
 هل يجوز استئجار رحم امرأة لزراعة بويضة امرأة أخرى ال تستطيع الحمل؟ وإذا كانت املرأة 
ً وأراد زوجها زراعة بويضة رضتها فيها فهل يجوز باعتبار أن البويضة ملقحة منه؟ وهل  عاقرا

يقاس هذا األمر عىل الرضاع؟ وجزاكم الله خرياً. 
 

ال يجوز استئجار األرحام لزراعة البويضات، أياً كان الحال وأياً كان السبب.

٤٧٠. مغالطات لم أتمكن من الرد عليها 
هناك سؤاالن وجههام إّيل غري مسلمني بريطانيني -حيث أقيم- مل أقدر عىل الرد عليهام: 

السؤال األول: كيف يأمركم دينكم بعدم األكل والرشب يف رمضان لفرتة قد تتجاوز الـ ١٦ ساعة؟ 
يف بريطانيا وقد أثبت الطب الحديث أن ذلك ضار بالصحة.. وخصوصاً أن رشب املاء يف الساعات 
ً وأن جسم اإلنسان تكرث جراثيمه يف حال امتنع  األوىل من الصباح هو أمر غاية يف األهمية طبيا

عن رشب املاء لفرتة طويلة مثل هذه؟ 
السؤال الثاين: إذا كان دينكم دين تسامح واقتناع.. فكيف يُقتل املرتد عن اإلسالم؟ أين حرية 

االختيار؟ جزاكم الله كل الخري. 
 

هذا الذي أثبته األطباء األجانب مل يثبته رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص القائل: ( صوموا تصحوا ) ومل يثبته 
ً لتأخر الربء فإن  ً ملرض ما أو سببا األطباء املسلمون املتخصصون وعندما يصبح الصوم موجبا
ً أَْو َعَىل َسَفرٍ  ِريضا ً عندئذ مبوجب قول الله ( فََمن كَاَن ِمنُكم مَّ اإلفطار جائز بل رمبا يكون واجبا

ْن أَيَّاٍم أَُخَر ).  ٌة مِّ فَِعدَّ
 

ً وإمنا قىض به رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بوصف كونه ويل أمر  أما الحكم بقتل املرتد فليس حكامً تبليغيا
املسلمني، عند كثري من الفقهاء فهو من أحكام اإلمامة والسياسة الرشعية وإمنا قام رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص بذلك درًء للحرابة التي يعلنها املرتد يف أكرث األحيان عىل اإلسالم واملسلمني أي أن املرتد 
يقتل للحرابة التي يعلنها بذلك ال لكفره وهو الرأي املعتمد عند األحناف، وعىل هذا فلويل أمر 
املسلمني اليوم مثالً أال يعاقب املرتد بأي عقاب إذا علم أن املرتد مسامل ومل يتخذ من ردته ذريعة 

ملحاربة املسلمني.

٤٧١. حكم استعمال أدوات تنظيم النسل 
ما حكم وسائل ما يسمى بتنظيم النسل؟ هل هي بجميع أنواعها جائزة رشعاً؟ ما هو الضابط يف 

استعاملها؟ جزاكم الله خرياً. 
 

الضابط يف وسائل تأخري الحمل أن ال تكون ضارة بقرار طبيب مختص، وأن يكون استعاملها 
مبوافقة الزوجني.
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٤٧٢. تخطيط جنس الجنين 
السالم عليكم، ماذا يقول اإلسالم عن تخطيط جنس الطفل؟ 

 
ً أو أنثى، باتّباع وصايا الطبيب  لعلّك تقصد بتخطيط جنس الطفل العمل عىل أن يأيت ذكرا
املختص لك، فإن كان هذا قصدك فال حرج يف ذلك عىل أن تعلم أّن األسباب جند من جنود الله، 

وأّن األمر بيد الله أّوالً وآخراً. 

٤٧٣. اعتماد الرائي مرجعًا للفتاوى! 
هل أستطيع أن آخذ من الرايئ حكامً رشعياً دون الرجوع إىل أهل العلم؟ 

 
الرايئ فيه مزيج من الخري والرش والصواب والخطأ، لذا فإن من الخطأ أن تستسلم لكل ما يقال يف 
هذه األقنية التي تتكاثر بدون حد. بل ارجع ملعرفة أحكام الرشع إىل العلامء املتخصصني الذين 

شهد املجتمع بأنهم يخافون الله وال يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل أو كثري.

٤٧٤. حول الكتب اإللكترونية في االنترنت 
مثة نسخ الكرتونية لبعض كتبكم مثل كتاب العقوبات اإلسالمية وعقدة التناقض، إىل كل فتاة 
تؤمن بالله، حرية اإلنسان يف ظل عبوديته لله، محارضات يف الفقه املقارن. يتم تداولها عرب 
اإلنرتنت وقد وصلتني هذه الكتب من صديق يل وكان يريد أن ينرشها رغبة منه يف نرش العلم 
وتعميم الفائدة لكن تريّثناحتى نتبني. لذلك أسأل فضيلتكم هل هذه النسخ رشعية وبرىض منكم 
يف قراءتها ونرشها، أم أنها تزوير ومخالفة لحقوق النرش فنمتنع عن قراءتها ونرشها؟ جزاكم الله 

كل خري. 
 

يجب االستئذان من دار النرش التي أنفقت املال عىل طباعة الكتاب ونرشه، واإلقدام عىل نرش 
هذه الكتب وبيعها بحجة نرش العلم وتعميم الفائدة يعد لوناً من ألوان الرسقة واالقتناص.

٤٧٥. تصميم مواقع مع موسيقى تشغيلية لألطفال 
ما حكم تصميم موقع طلب صاحبه وضع موسيقى لألطفال كموسيقى تشغيلية فقط علامً أن 
املوقع ال يحتوي عىل يشء يغضب الله أو يشء محرم فقط يحتوي عىل هذه املوسيقى التشغيلية 

وهي لألطفال حرصاً؟ 
 

أرجو أّن وضع مثل هذه املوسيقى ملثل هذا الهدف ال حرج فيه والله أعلم.
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٤٧٦. بين منافع ومفاسد ما يسمى الهواتف الذكّية 
كنت أقرأ يف هذا املوقع إحدى خطب الجمعة لفضيلتكم، وتكلّمتم فيها عن الفرحة التي تغمر 
ً يف هدايته. فأحببت أن أخربكم  ً ثّم جعلكم الله سببا كيانكم عندما يخربكم أحدهم أنّه كان تائها
أيّن من من تأثّر كثرياً بدروسكم وكتبكم ال سيّام املتعلّقة بالعقيدة وإيّن ال أبالغ إذا قلت أّن منهج 
حيايت تغرّي بعد تعّريف عليكم وعىل فكركم (ولو كان هذا عن بعد دون أراكم أو تروين).. فبارك 
الله بكم وبكل علامء األّمة املخلصني وجزاكم الله عّنا خري الجزاء. أود أن أطرح عىل فضيلتكم 
سؤال يتعلّق مبا يسّمى بـ(الهواتف الذكيّة)، فهذه الهواتف تتيح للرشكات املنتجة لنظام التشغيل 
إمكانيّة التجسس عىل صاحبها من حيث تحديد موقعه وتسجيل كالمه ورسائله وكل إستخداماته 
لها.. وعادًة ما تكون هذه الرشكات أمريكيّة وال نعلم أهدافها أو إذا ما كان لها أهداف تجسسيّة 
ال سيام أّن الكثري الشباب يف عاملنا اإلسالمي أصبحوا يستعملون تلك األجهزة (ولعل التجسس 
يكون عىل املجموع ال عىل فرد بعينه).. ولكن ومن ناحية أخرى، هذه األجهزة لديها الكثري من 
اإليجابيّات، كتحديد أوقات الصالة واتجاه القبلة يف أي مكان، وتطبيق القرآن الكريم والتطبيقات 
التي تستخدم لتصفح الكتب وبالتايل فإّن الجهاز يساعد صاحبه عىل استغالل كل لحظة من وقته 
بيشء مفيد يف أي مكان تواجد وبسهولة مريحة. فام حكم إستخدام هذه األجهزة؟ وهل 

تنصحون باستخدامها أو االبتعاد عنها؟ بارك الله بكم. 
 

القاعدة الرشعية املعروفة املتبعة تقول: درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح، وعليه فيجب 
التضحية بالفوائد التي ذكرت، يف سبيل االبتعاد عن املفاسد التي قد تنجر إليها.

٤٧٧. نظرية التصميم الذكي 
ً من استعامل  سؤايل هو: هل يجوز للمسلم االعتامد عىل نظرية التصميم الذيك لإلنسان بدءا
الحمض النووي فام بعد، كبداية الثبات وجود الخالق بطريقة معملية خاضعة للوسائل العلمية 
الحديثة، ومضاد لنظرية التطور؟ الرجاء التوسع يف رسد االساس الذي يجب اتباعه للخوض يف مثل 

هذه االمور.  
 

كل نظريّة علميّة تطرح يف مجال البحث، ليس يف اإلسالم ما مينع من دراستها وإخضاعها 
للمناقشة والنقد بل للتنفيذ أيضاً، ولن توصل املناقشات العلميّة السليمة أصحابها إّال إىل العلم 
ً ملا قّرره كتاب الله. ولكن اليشء املحظور  الحقيقي والعلم الحقيقي ما كان يف يوم ما مخالفا
ً لكل نظريّة تطرح للدراسة والنقد، قبل  علميّاً، قبل أن نقول دينيّاً، هو أن نستسلم بعقولنا سلفا
متحيصها ومناقشتها. كاستسالم الذين استسلموا لنظريات التطّور التي نسخت الالحقة منها 

السابقة، بدءاً من الالماركية فالداروينية فالداروينية الحديثة. 
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٤٧٨.  تشييد منشآت سياحية فيها محرمات 
أنا تاجر بناء ومقاول عرض عيل املساهمة يف تشييد فندق يف مجمع سياحي وفيه بار (يقدم 
املرشوبات الكحولية) وملهى لييل ومسبح للجنسني، وأنا أخاف الله، فهل عيل إثم إن أنا شاركت 

يف هذا العمل فأكون ممن يتعاونون عىل اإلثم والعدوان؟ أفيدوين وجزاكم الله خرياً. 
 

ال يجوز إقدامك عىل مثل هذا العمل، وإال كنت رشيكاً يف تحمل اإلثم الذي يتولد منه.

٤٧٩. حكم التجنس في بلد غير مسلم 
ما هو حكم الحصول عىل جنسية بلد غري مسلم؟ وهل يختلف الحكم يف حال طالت اإلقامة يف 

هذا البلد؟ أو يف حالة أن الحصول عليها يقدم تسهيالت؟ 
 

الحصول عىل جنسية بلد غري إسالمي، إن استلزم الخضوع ألنظمة تلك البلدة، وكان فيها ما هو 
محرم، يصبح محرماً قوالً واحداً، وال عالقة يف هذه الحالة باإلقامة إن طالت أو قرصت.

٤٨٠. العمل في مهنة المحاماة 
ما حكم العمل يف املحاماة يف ظل القوانني الفرنسية يف بالدنا، ويف ظل الرشاوي التي يشيع اللجوء إليها؟ 

 
ً عن الرشاوى  إذا التزم املحامي الدفاع عن الحق وعدم مخالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية مبتعدا

فعمله مربور وال إشكال فيه.

٤٨١. زخرفة المساجد 
ما هو حكم زخرفة املساجد من الخارج بوضع الحجر والرخام عليها؟ وما هو حكم املال املدفوع 

لذلك؟ 
 

زخرفة املساجد باأللوان واألشكال الهندسية، من املكروهات إن كان املال الذي أنفق عليها تم 
التحصيل عليه ممن يريد ذلك ويطلبه، وال ثواب لصاحب املال فيه. 

وأما إن تم اإلنفاق عىل الزخرفة من مجموع املال الذي جمع باسم بناء املسجد من املتربعني، 
فإن اإلنفاق عليها من هذا املال محرم وفاعل ذلك مرتكب إلثم كبري يعرضه للعقاب... 

ولكن يجب أن تعلم أن إكساء جدران املسجد بالرخام الخايل عن الزخرفة مثالً ليس من الزخرفة 
بل هو من التشييد املربور.
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٤٨٢. إنك ال تهدي من أحببت 
ً لدعوتك للتوبة إىل الله عز وجل، وعمالً  أستاذي الفاضل سامحة الشيخ محمد سعيد: اتجاها
بسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، فقد توجهت لله عىس أن يقبل توبتي .. ومل أدرك ما لها من أثر إال بعد ما قرأت 
ما تيرس يل من كتابك "رشح الحكم" وأنا أعلم أنك عىل حق فيام تقوله وتدعو إليه ولكن كيف 

السبيل إىل أن أقنع من ال يقتنع بأن هذه املصيبة من نتائج أعاملنا؟    
 

ملاذا تحّمل نفسك هداية الناس؟ وهو مام مل يحّملك الله إياه، أمل تسمع حديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
الذي يقول فيه (بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً كام بدا فطوىب للغرباء). 

أمل تعلم أن عمر بن الخطاب قال أثناء خالفته "ما ترك الحق صديقاً لعمر". 
يكفي أن تقول ملن يسخر من قولك بأن هذه الفتنة من نتائج آثامنا: إن كالم الله يخالفك إذ 

ِصيبٍَة فَِباَم كََسبَْت أَيِْديُكْم) فأيكام الصادق أنت أم كالم الله؟. يقول: (َوَما أََصابَُكم مِّن مُّ
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الباب 
الثامن

قضایا
الساعه
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٤٨٣. هل ُيستدل بكالم سيدنا أبي بكر في إباحة الخروج على الحاكم؟ 
بعض العلامء يستدلون بقول سيدنا أيب بكر الصّديق -ريض الله عنه- عند تسلمه الخالفة: 
( أطيعوين ما أطعُت اللَه ورسوله، فإن عصيُت اللَه ورسوله؛ فال طاعة يل عليكم )، ليجيزوا 
الخروج عىل الحاكم، ويقولون بأن معصية: القتل وسفك الدماء وذبح األطفال بالسكاكني، تكفي 
 ثم يستشهدون بكالم أحد العلامء حيث يقول: ( إن الحاكم يأخذ رشعيته  للخروج عىل الحاكم.
من خالل أدائه لواجباته تجاه األمة، من حامية مصالحها، وحامية أرواح أبنائها، وصيانة أعراضها، 
وكف البالء عنها. فإذا مل يقم الحاكم بهذه الواجبات سقطت رشعيته وبالتايل سقطت طاعته. فام 
بالنا إذا كان الحاكم هو الذي يعتدي عىل األرواح واألعراض واألطفال والنساء ). وعليه: ال طاعة 
ملخلوق يف معصية الخالق. فهل هذا االستدالل وكالم هذا العامل صحيحني؟ أفيدونا، بارك الله 

فيكم وجزاكم الله خريًا. 
 

قال أبو بكر: ( فإن عصيت الله ورسوله ال طاعة يل عليكم ) ومل يقل إن عصيت الله ورسوله 
ً ومل يقل أحد من العلامء إن  أخرجوا عّيل. وهذا الذي قاله أبو بكر هو الذي قاله العلامء جميعا
الحاكم إذا أمر مبعصية تجب طاعته فيها، ومل يقل إن الحاكم إذا عىص الله يجب أن تقتدي به 
فيها، بل تم اإلجامع عىل أن الحاكم ال يجوز أن يطاع يف معصية أمر بها.. ولكن ال يجوز يف الوقت 

ذاته الخروج عليه، وال شأن يل بالحذلقات املتعلقة مبا وراء ذلك.

٤٨٤. هل صحيح أن حديث وإن جلد ظهرك معلول ال يؤخذ به؟ 
تعليقأ عىل الحديث الرشيف: "وإن جلد ظهرك وأخذ مالك". بعض العلامء املشهورين يف هذا 
العرص يربورون الخروج عىل الحاكم بأن هذا الحديث ليس صحيح و بأنه من املرسالت. أيضأ 
يقولون أن مسلم له نوعان من األحاديث: أحاديث أصول وهي أحاديث صحيحة، وأحاديث 
متتبعات وهي أحاديث غري موثوق بها. وإنَّ هذا الحديث هو ضمن األحاديث املتبوعة. أيضا 
يدعون أن القرأن يحوي عىل الكثري من اآليات التي تحض عىل محاربة الظلم. وبهذا يربورون 

الخروج عىل الحاكم الظامل. فامرأيكم بهذا التفسري جزاكم عنا ألف خري.  
 

حديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الذي يرويه مسلم يف صحيحه من حديث حذيفة بن اليامن، 
وفيه: ( تسمع وتطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ) ليس مرسالً، وليس من التعاليق، بل هو من 
أصحِّ ما اتّفَق عليِه أمئة الحديث. ومعناه موجود يف حديث آخر مام اتفق عليه األمئة، وهو قوله 
 وموجود يف حديث آخر متفق عليه من   ( أعطوهم مالهم وسلوا الله مالكم ). ملسو هيلع هللا ىلص وسلم:
حديث ابن عباس، وهو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: ( من كرَه من أمريه شيئاً فليصرب فإن من خرج عىل السلطان 
ً فامت، مات ميتة جاهلية ). هذا الكالم يشء، والعمل عىل ّيل األحاديث وإخضاعها لهوى  شربا
النفس يشء آخر. وهذا التالعب يشبه تالعب من يقول إن (االجتناب) املقصود يف قول الله عن 
الخمر ( فاجتنبوه )، هو األمر بوضعه يف الجانب، وليس معناه الرتك!! وإذا هيمنت األهواء عىل 

اإلنسان فام أيرس أن يرى الباطل حقاً والحّق باطالً.
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٤٨٥. هل يعد خروج سيدنا الحسين على يزيد خروجًا على الحاكم؟ 
يا شيخنا الفاضل: أمل يرث الحسني بن عيل ريض الله عنهام عىل يزيد بن معاوية وابن الزبري عىل 
حكم األمويني وسعيد بن جبري واإلمام الشعبي عىل الحجاج (ويومها كانت الدولة تحكم برشع 

الله) وغريهم من األمئة الذين خرجوا بالسيف ليس باملظاهرات.  
 

إن خروج الحسني وابن الزبري وابن عباس وغريهم عىل يزيد، ليس من نوع الخروج عىل الحاكم 
الذي استقر له الحكم. ومل يقل أحد من املؤرخني أو الفقهاء ذلك. بل من الثابت أن الذين خرجوا 
عىل يزيد، إمنا خرجوا عليه قبل أن تتم له البيعة الرشعية وقبل أن تستقر له الغلبة، ذلك أنه دعا 
الناس إىل بيعته، وكان قد أوىص والده الناس قبل وفاته بالبيعة له، ولكن جميع أهل الحجاز 
وسائر أهل العراق وفئات من أهل الشام رفضوا مبايعته، وكان يف مقدمتهم هؤالء الذين ذكرت 
ً عىل إمام استقرت يف الناس إمامته، بل كانوا ميارسون  أسامءهم. إذن مل يكن موقفهم خروجا
حقهم يف البيعة أو عدم البيعة له، أمام دعوته الناس إىل مبايعتهم له. يعلم هذا أي مثقف له 

زاد من الثقافة يسري. 
 

أما خروج ابن األشعث عىل عبد امللك بن مروان، فقد كان خروجه من نوع البغي كام قرر 
الفقهاء، وللبغي قيود ورشوط رشعية معروفة يف الباب الفقهي املخصص لذلك وليس بينه وبني 
خروج الناس إىل املسريات وهتافات التجريح والسب والتسقيط والخطط الكامنة وراءه أي عالقة 

أو شبه، بل إن فرق ما بينهام كفرق املرشقني.

٤٨٦. ماهي صفات الحاكم؟ 
ما هي الصفات التي اتفق علامء املسلمني أن تكون موجودة يف ويل األمر أي الحاكم، وهل 

للحاكم أن يتبع مذهباً مغايراً ملذهب الرعية؟  
 

الصفات التي يجب أن تتوفر يف ويل األمر، يك يستمر حكمه، أن ال يتورط يف ((كفر بواح)) عىل 
حد تعبري رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. فإن مل يتورط فيه فال ضري يف انتامئه إىل مذهب ما من املذاهب التي 
يعلن أصحابها أنهم مسلمون. وقد ظهرت يف عهد التابعني فرق إسالمية شاذة كاملرجئة والقدرية 
والحشوية واملعتزلة، ومل يكفرها أحد من املسلمني قط، وقد قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف الحديث 
الصحيح (سيكون بعدي أمراء، ال يستنون بسنتي وال يهتدون بهدايتي قلوبهم قلوب شياطني يف 
جثامن أنس) قال أبو حذيفة: فامذا تأمرنا إن أدركت ذلك؟ قال: (تسمع وتطيع، وإن رضب ظهرك 
ً لكم عليه من الله سلطان) فهذا جواب سؤالك  ً بواحا وأخذ مالك تسمع وتطيع، إال أن تروا كفرا

آتياً من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ال من عندي وال من عند أي من الناس.
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٤٨٧. ضابط الخروج على الحاكم 
يقول بعضهم: إن الذين نهى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن الخروج عليهم هم ممن كانوا عىل مستوى 

صالح سيدنا عَمر، فهل هذا صحيح؟ 
 

إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل ينه عن الخروج عىل الحاكم العادل الذي يكون يف مستوى عمر بن الخطاب 
فقط، بل نهى عن الخروج عىل أي حاكم مل يعلن عىل الناس الكفر البواح. أمل يقل فيام رواه 
مسلم وغريه: (إنها ستكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، ال يستنون بسنتي وال يهتدون بهدايتي 
قلوبهم قلوب شياطني يف جثامن إنس) قال له أبو حذيفة: فبم تأمرين إن أدركت ذلك؟ قال: 
(تسمع وتطيع، وإن رضب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع) فهل هؤالء الذين وصفهم رسول الله 

ملسو هيلع هللا ىلص، من أمثال ُعَمر؟

٤٨٨. الراجح في مسألة الخروج على الحاكم أصوليًا 
نقل اإلمام النووي - رحمه الله تعاىل - يف رشحه لصحيح مسلم إجامع املسلمني عىل حرمة الخروج عىل 
الحاكم وقتاله وإن كان فاسقاً ظاملاً، ولكنني قرأت يف كتاب رشح املقاصد للسعد التفتازاين نقالً عن إمام 
الحرمني الجويني يقول فيه: "وإذا جاور إمام الوقت فظهر ظلمه وغشمه ومل يرعو لزاجر عن سوء 
صنيعه بالقول فألهل الحل والعقد التواطؤ عىل ردعه ولو بشهر السالح ونصب الحروب” (٢٧٢/٢ طبعة 

باكستان) فكيف يتم التوفيق بني نقل اإلجامع لإلمام النووي وما ذكره اإلمام الجويني؟ 
 

اإلجامع الذي أكده اإلمام النووي أسبق من االجتهاد الذي نقله سعد التفتازاين عن الجويني وإذا 
وقع اإلجامع بطلت االجتهادات الالحقة املخالفة. عىل أن االجتهاد إذا ناقض الصحيح الثابت من 
كالم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، يكون ذلك االجتهاد باطالً باالتفاق. وقد صح فيام رواه مسلم وغريه من 
حديث حذيفة أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: (يكون بعدي أمئة ال يهتدون بهدايتي وال يستنون 
بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطني يف جثامن إنس) قال حذيفة فقلت (كيف 
نصنع يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟) قال: (تسمع وتطيع لألمري وإن رضب ظهرك وأخذ مالك 
فاسمع وأطع) عىل أن اإلمام الغزايل تلميذ للجويني، ومل نجد يف كتاب الوسيط وغريه هذا النقل 

عن الجويني، بل أكد ما نقله النووي، مع العلم بأن النووي متأخر عنه.

٤٨٩. هل ما حدث في ليبيا مبرر شرعًا؟ 
علمنا من فضيلتكم بالنسبة لليبيا أن الخروج عىل الحاكم فيها قد تحققت رشوطه ولكن السؤال 
هل هذا مربر ملا حصل من قتل مئات اآلالف من الشعب الليبي وترشيد املدن الكاملة؟ أم أن 
ً ضوابط متنع هذا الخروج ولو تحققت موجباته إذا كان هذا مدعاة لتدخل أجنبي؟  هناك أيضا

 ً أفيدونا جزاكم الله خريا
 

ال.. ليس ذلك مربراً ملا حدث.
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٤٩٠. حكم البيعة إلمام المسلمين 
مبا أن ويل األمر اليوم مل يستتب له الحكم باملبايعة الرشعية، أََوال يَُعدُّ إذاً غاِصباً للُحْكم؟ 

 
ملاذا ال تدرس ولو موجزاً ألحكام الفقه اإلسالمي، ما دمت مّرصاً عىل املناقشة يف مسائله وأحكامه. 
ً لهذه األحكام لعلمت أن اإلمامة الرشعية تثبت لإلمام بواحدة من ثالث طرق:  لو درست موجزا
البيعة الرشعية املبارشة له /العهد إليه بأن يقرتحه الخليفة الذي قبله لتويل الحكم بعد موته../ 
االستيالء بالقوة إذا استتب له الحكم مبوت الحاكم الذي قبله أو بعزله. فهذه الحالة الثالثة، قد 
يعىص الحاكم فيام أقدم عليه من الغلبة بالقهر، ولكن يجب عىل الرعية أو الناس االنقياد له، 
فيام ال يخالف الرشع، مع وجوب مخالفته يف كل ما هو مخالف للرشع باإلجامع، مع عدم 

الخروج عليه.

٤٩١. استشكال لحديث 
ً عىل حديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: (تسمع وتطيع لألمري، وإن رضب ظهرك،  ذكر أحد الباحثني تعليقا
وأخذ مالك، فاسمع وأطع) أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مل يقل "وإن ظلمك"، وإمنا قال: (وإن رضب ظهرك 
وأخذ مالك) وأن هذا الحديث يدخل فيه من صور الظلم ما وازاه أو كان أدىن منه، أما ما هو 

فوقه - كالجناية عىل النفس أو العرض أو الحرمات الدينية - فال يقاس عليه. فام رأيكم؟ 
 

أليس رضب الحاكم ظهرك وأخذه مالك ظلامً ؟، ومع ذلك فقد أمرك رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بطاعته، 
وأكد ذلك يف حديث آخر بقوله: (أعطوهم ما لهم، وسلوا الله ما لكم) أي أعطوهم ما طلبوه 
منكم وإن ارتكبوا يف ذلك إمثاً، واطلبوا من الله ان يعوضكم خرياً، وأن يأخذ حقكم منهم يوم 

القيامة. وإمنا قال ذلك كله تجنباً الندالع الفتنة وتوقياً ألسبابها.

٤٩٢. هل لقاعدة (لكل مقام مقال) استثناء؟ 
هل لقاعدة لكل مقام مقال استثناء فمثالً إن مل يستجب الحاكم للتذكري واألمر والنهي وقد تم 

تكراره، أي هل للعامل أن يذكر ذلك عىل املأل؟   
 

إذا كان إعالن الخطيب للناس أنه أمر السلطات الخاصة باملعروف ونهاهم عن املنكر فلم يستجيبوا 
له، يتسبب عنه زوال املنكر الذي نهى عنه، فيا حبذا. ولكن ما من عاقل إال ويعلم أن هذه الطريقة 

ال تحّل املشكلة وال تحمل السلطات الخاصة عىل اإلرتداع، بل رمبا كان سبباً لعكس املطلوب.
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٤٩٣. كيف نوفق بين هذين الحديثين؟ 
كيف ميكن أن نوفق بني الحديث الصحيح (تسمع وتطيع، وإن رضب ظهرك وأخذ مالك تسمع 
وتطيع) وبني ما ييل (سيكون بعدي أمراء يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن 
وليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل) أخرجه أحمد يف املسند (٤٥٦/١) والبخاري يف التاريخ 

الكبري (٣٤٦/١) والبزار يف مسنده (٢٨١/٥) وابن حبان (٤٠٣/١).  
 

أنت تسألني عن معنى الحديث ثم التوفيق بينه وبني األحاديث الصحيحة التي تنهى عن 
الخروج عىل وّيل األمر، إال عند ظهور كفر بواح، ثم إنك تجيبني مبا ذكره العلامء، ومنهم اإلمام 

الغزايل يف اإلحياء ويف كتابه املنخول. فام الذي تطلبه مني بعد ذلك؟ 
 

إنني أؤكد هذا الذي قلته يف الجواب، موضحاً أن املجاهدة باليد وباللسان، تعني يف الحالني إنكار 
املنكر، فإن تأىت ذلك باليد دون أن يستلزم ذلك وقوع منكر أشّد منه حرمة، كان النهي به هو 
الواجب، وإال وجب تجاوز اليد إىل اللسان، وقد أفاض يف بيان ذلك اإلمام الغزايل يف باب األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر يف كتابه اإلحياء. وال يدخل أي من الحالتني يف املراد بالخروج عىل 
الحاكم. ومثله الحديث الصحيح املعروف (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) فهو جهاد 
ً عىل الحاكم.. ولو أن العلامء ورجال الدعوة هبوا إلنكار املنكر إذ  باللسان، ولكنه ليس خروجا

يرتاءى يف املجتمع بأحد السبيلني املمكنني لصلحت االمور كلها، ولسّدت منافذ السوء كلها. 
 

أال تالحظ الفرق بني واجب االنقياد ملا قد يطلبه ويل أمر املؤمنني يف الحديث الذي ذكرته، وبني 
حق املسلم يف الدفاع عن ماله وأهله عندما يعتدي عليه إنسان مثله؟ عليك أن تعطي ويلَّ األمر 
ما يطلبه منك ولو كان هو عاصياً يف ذلك، ولك أن متنع غريك من أخذ مالَِك ولو استلزم ذلك قتله 

أو التضحية بنفسك.

٤٩٤. شروط األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هل يجوز الخروج عىل الحاكم الذي تلبس بالكفر البواح، إن علمنا أن ذلك سيفتح أبواب فتنة ال 

متكن السيطرة عليها؟  
 

إن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قيد وجوب إنهاء املنكر باالستطاعة، فإذا كان الخروج عىل الحاكم املتلبس 
بالكفر البواح يتسبب عنه فتنة كالتي تقول، فمعنى ذلك أن االستطاعة معدومة. وعندئذ ال 
يجب اإلنكار بل لعله يكون محرماً، ويتحول الحكم إىل وجوب لإلنكار باللسان ضمن حدود 

االستطاعة أيضاً.



استفتاءات الناس لإلمام الشهيد البوطي على موقع نسيم الشام

NASEEMALSHAM.COM q١٨٨ نسيم الشام

٤٩٥. مسألة الصالة في الجيش 
ما حكم ويل أمر املسلمني الذي مينع املنتسبني إىل الجيش من إقامة وأداء الصالة وهل يجوز 

الخروج عليه؟  
 

إذا كان ويل أمر املسلمني هو بذاته مينع الناس يف الجيش أو يف غريه من الصالة، بدون سبب 
خاص أو لظروف خاصة، فذلك سبب من أسباب الكفر باالتفاق، ويربر الخروج عليه، بعد 
مراجعته وتقديم النصح له وأمره باملعروف ونهيه عن املنكر، أما إن كان تحت سلطته من 
املديرين واملوظفني من ميارسون هذا املنع فيجب مالحقة هؤالء املانعني عن طريق رئيس الدولة 
يك يقلعوا عن عملهم هذا أو يقتلعون هم عن مناصبهم، وال يجوز الخروج يف هذه الحالة عىل 

ويل أمر املسلمني ..  
 

ولعلك تعني بسؤالك الحالة الراهنة، إن الحالة الراهنة هي أن يف الضباط القامئني عىل أمر بعض 
املعسكرات من يفرضون أمزجتهم الخاصة ومواقفهم الشخصية من الدين عىل الجنود يف 
ً فيام أعلم، فقد  معسكراتهم، وهؤالء الضباط مختلفون يف ذلك، عىل أن املشكلة قد انتهت أخريا
تم توجيه من قبل ويل األمر للقامئني عىل شؤون املعسكرات، بأن ال مينع أحد من الصالة يف 

املعسكرات فرادى، خارج ساعات العمل. 
ً منع من  بل تم التحذير ممن يخالف هذه التعليامت، ولعلك لن تسمع بعد اليوم أن جنديا

الصالة يف معسكر ما.

٤٩٦. يتوهم تناقضًا بين حديثين 
كيف نوفق بني الحديث ( تسمع وتطيع وإن رضب ظهرك وأخذ مالك ) وبني الحديث ( من قتل 

دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد )؟  
 

ليس معنى وجوب طاعة ويل األمر، أن نطيعه يف ارتكاب معصية أمرك بها. 
ً كانت ال  بل القاعدة هي "ال طاعة ملخلوق يف معصية الخالق" فإذا أمرك ويل األمر مبعصية أيا
تجوز طاعته يف ذلك، وإمنا معنى تسمع وتطيع يف كالم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أن ال تخرج عليه بالتمرد 
ً يف ذلك كأخذه  عىل حكمه، وأن تلبي أوامره فيام ال معصية لك فيه، حتى وإن كان هو عاصيا
ملالك وكرضبه لظهرك كام قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. وحديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ( من قتل دون ماله فهو 
ص بحديث ( تسمع وتطيع وإن رضب ظهرك وإن أخذ مالك ) إذ القاتل يف الحديث  شهيد ) مخصَّ

الثاين ليس ويل األمر، بل رجل من عامة الناس. والقاعدة تقول "ما من عام إال وقد ُخِصص".
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٤٩٧. حكم الصالة على الصور 
هل يجوز الصالة عىل بساط أو أرض فيه صور؟ 

 
أوالً: ليس من شأين أن أحرك لساين أو قلمي بقالة السوء يف حق أي من أهل العلم عىل اختالف 
فئاتهم ومستوياتهم. ولقد أوعزت إىل القامئني بشؤون هذا املوقع أن يلتزموا مبثل هذا الذي ألتزم 

به، وأعتقد أنهم ملتزمون بذلك. 
 

ثانياً: الصورة التي تكون لجزء من كائن حّي كرأسه أو عضو من أعضائه مثالً، بحيث ال يحيا لو 
كان حقيقة، حكمه كحكم صور أشياء الطبيعة التي ال حياة فيها، فال حرج فيها رشعاً، والصالة 
فوق بساط أو سجادة عليها صور األشجار أو ما يف حكمها من أشياء الطبيعة كالنقوش والورود 
ً من سائر األشكال والرسوم يك ال  خالف األوىل، واألفضل أن يكون اليشء الذي يُصيل عليه خاليا
ينرصف املصيل بذهنه إليها (ذكره اإلمام الزركيش يف كتابه: إعالم املساجد يف أحكام املساجد)  

وبناء عليه فإن الذي يُقِبل عىل الله بصالة أو سجود، صالته صحيحة أيا كان شأن البساط أو 
ً كانت الصور واألشكال التي عليه، ما دامت صالته لله عز وجل.  الثوب الذي يصيل عليه، وأيا
وحتى لو أُجرب املصيل عىل السجود فوق بساط عليه صورة شخص ما، فسجوده عندما يكون لله 
صحيح ومثاب عليه. أال ترى أن الحجاج عندما كلف أحد أعوانه أن يحّول وجه سعيد بن جبري 
(وقد عزم عىل قتله) عن التوجه إىل القبلة، مل يبال بذلك قائالً: "فأينام تولوا فثم وجه الله” 
والشأن يف األمرين واحد، ما دامت العبادة لله، وما دام القصد بلوغ مرضاة الله. والتنطع يف هذا 

األمر وأمثاله ممجوج وصدق رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص القائل "هلك املتنطعون".

٤٩٨. طاعة األمير 
جاء يف الحديث الرشيف: ( َمْن أَطَاَعِني فََقْد أَطَاَع اللََّه، َوَمْن َعَصايِن فََقْد َعَىص اللََّه، َوَمْن يُِطعِ 
األَِمرَي فََقْد أَطَاَعِني، َوَمْن يَْعِص األَِمرَي فََقْد َعَصايِن ) هل هذا الحديث الرشيف يدخل فيه أمري كل 
جامعة كُربت أو صُغرت؟، فمثالً: إذا قال أمري رحلة يف حافلة: "ستكون االسرتاحة يف منتصف 
الطريق" هل لآلخرين ان يخالفوه فيقولوا: "ال نطيعك يف ذلك بل ستكون االسرتاحة قبل منتصف 

الطريق بقليل" .. أرجو التوضيح. 
 

هذا الحديث يتناول عالقة ما بني املسلمني واإلمام األعظم الذي تتّم إمامته بإحدى طرق ثالثة 
منصوص عليها يف باب اإلمامة من كتب الفقه، وال عالقة له مبا يتّم يف األسفار أو يف العالقة 

القامئة ما بني األحزاب والجامعات ومن يُنتخب رئيساً لهم فيها.
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٤٩٩. مناط الكفر االعتقاد 
تقول فضيلتكم أنه ال يجوز الخروج عىل الحاكم مامل يظهر كفرا بواحاً.. فأنا أسأل فضيلتكم هل 
يوجد كفر أكرث من قتل املسلمني والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: ( سباب املسلم فسوق وقتاله كفر ) متفق 
ً يرضب بعضكم رقاب بعض ). فنعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص من  عليه، وقال أيضاً: ( ال ترجعوا بعدي كفارا
قتل مسلمني بالكفر.. وكلنا يعلم من هو الذي استحل الدماء. أليس هذه أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص أم 

أننا نعيش يف غربه مع وصايا النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأحاديثه كام قلتم فيام سبق؟  
 

مناط الكفر االعتقاد أو ما يدل عىل االعتقاد كالسجود لصنم، أما قتل النفس بدون حق فمعصية 
كبرية من املعايص، إن كان القاتل مستحالً لذلك كفر، وإن مل يكن مستحالً كان مرتكباً لكبرية، وإذا 
 ً مل نعلم عقيدة القاتل أهو مستبيح أم ال، مل يجز تكفريه باإلجامع، إن الذين قتلهم الحجاج صربا
أعداد كبرية، ومل يكفره أحد من السلف الذين كانوا يف عرصه ويف مقدمتهم الحسن البرصي. وإن 
الذي قتل تسعة وتسعني نفساً ثم أمتهم املائة، يف الحديث الصحيح، مل يرتّد بذلك حتى يحتاج إىل 
إسالم جديد، وإمنا عىص الله مبا أقدم عليه، ومن ثم مل يكن بينه وبني مغفرة الله له إال التوبة 
 ً ً ) ففي غري موضعه، ولو كنت بصريا النصوح، أما استشهادك بحديث ( ال ترجعوا بعدي كفارا
باللغة العربية ألدركت ذلك، إن الكفر يف الحديث هو مصدر القتل وليس القتل هو مصدر الكفر 
وسببه كام تتوهم، ألن الكفر هو املتقدم عىل القتل يف الحديث وليس العكس، إين أنصحك بأن 

تتعلم، ثم تتكلم، ال سيام يف أمور الدين هذه.

٥٠٠. ماذا بإمكاني فعله في هذه األحداث؟  
ما املوقف الذي يجب أن أتخذه أمام هذه األحداث؟ 

 
ً ممن يتعامل مع القنوات اإلخبارية لنقل أخبار بلده إىل  الشق الثاين من سؤايل أن رأيت أحدا
 ً القنوات وأغلبيتها افرتاء عىل حسب ما سمعت منه، فامذا أفعل معه رغم نصيحتي له مرارا
ولكن قوبلت منه بعدم استيعابه لنصيحتي؟ فامذا أفعل معه وأنا أراه يكذب عىل وطنه ويجرها 

إىل خراب أكرب؟  
 

الشق الثالث مذهبنا مذهب دعوة بالحسنى ودعوة الناس اىل سبيل الله باملوعظة الحسنة، 
ولكن كثرياً من مشايخنا ال يسلكون هذا السبيل.. 

 
أمتنى من الله ثم منك أن تجيبنا يف أرسع وقت ألن إجابتك ونصيحتك عىل تلك األسئلة سينظر 
إليها جمع غفري وعدتهم بأن أطرح تلك األمور عليك وأن يرووا إجاباتك، ومنها سيفعلون ما تقول 

لهم. أفيدونا رحمكم الله وأعتذر عن اإلطالة سامحة الشيخ. محبكم يف الله من درعا.
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أنقل إليك جواب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص املتضمن اإلجابة عن هذا السؤال واملخرج من هذه الفتنة، 
وهو قوله يف خطبة يف حجة الوداع: ( وقد تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعده إن 

اعتصمتم به: كتاب الله وسنة رسوله ). 
إن املسلمني، ويف مقدمتهم علامء املسلمني، لو استجابوا لوصية رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص هذه، ملا اختلفوا 
ً املسلمني، بسّد الذرائع املوصلة إىل ارتكاب محرم. فقال:  ً جازما وملا ضلوا. كتاب الله يأمر أمرا
ً ِبَغرْيِ ِعلٍْم ) حرّم عىل املؤمنني سّب  ْ اللَّه َعْدوا ْ الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اللِّه فَيَُسبُّوا ( َوالَ تَُسبُّوا
األصنام إذا جّر املرشكني إىل سب الله، مع العلم بأن سب األصنام يف أصله مباح، فكيف إن تسبب 
ً عىل هذا النص  عن مثل هذا املباح قتل الربآء واصطدام األحقاد والنزوات؟ قرر العلامء اعتامدا
وأمثاله يف كتاب الله أن من تذرع بفعل مباح يف أصله إىل قتل بريء اعترب يف حكم الرشيعة 

اإلسالمية قاتالً، وتحمل مسؤولية هذا الجرم كامالً عند الله عز وجل. 
 

ومن املعلوم أن معظم أعامل التخريب التي متت واألرواح التي أزهقت يف الشوارع، إمنا تم 
التذرع إليها والتسبب لها باملسريات املهيجة والهتافات االستفزازية والترصفات الهوجاء املثرية 
ً لهم  ً يف دار الدنيا، وعقابا لغضب األخرين. ومن ثم فإن املتذرعني واملتسببني يتحملون (قضائيا
يوم القيامة) نتائج أعاملهم الذرائعية. وهذا حكم رشعي ثابت ال نعلم خالفاً فيه، وإذا كان فيمن 
يُعدون من العلامء من يخالف بسلوكه أو بتعليامته هذا الحق الثابت، فهو إما لجهله أو إلثارة 

رىض دهامء الناس عىل رىض الله وااللتزام برشعه. 
 

 ً وأقول ملن يعرب عن حريته عندما يرى اختالف أهل العلم أمام مثل هذه الفتنة: إن كنت بصريا
بوصايا القرآن ووصايا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أمام مثل هذه الحال، فلك يف اتباع كتاب الله ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص 
ما يحّل مشكلتك ويريح بالك، وإن كنت جاهالً بوصايا كتاب الله ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، فحسبك إذن أن 

تستجيب ألمره الصادر إليك وإىل أمثالك: 
ً مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة  ً ودنيا ً وهوى متبعا ً مطاعا ( إذا رأيت شحا
نفسك ودع عنك أمر العامة ) ابن ماجه وأحمد والنسايئ الرتمذي وقال هذا حديث حسن غريب. 

 
وأقول ملن يتهم هذه النصيحة النبوية بالسلبية والفرار من الواجب: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لو خّص بهذه 
ً أو ثلة من أصحابه أو همس بها يف آذانهم ألشبه أن يكون األمر كام يقولون.  الوصية واحدا
ً عندما تهتاج مثل هذه الفنت، فام الذي تتصوره لو  ولكنها وصية عامة أوىص بها املسلمني جميعا
ً انقادوا لوصية رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص واعتزلوا هياج الشوارع ومسرياته، وعكف كل منهم  أنهم جميعا
عىل تربية أهله وأوالده الرتبية املثىل؟! إذن النقشعت الغّمة وسكن الضجيج والنكشف تجار 

الفتنة وعمالء الخطط الخارجية اآلمثة.



استفتاءات الناس لإلمام الشهيد البوطي على موقع نسيم الشام

NASEEMALSHAM.COM q١٩٢ نسيم الشام

بقي أن تعلم، وأن نعلم نحن الذين يشار إلينا عىل أننا علامء الدين، أن لكل مقام مقاالً يناسبه. 
فإذا رأيتُني أقف أمام عوام الناس وفئاتهم، فيجب أن أذكرهم بواجباتهم املنوطة يف أعناقهم وأن 
أدعوهم إىل التوبة من أوزارهم املتنوعة الكثرية التي يتورطون فيها. وإذا رأيتُني ملناسبة ما أقف 
أمام املسؤولني أو ثلة منهم أو القيادة العليا فيهم، فيجب أن أذكرهم هم بواجباتهم وأن 

أحذرهم من املعايص التي يتورطون فيها، وأن أدعوهم إىل تحكيم الدين وإصالح الحال. 
 

والعجيب أن فينا من يعكس هذا األمر، فال يطيب له أن يتحدث عن تقصري املسؤولني وأن يذكر 
مبعاصيهم وأخطائهم، إال عندما يرى نفسه يخاطب دهامء الناس وعامتهم، وهو يعلم أن الناس 
الذين يخاطبهم ليسوا هم املسؤولني عن تلك املعايص واألخطاء، وأن القادة واملسؤولني غائبون 
وال علم لهم بهذا الذي يصفهم به، ويدعوهم إليه.. ولعل الفرصة إن واتته يف لقاء مع القادة 

واملسؤولني ملناسبة ما، ال يتذكر من كل ما كان يغتابهم به أمام دهامء الناس شيئاً. 
 

اللهم طهر قلوبنا من أهوائنا ومصالحنا الدنيوية املهيمنة عليها، وطهرها من سائر األغيار واجعلها 
أوعية لحبك وتعظيمك وأكرمنا بنعمة الصدق يف معاملتك واإلخالص لك يف سرينا إليك.

٥٠٢. حكم رفع السالح بوجه الجيش 
أنا أوافقك سيدي الفاضل عىل الفتوى التي أصدرتها بخصوص تحريم قتل املتظاهرين من قبل 
امللجأ إىل ذلك، ولكن يف حال رفع السالح عىل الجيش ما هو حكم الرد باملثل؟ وأود أن أعرف 

رأيك مبوضوع رفع السالح يف وجه أفراد الجيش؟ ولكم فائق االحرتام. 
 

قلت يف الفتوى السابقة: امللجأ إىل قتل شخص بريء، ال يجوز له االستجابة للجرمية التي ألجئ 
إليها. وهذا ينطبق عىل األحوال واألطراف املختلفة التي تسألني عنها.

٥٠١. المنهج األسلم في أيام الفتن 
ما الواجب عىل املسلم أن يفعله حينام يرى الفنت تفتك ببلده وأهله. والسؤال األخر ما هو 
ً أنه يف  واجب العلامء واملثقفني والواعني يف القضاء عىل الفتنة التي تفتك ببلدنا وشعبنا خصوصا

بعض املحافظات هناك فتنة طائفية. 
 

ً يف هذه الحال االستجابة ألمر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الذي يحرّم االنقياد لجهة  واجب املسلمني جميعا
أو لجهات خارجية مجهولة، ويأمرهم بالعكوف عىل إصالح شؤونهم الخاصة بهم أمل يقل لكل 

واحد منهم: ( عليك بخاصة نفسك )؟.. أمل ينه عن السري وراء ما ساّمه ( راية عّمية )؟
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٥٠٣. المنهج األسلم في زمن كثر فيه التطاول 
السالم عليكم ورحمه الله وبركاته، بات الكثري من الناس اليوم يتحدثون بكالم غري الئق عن 
العلامء بعد مواقفهم من هذه األحداث، ماذا ينبغي علينا أن نفعل مع مثل هؤالء األشخاص. 

 
الناس عامة والعلامء خاصة يخطئون ويصيبون. ولكن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص معصوم عن الخطأ بحكم 
ً ورسوالً، فانظر ماذا قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ومباذا أوىص عند اندالع مثل هذه الفتنة،  كونه نبيا
ً مثاباً، وإذا أخذ بّقية املسلمني أنفسهم بوصايا رسول الله  فتمسك به وال تحد عنه، تلق الله آمنا

ملسو هيلع هللا ىلص هذه، فلسوف تنقشع الغمة وتزول الفتنة.

٥٠٤. تفسير آية ان هللا يدافع عن الذين امنوا في ضوء ما نشهده من أحداث 
ما هو تفسري آية ( إِنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ) ونحن نرى أن بعض املؤمنني الطيبني 
يتعرضون للذبح وانتهاك األعراض والرش والظلم يف حياتهم حتى مامتهم أحياناً، وجزاكم الله خرياً. 

 
يبدو أنك مل تطلع بعد عىل الحديث الصحيح الذي تقول فيه زينب ريض الله عنها لرسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص "أنهلك وفينا الصالحون؟" قال لها ( نعم، إذا كرث الخبث ) أال ترى إىل الخبث كم هو كثري 
اليوم وحسبك من ذلك السكوت عن انكار املنكر.. ثم أمل تقرأ قول الله تعاىل ( لَتُبْلَُونَّ ِيف أَْمَوالُِكمْ 
َوأَنُفِسُكْم َولَتَْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَاَب ِمن قَبْلُِكْم َوِمَن الَِّذيَن أَْرشَكُواْ أًَذى كَِثرياً )؟ أو مل تعلم 
كم أوذي بالل وصهيب وعامر وأمثالهم كثري؟ أفرتى أن الذين يؤذون اليوم ممن تتحدث عنهم، 

خري من أولئك الصحابة األخيار؟

٥٠٥. مطالبنا محقة .. لكن هناك من وظفها في باطل 
الحق أننا خرجنا للمطالبة باإلصالح وعندما استجابت الدولة وقفنا عن التظاهر ولكن أصحاب 
املصالح الخارجية راحوا يجربوننا بالتهديد عىل التظاهر والهتافات التي يفرضونها علينا، فام العمل؟ 

 
صدق الله القائل: (َواللُّه يَْعلَُم الُْمْفِسَد ِمَن الُْمْصلِِح) ولوج أبواب الفتنة محرم باإلجامع ال سيام 

ملن يعلم النتائج التي ترتتب عىل أعامله التحريضية ويسعى إىل تحقيقها.

٥٠٦. ما حكم المجبر على قتل البريء؟ 
هل يجوز ملن أجربه قائده عىل قتل بريء أن ينفذ ما قد أمره به؟ 

 
نص الفقهاء عىل أن امللَجأَ إىل القتل بدون حق ال يجوز له االستجابة ملن يلجئه إىل ذلك، ولو علم 
أنه ُسيقتل إن مل يستجب له، ذلك ألن كال الجرميتني يف درجة الخطورة سواء، ومن ثم فال يجوز 

للملَجأ إىل القتل تفضيل حياته عىل حياة بريٍء مثله.
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٥٠٧. النطق بكلمات الكفر 
هناك من ينتهز بعض الفرص فيطلق شعارات وهتافات تتضمن الكفر البواح فام رأيكم يف ذلك؟ 

 
أوالً: أذكرك بقول الله تعاىل: (َوالَ تَِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر أُْخَرى). 

ثانياً: أجيبك مبثل ما أجبت به سائالً من قبلك: إن الله وجه النهي يف القرآن إىل املتسبب الذي 
يستثري املرشكني إىل سب الله، ومل يوجه النهي إىل من استثري فثار. فلامذا نجد من يّرص عىل 
مخالفة منهج القرآن: نقّر املتسبب واملستثري ونشجعه خالفاً لهدي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم نثور عىل 

النتائج التي استقدمناها بأيدينا؟!

٥٠٨. التاريخ يعيد نفسه 
أريد أن أنوه إىل الفتنة الجزائرية التي حصلت يف املايض وإىل موقفك الذي اتخذته تجاه هذه 
الفتنة وكيف أنك هوجمت بسبب هذا املوقف ليس فقط من قبل العوام وإمنا من قبل من 
ً من أبنائها  ً غاليا يسموا أنفسهم علامء ومثقفني. الجدير بالذكر أن بعد أن دفعت الجزائر مثنا
وانقطع الوحي السامء الذي كان يؤيد رأيهم عىل حد تعبريك .. جاء الندم من قبلهم عىل تجاهل 

فتواك .. فهل يا ترى التاريخ يعيد نفسه يف ما يحدث ببلدتنا املباركة؟  
 

أذكر ذلك .. وأذكر الندامة بعد الوقوع يف التيه، وأذكر االعتذار بعد االعرتاض، ولكن ذلك تّم بعد 
ً من الدماء الزكية الربيئة. وإين ألرجو أن تدرك  ً باهظا فوات األوان وبعد أن دفعت الجزائر مثنا
الصحوة إخواننا يف سورية قبل أن تتورط سورية يف دفع أمثال تلك القرابني من األرواح الربيئة 

الطاهرة.

٥٠٩. لماذا ال تبث فتوى حرمة قتل المتظاهرين على التلفاز 
أفتيت ألحد املتسائلني أنه ال يجوز قتل املتظاهرين .. ملاذا ال تظهر عىل التلفاز وتعلن وتكرر هذه 
الفتوى؟ فواللِه لو أعلنَت هذه الفتوى عىل شاشة التلفاز لحقنت الكثري من الدماء يف سوريا. 

 
قلت هذا يف أكرث من حديث تلفزيوين، وقلته يف آخر حديث تلفزيوين يل. أمل تسمع استشهادي يف 
هذا بقول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص (َوَمْن َخَرَج َعَىل أَُمِتي يَْرضُِب بَرََّها َوفَاِجرََها، وال يتحاىش مؤمنها، َوَال 
يَِفي لِِذي َعْهٍد ِبَعْهِدِه، فَلَيَْس مْن أَُمِتي) رواه مسلم وأحمد. هل هنالك تحذير وتحريم ملا ذكرته 

من قبل أوضح وأقوى من هذا الذي ذكره رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص؟!
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٥١٠. في هذه الفتنة ما الموقف الصحيح الذي يجب اتخاذه؟ 
أمام هذه الفتنة: إن أفصحت عن موقفي بني الناس بأنني ضد الهجمة الرشسة عىل بلدي وأنني 
يف هذه الظرف أقف مع النظام ضد هذه الدول التي تريد استعامرنا من جديد وتفتيت بلدنا، 
دخلت عندئذ يف مخالفة أوامر الرسول صّىل اللُه عليِه وسلَّم من عدم التدخل يف هذه الفتنة ال 
ً عىل ما يحدث يف هذا البلد  من قريب وال من بعيد. أما إن التزمت الصمت وقعدت متفرجا
العزيز عىل قلبي دون أن أحاول الدفاع حتى ولو بالكلمة أدخل يف عداد أولئك املتخاذلني الذين 
يكفيهم من احرتاق بلدانهم ودمارها أن يقعدوا مع القاعدين ويتفرجوا مع املتفرجني وكأن 
الوطن ليس وطنهم والبلد ليس بلدهم، وهذا أيضا ال يرضاه لنا ال اإلسالم وال الرسوُل صّىل اللهُ 
عليِه وسلَّم. فام هو املوقف الصحيح الذي عىل املسلم أن يتخذه يف هذه الظروف حتى ال يقع يف 

إحدى الحالتني؟ 
 

من قال لك: الحّل هو أن تقف مع النظام؟ إننا نقول: الحّل هو أن تحذر إخوانك ومن يلوذون 
بك من االستجابة للخطة املرسومة إلزهاق الوطن واألمة، فتحذر من املسريات وذيولها. وأن ال 
تدعم الداعني إىل الخروج عىل الدولة بثورة عليها أو أي تهييج ضدها، مع واجب ألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر جهد استطاعتك.. هل يف هذا من إشكال، أليس هذا ما يجعلك تربأ لدينك 

ولعرضك؟ إذن ملاذا تتكلف التشقيق واختالق التقسيامت والتصورات؟

٥١١. فضل الشام في وقت الفتن 
يف خضم هذه الفتنة العظيمة التي تشهدها بلدتنا، كثري من الناس يتساءلون عن مدى صحة أو 
تفسري األحاديث التي تتكلم عن فضل الشام وفضل اللجوء إليها يف وقت الفنت. فام تفسريكم 

لهذه األحاديث والواقع السيئ الذي نعيشه. 
 

األحاديث التي يصف فيها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الشام بأنها خري البقاع من حيث صالح أهلها وشيوع 
األمان فيها، السيام دمشق، كثرية، ومعظمها صحيح. 

 ً ولكن الجامع املشرتك الذي يتبني من األحاديث ووصف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لها فيها. إن مثة قدرا
ً عىل اختالف أوطانهم، مبوجب قرار الله  ً من االبتالءات البّد أن تصاب بها الناس جميعا مشرتكا

ِّ َوالَْخرْيِ ِفتَْنًة .. )  القائل: ( َونَبْلُوكُم ِبالرشَّ
وهذا الذي متّر به الشام اآلن، من هذا الجامع املشرتك، أما الفنت التي يتحدث عنها رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص عالمًة من عالمات قرب قيام الساعة، فهي التي تكون دمشق خاصة والشام عامة مبنأى 
عنها، إنني عىل يقني أن البالء الذي ميّر بنا اليوم سينحرس قريباً، وستجد يف ذلك مصداق كالم 

رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص عن الشام. بفضل الله وصفحه وتوفيقه.
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٥١٢. سؤال شخصي 
ما هو موقفكم من األحداث الجارية يف سورية؟ 

 
لست معنياً بالنظام السوري من حيث هو، ولكني معنّي بواجب األمر باملعروف فيه والنهي عن 
املنكر، وهذا ما يأمر به الله ورسوله. وهذا ما قمت به من قبل وال أزال جهد استطاعتي. وأما أن 
أقوم بالدعوة إىل بقائه أو رحيله، فإن الله مل يكلفني بأن أشغل نفيس بذلك ما مل يعلن رئيس 
النظام الكفر البواح.. والبديل عن املظاهرات وهتافاتها، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ولكن 

ليس يف الشوارع وبني دهامء: الناس، ولكن عند أصحاب املنكر واملتلبسني به أنفسهم. 
 

والقتل بغري حق من أكرب الكبائر التي يجب إنكارها، ولكن عليك أوالً أن تعلم من هو الذي يقتل 
بغري حق، من هم الذين يقتلون املئات من رجال الرشطة، ورجال الجيش، ورجال األمن والناس 
املدنيني، من الذين يزرعون امليادين والساحات املكتظة باأللغام والعبوات الناسفة من الذين 
يفجرون أنابيب البرتول والغاز وسكك القطار، انظر إىل األمر بعينني اثنتني ال بعني واحدة، ثم 
احكم عىل القاتل بدون حق باإلجرام أياً كان، وإىل أي جهة انتسب. وعندئذ ستجد أن يف الجهتني 
من يسفك أو يتسبب بسفك الدماء. ولكن فاعلم أن الفتنة كانت نامئة ولعن الله من أيقظها. ولو 
تم االنضباط بأمر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الداعي إىل االبتعاد عن الفتنة وتجنب االشرتاك فيها، واملحذر 
من الجهاد تحت راية عّمية أي تحت راية ال ندري من يحملها ويقودها وإىل أي غاية مييض بها، 

إذن ملا وجد هذا القتل وملا تسلسلت أسبابه. 
 

ثم إين أشكرك لدفاعك عني أي عن قناعايت الدينية هذه. ولكن فاعلم أن حامية الله أغنتني وال 
تزال تغنيني عن حامية غريه. أمل يقل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص (من أرىض الله بسخط الناس كفاه الله 

مؤونة الناس، ومن أرىض الناس بسخط الله وكله الله إىل الناس).

٥١٣. يطبق النفير العام اليوم كل بحسب ما أقامه هللا به 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته أّما بعد: أنا أنهيت الخدمة اإللزامية يف الجيش العريب السوري 
يف عام ٢٠٠٦ وأنا اآلن موظف يف رشكة خاصة،كيف يل أن أقوم بواجبي فيام ذكره املجلس األعىل 
لإلفتاء بأن االلتحاق الجيش فريضة؟ هل املقصود هو تلبية دعوة الجيش عند طلبي لاللتحاق به 

أم أنّه عيل الذهاب من تلقاء نفيس وااللتحاق بالجيش.  
 

ً بل املطلوب يف هذه الحالة، أن يقدم املسلم  ً باالنخراط يف الجيش حرصا ال يا أخي، لست مكلفا
املكلف املعونة التي تحتاج إليها الدولة، إن تقديم بيوت للمنكوبني الذين اغتصبت منهم بيوتهم 
واحٌد من األعامل املقبولة، تقديم املال للمحتاجني كذلك، االنخراط يف مساعي الصلح كذلك، 

األعامل العسكرية من الخبري بها كذلك، وانظر يف اإلجابتني السابقتني تزداد تبرصاً يف الحكم.
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٥١٤. هل يتعارض النفير اليوم مع حديث إذا التقى المسلمان بسيفهما؟ 
مبا أنه أُعلَِن الّنفري العام وعىل من باستطاعته االلتحاق بالجيش العريب السوري أن يلتحق فنحن 
سنحمل السالح بوجه إخوٍة لنا أيضاً، أال ينطبق علينا حديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا التقى 
ً ما كنَت تحاول أن تتجنب هذه األّمُة هذه  املسلامن بسيفيهام فالقاتل واملقتول يف النار". وكثريا

الفتنة.. أرجو توضيح هذه النقطة وجزاكم الله خرياً. 
 

الحكم الرشعي املعروف يف باب الجهاد يف كتب الفقه ال عالقة له بشقاق أو محاربة تكون من 
فئات مسلحني داخل الوطن اإلسالمي، وإمنا يتمثل هذا الحكم يف املوقف الذي يجب أن يتخذه 
املسلمون إن دخل دارهم اإلسالمية أناس غرباء مقاتلني ومحاربني، كشأن املرتزقة وما يسمى 
ً لقيادات تدفعهم وتخطط  بالقاعدة الوافدين من أقطار الدنيا مدججني بأنواع األسلحة، تنفيذا
لهم يف الخارج ابتغاء القضاء عىل سوريا وتفتيتها إىل دويالت، إن سورية اليوم تحارَب من هؤالء 
القادمني من خارج سوريا والذين ال يُحىص عددهم، ما حكم الرشيعة اإلسالمية يف هذه الحال؟ 
الحكم هو وقوف أهل البالد جميعاً يف وجه هؤالء املحاربني، وهذا الحكم ال عالقة له من قريب 
أو من بعيد من قول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: "إذا التقى املسلامن بسيفيهام... إلخ". وانظر يف اإلجابة 

الثانية والثالثة والرابعة لتزداَد بصريًة باألمر.

٥١٥. النفير العام: متى يجب؟ والمقصودون به؟ 
سيدي مل أفهم هل تمَّ إعالن النفري العام ووافقتم عليه؟ وإن كان كذلك, فهل هذا يعني أنه عىل 
كل جامعي أو وحيد لألب أو لألم, أو ذو عمل وأنهى خدمة العلم أن يلتحق بصفوف الجيش؟ 
وهل هذا رشعا صحيح؟! إننا نهرب من دماء املسلمني اليوم، املسلم يقف أمام املسلم ويقتله 
بدم بارد (وأؤكّد لك أنَّ الخطأ والقتل من الطرفني سيدي) فهل هذه فتواكم للنفري وااللتحاق 

بأحد صفوف جيوش هذه الفتنة العظيمة؟ 
 

أوالً: لست أنا الذي أعلن وجوب النفري العام. وإمنا الرشع هو الذي يقرر يف باب الجهاد أن دار 
اإلسالم إن غزيت من محاربني دخلوها مقاتلني، وجب عىل أهل تلك الدار أن يقاتلوهم ويردوهم 
عىل أعقابهم.. وهذا ما قد تم اليوم فقد دخل سوريا من سائر الجهات مئات اآلالف من املرتزقة 
ً للمرتزقة  واملقاتلني من سائر البقاع، وأنا ال أقصد السوريني املعارضة، الذين أصبحوا هدفا
الوافدين. ثانياً: الدفاع عن دار اإلسالم ال يكون حرصاً بالقتال مع الجيش، بل يكون بأي نوع من 
املساعدة التي يتمكن املكلف من تقدميها، مام تحتاج الدولة إليه، وانظر يف إجابتي عن السؤال 

السابق يتبني لك الحكم جيداً.
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٥١٦. لماذا تحول الحكم من االعتزال إلى الدفاع عن البالد 
لقد أحدثت خطبتك الكرمية يف يوم الجمعة بتاريخ ٨-٣-٢٠١٣ جدالً كبريا يف الوسط االسالمي. وقد كان 
منهجك عىل مّر عامني يدعو إىل التهدئة والعودة الصادقة لرب العباد وحقن للدماء ومل تلتفت إىل سيل 
االنتقادات والهجوم العارم عىل شخصك ومنهجك يف هذه األزمة مام زاد من حبي لك وإكباري لخلقك 
السمح الكريم. ولكن ياسيدي.. خطبتك األخرية أحدثت رشخاً كبرياً يف صفوف املسلمني فهذا ما ملسنا يف 
الشارع السوري. فسامحتك حتى هذه اللحظة مل تستنكر أي فعل للقوات النظامية عىل إجرامها 
وجربوتها تجاه املدنيني واآلمنني. وأكاد أرى أن من يهب اآلن إىل النفري العام كام تفضلت يف خطبتك فإننا 
لن نرى إال املزيد من املجازر وإزهاق األرواح. أمتنى أن تتكرم بردٍّ رصيٍح وواضح ملا أسلفت من خطبتك 

الكرمية وبرهان مبني يستند عليه املسلمني.  وال تنسونا من خالص الدعاء. والحمد لله رب العاملني. 
 

إنني كنت متهامً من أول األحداث بأين منحاٌز إىل تأييد الدولة، وذلك ملجرد إنكاري عىل الذين 
كانوا يتداعون إىل املسريات، لعلمي بأنها خطة جهّنمية ستنتهي إىل هذا الذي انتهت إليه. 
فإنكاري عليهم وتحذيري لهم من الدخول يف تلك املقدمة التي ستجرّهم إىل هذا املصري، جعلني 
يف نظرهم منحازاً للدولة. واألمر كام هو واضٌح بالبداهة ليس كذلك. واليوم وقد تحققت النتيجة 
ً كونية حقيقيّة تدور رحاها عىل سوريا، تديرها الصهيونية  التي كنت أحذر منها، وتبني أن حربا
العاملية واملسيحية املتهّودة يف أمريكا، ينوب عنها (يف العمل عىل تدمريها ثم مللمة أجزاءها 
وتصنيع دويالت مجزأة متفرقة منها) مرتزقة العامل املجرمون من أصحاب السوابق والسجون وما 
 التي تنهمر إىل هذه األرض  يسمى بالقاعدة التي ابتدعتها أمريكا، مع أطنان األسلحة املتنوعة
املباركة من كل حدب وصوب، إىل جانب تحّول الجريان كلهم إىل أعداء ينفخون يف نريان هذه 
الحرب. ونظر الجيش بل نظر املواطنون إىل هؤالء اآلالف املؤلفة من املرتزقة ومن لّف لفهم، 
وقد دخلوا سوريا وراحوا ينفذون الخطة املرسومة، من التغلغل يف األرياف، والترسب إىل داخل 
البيوتات طوعاً أو كرهاً، ليوجهوا من هناك حمم املوت وأطنان املتفجرات، إىل املدينة التي تحيط 
تلك األرياف بها، ثم ليقفزوا منها إىل املدينة فيهلكوا ويخربوا ويسفكوا ما طاب لهم ذلك، أمالً يف 

أن تسقط املدينة أطالالً فوق أكوام القتىل من النساء والرجال واألطفال.. 
 

فامذا يقول لك العقل، بل ماذا يقول لك الدين، وألفرض أنك القائد األعىل للجيش. مقتىض سؤالك 
الذي توجهه إيلَّ أنك تأمر الجيش بكل عّدته وأعداده أن يقبعوا يف معسكراتهم وأن يرتكوا 
املواطنني وأموالهم ومصانعهم وبناهم االقتصادية والتحتية ملا سيفعله األرشار بهم وبها، وعندئذٍ 
سنجد أن سوريا قد اختفت من الخارطة وأنها تحولت إىل لقيامت تلوكها إرسائيل ثم ترميها 
ً مبعرثة هنا وهناك، وتنظر فإذا حصاد هذه الخطة املدبرة من القتىل أضعاف أضعاف  أمشاجا
الذين تجرّم الجيش اليوم مبقتل الذين ترتّس املسلحون املرتزقة بهم. قل يل: أفهذا ما كان عىل 
الجيش والدولة أن متارسه؟ ما أظن أن إنسانيتك مسخت فيك إىل هذا الحد، وما أظن أن جهلك 
مبقاييس املصلحة يف الّدين آل بك إىل هذا الحد. وإن كان لديك رأي وجيه آخر فيام ينبغي أن 
يفعله الجيش فأرجو بيانه يف منهج منطقي ديني مفصل. وهذا السؤال موجه إىل املشايخ الذين 

غرّيوا معتقدهم فجأة، وأرسلوا من السعودية فتوى رشعيّة بوجوب تدمري سوريا.
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٥١٨. لكل مقام مقال 
قلت: لكل مقام مقال، وإمنا يجب إنكار املريئ أو املريئ صاحبه، اما الخوض يف اإلنكار عىل من هو 
غائب ال يبلغه اإلنكار، فمامرسٌة لحظ من حظوظ النفس، والسؤال: أليَس عرص التلفزيون 

ووسائل اإلعالم يجعل الغائب بحكم الحارض؟  
 

لو حدثتك عام قلته وأقوله يف املجالس الخاصة لكبار املسؤولني مام يدخل يف األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر بصورة عامة، ومبسائل خاصة، والتذكري برضورة التوبة .. إذن ألهدرت ثوايب عند 

الله إن كان يل عىل ذلك من ثواب عنده، فلامذا تحرجني؟ 
 

عىل أين أقول: عندما يصلح أن يكون املنرب العام أداة تبليغ للخاصة، وتكون الفرصة مواتية لذلك، 
فال حرج من استعامل املنرب لذلك، وأرضب لذلك مثالً يوم دعا املسؤولون ممثالً يف وزير األوقاف 
إىل االجتامع إلقامة صالة االستسقاء، فقد كانت تلك الدعوة فرصة مناسبة للتذكري باملعايص التي 
ً عذري يف اليقني بأننا لن نجد  ال تفيد معها تلك الصالة، وقد أعلنت عندئذ ذلك للناس مبينا
استجابة من الله، أعلنت عن التجاوزات التي تقع يف وزارة الرتبية وترسيح املنقبات والرتحيب 
مبسلسل "ما ملكت أميانكم" وما فيه من سخرية بكتاب الله ورشعه. ولكن فلتعلم أن ذلك كان 
ً عن االستجابة لدعوة.. ولتعلم أن الجو مل يكن آنذاك  ً جاء اعتذارا ً مبيقاته، وبيانا ً مرتبطا حديثا
مشحوناً بعوامل الخروج إىل املسريات، وتصادم األفعال مع ردود األفعال. إنني لو ذكّرت مبثل تلك 
األمور اليوم عىل مأل من الناس، لتسبب عن ذلك هياجات ال ضابط لها من عقل وال رشع، 
ً من القتىل أنا أتحّمل عند الله مسؤولياتهم، ولجاءت هذه التذكرة  ولكانت نتيجة ذلك أعدادا
بالرش بدالً من أن تأيت بأي خري. وإين لعىل يقني بأن كالمي هذا ال يجهله أي عاقل منصف، ولكن 

يتجاهله املفتئت عىل رشع الله أوالً وعىل مدارك العقل ثانياً، واملستجيب لعصبيته ثالثاً.

٥١٧. ال أحب أن أدافع عن موقفي من هذه الفتنة 
ً يريح صدري ملا يدل أن موقف شيخنا البوطي هو الحق فإن إجامع  أرجو منكم أن تعطوين بيانا

كثري من الناس حويل عىل تخطئته قد بدأ يدخل الشكوك إىل نفيس.  
 

ال أحب أن أدافع عن موقفي من هذه الفتنة، وهو موقف استلهمت فيه رضا الله والتزمت فيه 
مبوازين الرشع، فإن دفاعي عن موقفي هذا يحبط أجري إن كان يل عليه أجر، ويدخلني يف 
ساحة الرياء والنفاق. وإين ألسأل الله أن يكرمني بلقائه وأنا طاهر نقي منهام .. ولكني أقول لك 
ما قلته ملن انشقوا وبايعوا ما يسمى املعارضة املسلّحة. وقد مارسوا أكرث من وسيلة النضاممي 
إليهم قلت لهم: ما هو البديل األفضل؟ وما هو الطريق اآلمن والنظيف إليه؟ دون أن أسمع 
جواباً. وها هي ذي بشائر البديل قد اتضحت: حرب أهلية تسلم الوطن إىل برنارد ليفي لتقسيمه 

إىل أربع دويالت متخاصمة وإخفاء اسم (سوريا) من الخارطة.
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٥١٩. الوسيلة األنجع في درء الفتنة 
قرأت فتواك عن الشيخ العرعور، وأرجوا أن توضح موقف الرشع فيمن ميعنون تعذيباً وتقتيالً للمتظاهرين. 

 
ً وال قادحاً، وليس ذلك من شأين، فام  أوالً: إنني مل أتناول الحديث عن أي شخص باسمه ال مادحا

هي الفتوى التي قرأتها عني مام قد يتضمن اسم شخص ما؟ 
ً بغري علم كام قال، وإمنا وجه  ثانياً: إن الله مل يوجه اللوم يف قرآنه للذين يسبون الله عدوا
التحذير للمسلمني الذين يتسببون بذلك، وهم الذين يسبون األصنام، فقال: (وال تسبوا الذين 
يدعون من دون الله ..) ذلك ألن فعلهم هو السبب فيام يقدم عليه املرشكون من سب الله. 
فلامذا تحب ان تناقض املنهج الذي سار عليه كتاب الله، واستخرج منه علامء الرشيعة مبدأ سد 
الذرائع؟ ترى لو استجاب هؤالء الذين تأسف العتداء األمن عليهم ألمر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص القائل: 
(عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة) أفكان رجال األمن يجدون أمامهم من يعتدون عليهم؟

٥٢٠. يطلب بعضهم مزيدًا من البيان 
ً من البيان لكل ما يحدث، ومن املسؤوليات التي ال يتحملها  يف الناس من ينتظر منكم مزيدا

طرف واحد، كام يسأل بعضهم عامَّ يسمى الخلع السلمي للحاكم.  
 

ً ملا تسميه "خلع الحاكم السلمي" ألن كلمة "الخلع" تعني اإلجبار، وكلمة  أوالً: ال وجود عقليا
"السلمي" تعني املحاورة واإلقناع، ونتيجة املحاورة واإلقناع ليست الخلع، وإمنا هي االستقالة 
الذاتية عن الحكم. واملثل الذي يجّسد ذلك بدقة موقف أديب الشيشكيل (يف الخمسينات من 
القرن املايض) بعد أن رأى تأفف كثري من الناس من سياسته وموقف كثري من رجال الجيش منه، 
ومناقشتهم ومحاورتهم له، فقد آثر اعتزال الحكم وهذا ما فعل. تلك هي الطريقة السلمية التي 

تم اتباعها إلنهاء حكمه، وكانت االستجابة منه لذلك طوعية ال "خلعاً" كام تقول. 
ثانياً: إن أردت أن أزيد األحكام الرشعية التي تتعلق بالفتنة القامئة اليوم والتي ذكرتها مفصلة يف 
كتايب الجهاد، بياناً وتفصيالً لن أجد نفيس إال أمام يشء واحد، هو تكرير ما قد ذكرت وتأكيده. 

هل يف كل ما يجري اليوم يشء مل أذكر حكم الرشيعة اإلسالمية فيه بدقة وتفصيل؟ ثم ما هي 
األحكام الفقهية التي سئلُت عنها وأغضيُت الطرف عنها؟

٥٢١. هل علي أن التحق بالجيش؟ 
أنا طالب اقتصاد سنة ثانية (طالب نظامي) وعمري عرشين سنة تقريبا فهل عيلَّ أن أترك 
ً للرضورة التي أنتم أعلم بها أم أن واجبي  الجامعة وألتحق بصفوف الجيش لتأدية واجبي نظرا

هو يف الجامعة نفسها؟ 
 

حاجة الجيش إىل مزيد من الدعم ال تستوجب تخليك عن عملك ودراستك، والدعم املطلوب يتم 
عن طريق قطاعات أخرى من املواطنني غري مرتبطني مثلك بتكوين أنفسهم.
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٥٢٢. إن هللا يدافع عن الذين آمنوا 
هل السكوت عند سامع االتهامات التي متسكم وخاصة يف هذه األوقات هو املوقف الصحيح أم 

الدفاع مبا نعلم من الحق هو األفضل؟  
 

موقفي، منذ أن أكرمني الله مبعرفته والترشف مبعرفة دينه، مل يتغري من هذه األحداث وأمثالها... 
ً واعتذاراً، هو  ً ثم إقبالهم عّيل ندما ً وجرحا وموقف الناس مني تجاهها، يف إدبارهم عني نقدا
اآلخر مل يتغري. هذا هو موقفي من مشكلة "اإلخوان" مع املسؤولني يف سورية، يف أوائل 
الثامنينات يف القرن املايض. ولقد هوجمت آنذاك منهم ومن طائفة ممن كانوا معهم. ثم إنهم 
أعلنوا عن ندمهم وعن تأييدهم ملوقفي الذي كانت فيه حامية الدين وأهله، ويف مقدمتهم 

العالِْم الجليل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله وكثريون. 
 

وكان هذا موقفي من فتنة الجزائر التي اندلعت باسم اإلسالم، والذي قتل من جرائها مئات 
اآلالف، وكانت السبب يف تأليفي لكتاب الجهاد، ولقد هوجمت آنذاك من ثلّة كربى يف الجزائر 
ومن شخصيات دعوية يف بالدنا العربية، ثم إنهم أدلوا فيام بعد ببيانات يعلنون فيها عن ندمهم 
ويعرتفون بأن تلك الفتنة التي استرشت، والتي كان التخطيط الفرنيس من ورائها، أبعد ما تكون 
عن الجهاد الذي رشعه الله. (واقرأ تعليقي يف الصفحة 174 من كتايب شخصيات استوقفتني 

املتضمن الربهان الواقعي، بل الوثائقي عىل هذا الذي أقوله لك). 
 

ً مل يتبدل بحمد الله، من هذه الفتنة التي هي من نوع الفتنتني  واليوم هذا هو موقفي أيضا
السابقتني، وموقف هؤالء الناس مني اليوم هو املوقف ذاته يف مقتبل تلك األحداث، وسيؤول إىل 
مثل موقفهم يف نهايتها، وهي قريبة بإذن الله. لذا فأرجو أن ال تخاصم أو تجادل أحداً منهم، وأن 
تكلهم إىل مثل ما أكلهم إليه، وهو قول الله تعاىل (إِنَّ اللََّه يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا) وإىل املآل 

الذي ستجده عام قريب

٥٢٣. من الذي يملك تنفيذ القصاص؟ 
ما حكم من يأخذ حقه بقتل القاتل دون الرجوع إىل السلطة أو القضاء؟ وهل يعترب قاتالً؟  

 
يحرم عىل ويل املقتول أن ينفذ حكم القصاص مبارشة دون الرجوع إىل السلطة القضائية، ولكنه 
إن فعل ذلك ال يقتل وإمنا يعّزر أي يعاقبه القضاء عقاب تعزير، وعىل القايض أن يختار العقاب 

املالئم.
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٥٢٤. لم أكن مؤيدًا أو معارضًا وإنما محذرًا من بالء أعظم 
إين كنت من الذين وجدوا أنكم تريدون الخري لهذه البلدة وتبيان أوامر الله دون أي تدليس أو تحريف، 
كل ما أردمتوه هو إظهار هذه األوامر كام هي وتفسريها عىل ما ذهب له السلف الصالح خالل األزمة 
التي منر بها يف سوريا، هذا ما عدا أين قرأت كتابكم الهام جداً (الجهاد يف االسالم) قبل الثورات العربية، 
ولكن يجب أن اوضح أين باإلضافة للدوافع الدينية والتي تتمثل بنهي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الخروج عىل الحاكم 
ً هناك دوافع أخرى سياسية وهي أين من املؤيدين لتيار املقاومة واملامنعة،  إال إذا كان هناك كفراً بواحا
ً كنت وال أزال أحب الرئيس بشار األسد  ً من هذا التيار، وأنا شخصيا والنظام الحاكم يف سوريا جزءا
وأجده مقاوم ورجل إصالحي يريد التغيري قدر املستطاع وأحرتم الرئيس الراحل حافظ األسد وكذلك 
حزب الله وحكومة إيران واملنظامت الفلسطينية كافة، عىل أنه ال يأخذين هذا التأييد اىل املوافقة عىل 
أخطاء النظام الذي أقرها الرئيس، فلست مع الفساد املوجود يف البالد بالرغم أن الفساد مسترشي ليس 
فقط يف مؤسسات الدولة بل يف الشارع السوري لألسف لكن يبقى من يحكم هو من يتحمل مسؤولية 
املحاسبة، ولست مع ما هو موجود من تعذيب ميارس تجاه املعتقلني أو أي منكر موجود يف هذا البلد 
ً ألين مع تيار املقاومة ومع الرئيس بشار كرجل  ويتحمله النظام، لكني مع النظام للدوافع الدينية وأيضا
إصالحي، فأنا أرى بعينني أرى اإليجابيات والسلبيات، وهنا أقصد تأييدي لإليجابيات، إال أن أخي - جزاه 
ً - وهو يقاسمني حبكم واحرتامكم وقراءة كتبكم قال يل يريد النصيحة لله أن موقفي حقيقة  الله خريا
 ً موقف سيايس جاء النص الديني موافقاً لهواي أو ملوقفي السيايس ونصحني أن ال أدافع عن النظام كثريا
ً فقط بأوامر الله ال أكرث نتيجة بعض املنكرات التي تلبس بها النظام، ويرى أخي  بقدر أن أكون ملتزما
أننا متجهني لفتنة أكرب وستعم الوطن العريب وسوريا لن تهدأ، وأنه بدفاعي عن النظام يف مناقشايت سواء 
يف النت أو يف الواقع أضع نفيس طرفاً والرسول ملسو هيلع هللا ىلص طلب منا أثناء الفنت أن ال نشارك مع أي طرف، عىل 
ً المتثلت ألوامر الله وأصبح السبب السيايس ال قيمة له  ً بواحا أنه يجب أن أوضح أين لو رأيت كفرا
عندي، وأنه يف مناقشايت أوضح ما أعرفه من حكم الله يف قضية الخروج عىل الحاكم فال أكتف بالحديث 
عن إيجابيات النظام وتبيان املؤامرة، ولكن ما أنا فيه أنه لدي دافع سيايس مع الدافع الديني ولكن ال 
ً بواحاً، وأخي يرى أن ال أكون ما أنا عليه وقال يل أن أكتفي  قيمة للسيايس عندي إذا كان هناك كفرا
بالدافع الديني كام قلت لكم ألنها فتنة حذر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن نقف مع أي طرف، وخاصة أن النظام 
ً مام ال شك فيه) وأوضح أكرث أخي يجد  ً الثوار وقعوا باملنكرات أيضا وقع مبنكرات أثناء األزمة (وطبعا
كمراقب لحالتي عندي الدافع السيايس أقوى والدافع الديني فرعي وهذا لب انتقاده يل، يضيف لها أننا 
يف فتنة يجب أن نكون حياديني بني األطراف وأنا من جهتي سأحاول أن أخلص النية أكرث، ولكن أشهد 
الله أين كام قلت لو وجدت الكفر البواح ألصبح الدافع السيايس ال قيمة له عىل أين ال أخفي حبي 
للرئيس ولتيار املامنعة، وأما قضية الحيادية بالنسبة يل صعبة ألين أجد اننا لسنا فقط يف فتنة بل أيضا يف 
حرب من إرسائيل وحلفاءها بأيادي سورية وعربية أي ال أقدر أيضاً رغم املنكرات التي تلبس بها النظام 
أن أساوي بني االثنني، وخاصة أعلم من يحركهم ويدعمهم لذلك ال أتفق مع أخي بهذه النقطة، هذا 
رأيي يحتمل بكل تأكيد الخطأ وعليه هل أنا فعالً مخطئ بدوافعي السياسية ويجب أن أكبحها وأين بهذا 
أخالف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كام يقول أخي؟ مع تأكيدي أين أسأل الله الثبات يف التزام أوامر الله بحيث لو ُوجد 
كفر بواح لن يكون الدافع السيايس أي قيمة عندي وأين لن أؤيد املنكرات التي يتلبس بها النظام بل 

فقط تأييد اإليجابيات. 
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ليست املشكلة التي نعاين منها جهلَنا باملوقف الذي يجب أن نتخذه من النظام القائم اليوم يف 
سورية، أهي دولة (مقاومه ومامنعة) كام تقول فندافع ونثني عليها، أم هي مثقلة باألخطاء 
واالنحرافات والظلم فنخرج عليها ونقاومها .. وإمنا املشكلة جهلنا العجيب بأن كالً من أمريكا 
وأوروبا (استجابة ألمر إرسائيل وإلحاحها) قد رسام خطة لتدمري سورية عن طريق تفتيتها 
وتحويلها إىل دويالت متصارعة تتغلغل فيها الحروب الطائفية بطريقة جهنمية ال تقبل الخمود، 
وقد تكفل بدفع النفقات الالزمة لذلك دول عربية خليجية معروفة، فهي ترسل األسلحة واألموال 
الالزمة لذلك، ولقد تم تعيني الفريق الذي سيسلم إليه زمام األمر، لدى وضع هذه الخطة موضع 

التنفيذ، بعد اجتامعات ومشاورات مع إرسائيل، يف تل أبيب وغريها. 
 

هذه هي املشكلة التي ألفت النظر إليها وأحذر منها، وال يعنيني أمام هذا الخطر الجهنمي 
املرعب أن أتحدث عن أخطاء النظام السوري وعيوبه أو عن مزيته كدولة مقاومة ومامنعة، وال 
أذكر أنني ُعنيت بهذا األمر الثانوي أو رددت كلمة املقاومة واملامنعة، أو تسليت بالحديث عن 
ً أو مدحاً، ألنىس أو ألُنِْيسَ الناس الكارثة اإلنسانية العظمى التي ستأيت عىل الحرث  سورية نقدا
والنسل، وتحيل سورية اآلمنة، إىل بُرٍَك من الدماء ولهيب من النريان، وإخوة يتقاتلون ويذبح 

بعضهم بعضاً. 
فافهم يا أخي وليفهم بقية اإلخوة من أمثالك حقيقة البالء األسود الذي يطرق أبوابنا.

ِذين َال ُيؤمنوَن بآياِت الّلِه)  َما َيْفتِري الَكذَب الَّ ٥٢٥. (ِإنَّ
أرجوكم أرجوكم أرجوكم أجيبوين: هل صحيح ما تتناقله مواقع النت والفيس بوك من كالم 
للدكتور البوطي يف عزاء آصف شوكت؟؟ ألنه صدمني صدمة شديدة ومل أستطع أن أصدق. تنقل 
بعض املواقع عن الشيخ الكالم التايل: (كان يأخذ مدده من الله تعاىل - سأقول فقط إن باطنه 
ً من ظاهره؛ فمعنى ذلك أن جل تعامله   وعندما يكون باطن اإلنسان خريا ً من ظاهره  كان خريا
إمنا هو مع الله.. إنني أراه من هنا يف الجنة). أرجوكم أكدوا يل ألن الجميع يتناقل هذا وال يهون 
عيل فيام يقال كفى أرجووكم كفى هاد شيخي طول عمري رح أنهار من اليش اليل عم شوفه 

وأسمعه حسبي الله ونعم الوكيل. 
 

إنني مل أتوجه إىل أي من عوائل الضباط واملسؤولني الذين قضوا نحبهم عىل أيدي املجرمني، 
ً كان املتوىف مسلامً أم كتابياً. وذلك لتقصري مني  بالتعزية التي ندبتنا إليها الرشيعة اإلسالمية، أيا
وصعوبة السفر من دمشق إىل أماكن التعزية وبلدانها ال ألي سبب آخر. فأسألك اللهم - وأنت 
ً بأنه يختلق  العيل القدير- أن تنزل عذابك الواصب عاجالً، عىل كل من تعّمد االفرتاء عّيل، عاملا
ً ما. فال تشقني  ً يوما عّيل ما مل أقل وما مل أفعل، وأنت أعلم يا ريب أنني مل أكن بدعايئ إياك شقيا

اليوم بهذا الذي أتوجه إىل علياء ربوبيتك بتحقيقه عاجالً غري آجالً.
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ِذين َال ُيؤمنوَن بآياِت الّلِه) ٢  َما َيْفتِري الَكذَب الَّ ٥٢٦. (ِإنَّ
السالم عليكم سيدي الشيخ، أريد أن أسألَك سؤاالً أرجوا اإلجابة عليه: أنا من املتوافقني مع رأيك 
يف األحداث الجارية ومن املحبني واملدافعني عنك. ويف إحدى جلسات النقاش مع بعض اإلخوة 
ً عنَك أنُّه عندما كان هناك حصار عىل درعا جاء بعض املشايخ إىل الرئيس  نقل أحدهم كالما
يناشدونُه أن يفكَّ الحصاَر عنهم فاستدار الرئيس اليك وقال: مارأيك؟ فقلت له: (أن ترضب بيد 
من حديد). فأرجو يا سيّدي أن تجيبني عن هذا السؤال ألنه أزعجني جداً خصوصاً أن الّناقلنَي لهُ 
من الّناس الصادقني ومن طّالب العلم وإين ال أعرُف الرَّدَّ عليهم. أرجوك يا سيدي أن تردَّ عّيل. 

 
ليس من شأين وال من طبعي أن أقول مثل هذا الكالم، وال علم يل باملجلس الذي تقول، ومل أكن 
ً يف أي مجلس عرض فيه الحديث عن درعا. وأخرب الذي اختلق هذه األكذوبة عّيل أن  موجودا

محنة من الله تعاىل هي يف طريقها إليه.

٥٢٧. توضيح بخصوص أكذوبة شاعت في المواقع وعلى األلسن 
قرأت عىل مواقع االنرتنت عن موقف بينكم وبني الشيخ األلباين بأنك قلت عنه منافق وهو رد 
بسؤال الله بأن يطيل بعمرك ويظهر نفاقك. شيخي الجليل والله ماعلمت عنكم إال كل خري وإين 
متابع لكم بكل كلمة وكل خطوة وباألخص يف هذه املحنة ومل أرد عىل من نرش ومن كتب بهذا 
الخصوص ألين أؤمن بأن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكّني يا شيخي أريد منك كلامت طيبات 

ترشح لنا عن هذا وأن تدعوا لنا يرحمك الله يالخري والعافية. 
 

الشيخ األلباين من العلامء الذين كنت أجلّهم يف حياتهم وأدعوا لهم بعد مامتهم، ومل يكن بيني 
وبينه إال ما يكون بني العلامء من الحوار والنقاش لكشف الحق ومتييزه من الباطل. 

والحوار الذي بيني وبينه مسجل، والسجل يربأ إىل الله من هذه األكاذيب. وعندما زارتني مطلقة 
ً أو مثالب له فمنعتها عن  الشيخ األلباين رحمه الله أرادت أن تتحدث عن بعض ما تراه عيوبا

ذلك ومل أسمح لها أن تذكر شيئاً عن مثالبه أمامي.

٥٢٨. هل تردون على افتراء من مدع ورد في إحدى األقنية؟ 
ما املوقف الذي يجب أن نتخذه من العرعور وأمثاله عندما نسمعه وأمثاله يهاجمون البوطي، 

وملاذا ال يرد عليهم البوطي بكلمة حاسمة؟ 
 

قلت من قبل: ليس من دأيب ذكر أسامء األشخاص والوقوف عىل كلامتهم وانتقاداتهم. أما ما 
ذكرت عن لسانهم من أن األمن حامين من املتظاهرين يف الجامع أو غريه، فإن الناس كلهم يف 
ً مّر بحيايت أنقذين فيه ((األمن))  سورية يعلمون أن هذا األمر مل يقع قط. بل إنني ال أعلم يوما
من أي خطر، ولله الحمد. وأذكرك مبا هو البديل عن اقرتاحك، وهو قول الله تعاىل: ( إِنَّ اللَّهَ 

يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ).
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٥٢٩. متى يرد الخالف ويستساغ التأويل؟ 
ً إىل أن جعل الله من فضيلتكم بريد هداية ومحبة إىل قلبي  اعرتف يا سيدي بأين كنت تائها

فأسأل الله أن يجزل لكم الثواب عىل ذلك. 
سيدي كام فهمنا من كتابكم -وقد قرأت أغلب كتبكم- "الال مذهبية" أن أمثالنا من غري 
املجتهدين ما علينا إال التقليد وهذا ما كنت أقوم به إىل الساعة إذا حزبني أمر سألت عنه من 
أثق فيه من العلامء أمثالكم، والتزمت مبا يوفقني الله إىل االلتزام به من ذلك، وهذا ما قمت به 
ً آخر وهو  يف ظروف الفتنة الحالية أيضاً، لكن يا سيدي لدى مناقشة األمر مع أخوة يل يرون رأيا
ً رأي علامء ثقات يثقون هم برأيهم، فإذا  إباحة هذه املظاهرات، يقولون يل بأن هذا أيضا
واجهتهم بأن الدليل من أحاديث وآيات تقر غري ذلك قالوا اآلن رصت تستنبط الحكم من 
األحاديث لوحدك دون الرجوع إىل علامء! ويقولون أليس هذا هو ترصف السلفيني الذين تقول 
عنهم أنهم يتجرؤون عىل تفسري األحاديث ببساطتهم املعهودة! فام أدراك أنت باملعنى الحقيقي 
لهذه األحاديث؟ وما أدراك أنها ال تحمل تفسرياً آخر مرتبطاً بظروف أخرى ال تعلمها أنت وعليها 
قد اعتمد من أفتى بجواز املظاهرات؟ وحقيقًة يسقط يف يدي من هذا الكالم فأنا حقاً لست إال 
ً قد نقلوه عن غريكم وهم فيام كنا نحسب أهل فضل وتقوى، فام  ناقالً للحكم عنكم وهم أيضا
الحل؟ والذي زاد حرييت التصويت املوجود يف موقعكم عن كيف نقيّم مواقف العلامء، أنا كنت 
أجبت بعلامء أمثالهم ألين أعلم من نفيس عدم القدرة عىل تقييمهم بناء عىل سنة املصطفى 
ملسو هيلع هللا ىلص، لكني وجدت النتائج بأغلبية ساحقة تقول نقيمهم مبدى اتباعهم لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وهو 

حق إال أنه ليس يف مكنة الجميع. 
ً يف هذه الظروف، أرجوكم  أجيبونا من فضلكم وال تهملوا سؤالنا فأنا بحاجة إىل علمكم خصوصا
أن تجيبونا عىس املوىل أن يجعل يف جوابكم مزيداً من تحصني أفكارنا ضد املنزلقات ويجعل من 
جوابكم حاقنا لدمائنا. محبكم من املغرب. وأرسل لكم حب أهل املغرب ومودتهم يا ورثة 

األنبياء، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 
 

ً يف داللته، ال يحتمل عندئذ االختالف يف تفسريه وفهمه. هل  عندما يكون نص الحديث قاطعا
اختلف أمئة املسلمني من قبل يف معنى قول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: ( عليك بخاصة نفسك ودع عنك 
أمر العامة )؟ هل اختلفوا يف معنى قوله أليب حذيفة: ( دع تلك الفرق والجامعات كلها ولو أن 
تعض عىل أصل شجرة حتى يأتيك املوت )؟ هل اختلفوا يف معنى قوله: ( دق حّد سيفك بحجرة 
ودع تلك الفرق كلها )؟ مل يختلفوا طوال القرون املاضية يف معنى هذه النصوص القاطعة الداللة. 
أما من تتحدث عنهم اليوم فالحقيقة أنهم يعلمون ما قد علمه األمئة السابقون، وأن كالم رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص ال يقبل أي تأويل، ولكنهم يحّكمون أمزجتهم ورغباتهم يف األمر، وقد استعظموا أن 
يقولوا: بل نخالف ما يقوله رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ألن كالمه ال يتفق ومصالح هذا العرص، فتظاهروا 
باكتشاف معاٍن أخرى لكالمه تتفق وأمزجتهم. إن جميع العلامء األثبات العاملني املشهود لهم 
بالصالح والتقوى مل يخرتعوا من كالم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص هذا أي معنى جديد، ومل يخالفوا يف تفسريه 

السلف الصالح من أمئة املسلمني.
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٥٣٠. نعم .. لكل حادث حديث 
ملاذا ال نقطع األلسن... ويكون للعلامء موقف واضح وليس موقفاً ضبايب ألسَت أنت الذي رضبت 
يدك عىل الطاولة يف حديثك يف درس األربعاء عىل شاشة التلفاز وقلت إن مل يحدث اإلصالح كام 

نرجو عندها لكل حادث حديث. 
 

أنا قلت ما أمر به رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وهو رضورة االنقطاع عن املسريات التي تستجر (شئت أم 
أبيت) إىل أنواع من األذى، تتفاقم ثم تتفاقم لتنتهي أخرياً إىل حرب أهلية طاحنة. 

 
فهل استجاب الناس لهذا الذي طلبته منهم، بل لهذه الذي طلبه منهم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص حتى تأيت 
مرحلة: لكل حادث حديث؟!.. وها أنا أقول لك مجدداً: اضمن يل أن يستجيب الناس ألمر رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص أسبوعني متتالني (وقد ذكرت أوامره ونصائحه يف حينه)، فإذا نامت رغم ذلك مشاريع 

اإلصالحات ومل تتحقق، فلسوف يحني وقت لكل حادث حديث، وأنا املسؤول عن ذلك. 
 

عىل أن اإلصالحات التي يجب أن تبارشها األمة فيام بينها، ال تقل عن أهمية اإلصالحات التي 
نالحق أويل األمر بها، والفساد املسترشي يف األمة ال يقّل خطورة عن الفساد املسترشي يف القّمة.

٥٣١. حول ما ورد عن تقصير منظمة التعاون وموقف روسيا والصين 
سؤايل واهتاممي منصب عىل آخر جملة ذكرتها حرضتك يف خطبة الجمعة الفائتة .. 

وهي: أن منظمة التعاون اإلسالمي توفيت ووريثها روسيا والصني. سيدي: نحن نعلم أنهم دول 
شيوعية وال أظن أنهم يقيمون لدين الله وزناً إمنا هي مصالح لهم، ومحاولة لعودة القطب اآلخر.  

 
 ً قالوا: من أشكل املشكالت إيضاح الواضحات، ولكني سأحاول أن أوّضح لِك هذا الواضح جدا

باللجوء إىل اللهجة العامية ورضب هذا املثال: 
 

امرأة مسلمة تعتز بإسالمها، تحت يدها خادمة تظلمها وتهمل أبسط حقوقها اإلنسانية، تقول لها 
زميلتها مستنكرة وناصحة: (ُولِْك جارتك فالنة اليل ما بتعرف الله، وما بتعرف قرآن وال نبي وال 
بتعرف دين، عم تعامل خدامتها معاملة إنسانية من أحسن ما يكون، وأنت ييل عاملة حالك 
مسلمة بتصيل وبتسمعي وصايا سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص بإنصاف الخادمات عم تظلمي خّدامتك 
بهالشكل، وبتتكربي عليها؟؟!! .. ُولِْك مو عيب؟!..)، هل هذا الكالم يتضمن مدحاً للمرأة امللحدة 
التي ال تؤمن بالله وال بالدين، أم يتضمن التقريع والتأنيب للمرأة املسلمة التي تتنكر إلسالمها 

والتي فقدت إنسانيتها؟ أحيل الجواب إىل عقلك حتى ولو مل يكن لك أي زاد من الثقافة. 
ً ملسو هيلع هللا ىلص قال يف الحديث الصحيح: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر،  عىل أن رسولنا محمدا

وواضح ان هذا الكالم ال يتضمن من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مدحاً للرجل الفاجر.
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٥٣٢. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
يا سيدي الشيخ سأروي لك الحقيقة الخالصة التي حدثت كام ييل: بدأت األزمة الحالية يف سورية 
كام تعلم وكان كالمك يبلغني مجتزأً، ولقد نلت من شخصك الكريم بشتائم، ثم بعد ذلك 
سمعت وشاهدت خطبك املتالحقة عندئٍذ أدركت فداحة ما اقرتفُت وإين أستغفر الله وأطلب 

منك العفو والسامح عام بدر مني من قول بحقك، فرجايئ يا شيخ أن تسامحني بالغيب.  
 

إنني أسامح كل من يخالفني الرأي عن جهل أو اجتهاد، بل أدعو الله أن يكتب له األجر عىل نيته 
إن كان جاهالً، وعىل اجتهاده إن كان مجتهداً، أما املخالف عن عناد واستكبار فإين حتى لو 
سامحته، لسوف يتعرض ملقت الله بسبب استكباره ولقد تبني يل من كالمك أن مخالفتك يل 
ً عنك، فأسأل الله أن يثيبك ثواب  كانت عن اجتهاد أو جهل، وقد تبني لك اآلن ما كان خافيا
املجتهد املخطئ يف اجتهاده من قبل، وأن يثيبك اآلن ثواب املجتهد املصيب يف اجتهاده اليوم. 

 
وأهنئك عىل جذوة اإلخالص الذي يبدو من حرارة كالمك، وأسأل الله أن يكرم اإلخوة املخالفني يل 

مبثل ما أكرمك به من التجرد عن هوى النفس وعصبية الذات.

٥٣٣. إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 
لقد طال أمد األزمة واشتعلت نار الفتنة وإنني ناصح لكم أن تتداعوا لعقد اجتامع علاميئ يف أي مكان 
ترونه مناسباً ملناقشة الوضع يف بالدنا الحبيبة التي شاء الله لحكمة يريدها أن تصاب بنريان الفنت. 

 
عالج هذه املصيبة طالت أو قرصت التوبة إىل الله من األوزار التي يستعلن بها يف املجتمع، مع 
كرثة الترضع وااللتجاء إىل الله، بشكل دائم، ويف أوقات االستجابة ال سيام يف أوقات السحر. أما 
االجتامع والتشاور واملذاكرة بدون تحقق هذين الرشطني فال جدوى منه. والخالصة أن األزمة ال 

تحل مبجرد تالقي العلامء وتشاورهم يف األمر، إن األزمة أخطر من ذلك.

٥٣٤. إنما األعمال بالنيات 
نحن نقطن يف منطقة دوما، ملا اجتاح األمن والشبيحة املنطقة دخلوا عىل البيوت ومنهم بيتنا 
وقاموا بإجبارنا عىل السجود لصور الرئيس بشار األسد علامً أننا مل نشارك يف أي مظاهرة مناوئة 
ً من القتل قمنا بالسجود للصورة، فهل نحن آمثون؟ وهل يجب علينا دفع كفارة؟  للنظام، وخوفا
ولكم جزيل الشكر واالحرتام ونريد منك أن تدعي لنا بأن يزيح الله الغمة عنا وعن سوريا الحبيبة. 

 
ً عن سؤالك املحدود أقول لك: اعترب صورة بشار املوضوعة عىل األرض مبثابة بساط، وإذا  جوابا
أكرهوك عىل ما قلت، قف عىل البساط ثم اسجد فوقه لله عز وجل. يكتب الله لك أجر السجود 

له بدالً من الكفر.
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٥٣٥. الشهادة بالمعنى العام والشهادة بالمعنى الخاص 
هل الشهداء الذين سقطوا يف درعا والذين صليت عليهم صالة الغائب يف جامع اإلميان ليسوا 
شهداء أخذاً بالحديث ( من قاتل تحت راية عمية )؟ وإن كانوا شهداء فام الذي مييزهم عن من 
مات بعدهم؟ الجميع مل يكونوا يقاتلون، إن الناس هنا ال تقاتل فضالً عن أن يكونوا تحت راية 

عمية. أليس الحكم هنا معلالً بعلة القتال حتى ينطبق عىل هؤالء الناس الذين ماتوا؟ 
 

هؤالء ال يتمتعون بالشهادة مبعناها الخاص، وهو سقوط املسلم قتيالً يف معركة مع الكافرين 
تحت قيادة رشعية، وهم ال يغسلون وال يكفنون.. ولكنا نرجو أن يكرمهم الله بأجر الشهادة 
مبعناها العام شأنهم كشأن املبطون، وامليت حرقاً، ونحو ذلك، وهؤالء حكمهم يف التجهيز كحكم 

غريهم.

٥٣٦. ما معنى كلمة الفتنة؟ 
نريد من حرضتكم تفسري معنى الفتنة ألن العلامء كلام قال لهم أحد أمر حق والقيام ألجله قالوا 
ً إىل أن وصلنا إىل أكرب الفنت من  هذا صحيح ولكننا نخاف فتنة أكرب لذلك ال يجوز، وهكذا دامئا
إضاعة الدين والفساد والظلم ووو.. وهل خوفهم الفتنة والفتنة األكرب وما إىل ذلك ذريعة لإلخالد 

للحياة الدنيا والرىض بها بديالً عن اآلخرة أم ماذا؟ 
 

الفتنة: هي كل حالة يغيب فيها سلطان العدل، ويفلت فيها زمامه، وينجرف فيها الناس إىل 
التهارج والقتل دون ضوابط وال اختيار. وكل الفنت ذات درجة واحدة يف الخطورة وتسبب الهالك، 

والعالج ما أكده رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف أحاديثة الصحيحة.

٥٣٧. فتنة تستنظف العرب 
قرأت التايل وأحببت أن أسمع مقالكم فيه وهل هو ما نعيشه اآلن؟ عن عبد الله بن عمرو ريض 
الله تعاىل عنه أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال: ( تكون فتنة تستنظف العرب قتالها يف النار، اللسان فيها 
أشد من وقع السيف ) [رواه الرتمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه] ما درجة حكم هذا 
الحديث؟ وما مدى انطباقه عىل واقعنا الحايل؟ خاصة أنكم قلتم يف كلمة "أن الغرب يريد أن 
يوقف تزايد املسلمني عن طريق النسل بقتلهم؟" هل الربيع العريب هو فتنة تستنظف العرب؟ 

وأرجو أن ترشحوا يل معنى الحديث بإيجاز إن أُتيح لكم وجزاكم الله تعاىل كل الخري. 
 

ً فيه. واألحاديث التي ترتجم ما  ً ال يُبقي ملثيل دورا ً جليا األحداث الجارية تفرس الحديث تفسريا
نراه اليوم من كالم سيدنا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص كثرية. ورحم الله امرأ تحرر من رعوناته وعصبيته 

ومزاجه. إذن ستتجىل له نصيحة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بأعىل درجات الوضوح والجالء.
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٥٣٨. هل صحيح أن القاتل ال يصلى عليه؟ 
قتل أحد عنارص األمن يف األحداث يف مكان ما من وطننا الغايل وعند إحضاره رحمه الله حاولت 
فئة منع الناس من الصالة عليه أو حتى إعالن وفاته عىل املآذن بحجة أنه قاتل وو.. أرجوا بيان 

الحكم يف ذلك. 
 

ها أنت تقول: "أعلم أن دوافعهم ال عالقة لها بالله من قريب أو بعيد" إذن فأنت تعلم الجواب. 
ومع ذلك فإين أذكرك بأن الذين قتلهم الحجاج أضعاف الذين قتلهم العنرص الذي تتحدث عنه 
وقد صىل املسلمون عليه. أما إن كان هناك من يقول بأنه كاذب يف إسالمه وأنه باطني يف قرارة 
نفسه غري مسلم، فقد صىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عىل عبد الله بن أيب سلول، وقد كان رأس املنافقني. 
املشكل أن يف الناس من ألغى موازين العلم بفهم أحكام اإلسالم واستبدل بها موازين األمزجة. 

وهي مشكلة عويصة ال حّل لها.

٥٣٩. هل هو صائل؟ 
ً من يدخل بعض البيوت ويرسق األموال أو يخرب وهؤالء  ً أن يف أفراد الجيش أحيانا نعلم يقينا
العنارص نعلم أنهم قد تجاوزوا حدود مهمتهم العسكرية. والسؤال: العنارص من الجيش الذين 
تجاوزوا حدود مهمتهم فرسقوا وخربوا هل يعتربون صائلني فيجوز لنا الدفاع عن أموالنا بردهم 
بالكالم وإال بالرضب ومن ثم باألشد فاألشد أم يجب علينا أن نصرب ونحتسب ذلك عند الله؟ 

أفيدونا جزاكم الله خرياً. 
 

" يف مصطلح  إذا أقبل إليك من يريد أن يسطو عىل مالك أو حياتك أو عرضك، فهو يسمى "صائالً
ً أن تقاومه بدءاً باألخف من الوسائل املهددة. فإن مل يرعو فلك أن  الرشيعة اإلسالمية، ولك رشعا
متيض يف مقاومته بالتدريج حتى القتل، رشيطة أن يغلب عىل ظنك أنك لن تقع من جراء دفاعك 

عن مالك يف بالء أخطر.

٥٤٠. حكم التكبير على المآذن 
 ً ا هنالك من يحرض الناس يف سورية عىل التظاهر، واستعامل شعار التكبري، فهل يجوز لنا ردَّ

عليهم أن نستبدل بالتكبري شعار (حسبنا الله ونعم الوكيل) ردَّاً عليهم؟ 
 

ً للتظاهر ودعامً للفتنة التي متر بنا بدعة منكرة، ال تغيب عن بالِ  رفع األصوات بالتكبري شعارا
عالِْم، والبدعة ال تجوز أن تعالج ببدعة مثلها. ولكن ال بأس من اإلكثار من كلمة "حسبي الله 
ونعم الوكيل" يرددها كل منا يف مجالسه الخاصة ِورْداً يلتزم به بينه وبني ربه، ال سيام يف األسحار، 

ويحسن أن يضاف إىل ذلك ِورْد من االستغفار ثم الترضع والدعاء.
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٥٤١. حكم من يجبر على الكفر 
ما املطلوب ممن يجرب تحت التعذيب عىل النطق بإْحَدى كلِاَمِت الُكْفر؟ 

 
ملاذا تسألني عن النتيجة وال تسألني عن سببها؟ ما سبب مالحقة هذا الشخص وإجباره عىل 
النطق بكلمة الكفر التي تذكرها؟ أليس سبب ذلك خروج هذا الشخص مع املسريات إىل الشارع 
والهتاف بإسقاط النظام وسّب رئيسه والدعوة إىل رحيله؟ ملاذا ال تسألني عن هذا السبب 
وحكمه وموقف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من هذا العمل؟ أال تعلم - واملفروض أنك تقرأ القرآن- أن الله 
نهى املسلمني عىل استثارة املرشكني بسب أصنامهم، ومل يتحدث عن سب املرشكني لله نتيجة 
لذلك؟ ملاذا اإلرصار عىل مخالفة أمر الله وأمر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، ثم التشدق بعد ذلك بالسؤال عن 
حكم اإلسالم يف حق النتيجة التي انبثقت عن هذه املخالفة؟!.. استجيبوا ألمر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
القائل يف حق مثل هذه الفتنة (عليك بخاصة نفسك) ثم انظروا هل ستجدون من يالحقكم إىل 

بيوتكم ويجربكم عىل النطق بهذا الكفر؟

٥٤٢. أطلق النار على المتظاهرين فما الحل 
أنا مجند يف الجيش السوري أطلقت النار عىل بعض املتظاهرين، بعد صدور األوامر، فال أدري 
من قتل ومن جرح، غري أين منذ ذلك الحني يف عذاب وضيق صدر ال يعلمه إال الله. سؤايل: 
تطاردين الكوابيس املفزعة ليل نهار، هل يجب أن أقدم نفيس للقصاص، أم يجب عيل الدية مع 

العلم أين ال أعلم من قتلت أو جرحت؟ 
 

هّون األمر عىل نفسك، فإن ربك عز وجل أرحم مام تتصور. تقول: إنك ال تعلم من قتل أو جرح 
ً لجروح أم  من جراء إطالقك النار، فإذا كنت تقصد أنك ال تعلم هل كان ما أقدمت عليه سببا
ً لقتل، ومل تتأكد أن يف الناس من قد قتل بسببك، إذن فالرشع ال يجرمك وال يحملك جريرة  سببا
ً إىل الله تعاىل، وأن تدعوا  القتل، ألن األصل براءة الذمة. ويف هذه الحال يكفي أن تتوب صادقا

الله ملن تسببت لهم بالجروح أن يصفحوا عنك. 
 

ً إىل  أما إن تأكدت أن يف املصابني من قد قتل، فاملطلوب أوالً إعطاء الدية ألولياء املقتول، ونظرا
أنك ال تعرفهم، فاملطلوب منك أن تعاهد الله إذا ظهر الشخص الذي قتلته وعرفته فستعطي 
ورثته الدية التي يطلبونها، ثم يطلب منك باإلضافة إىل هذا أن تصوم شهرين متتابعني، فإذا 
علمت أنك ال تطيق ذلك، فينبغي أن تخرج بدالً عن صياِم كل يوم قيمة وجبة طعام لفقري من 
أوسط الوجبات التي تتناولها يف بيتك. وكن عىل يقني بعد هذا بأن الله قد عفا عنك وغفر لك 

ذنبك وإياك أن تعود.
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٥٤٣. سيدي: إني خصم لكل من يفتي بخروج الناس 
بعد أن تمَّ االتفاق يف بلدية دوما عىل عدم وجود حاجة للتظاهر السيَّام بعد معاهدة الرئيس بذلك 
وبعد أن استجاب ملطالبهم، ويف الجمعة التي تليها خرج أناس مبظاهرة أول شعاراتها إسقاط النظام 
واملتاجرة بدماء الشهداء واشتعلت نار الفتنة عندئٍذ، وركب املوجة أناس معروفو االتجاهات وتالقت 
مصالحهم وارتباطاتهم التي تقود البالد إىل الفوىض والخراب، إين والله خصم لُِكلِّ َمْن يُفِتْي بخروجِ 
النَّاس للتظاهر أمامه وأمام سيدي رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وأحمله كامل املسؤولية بإشعال نار الفتنة وكل 

نقطة دم تنزل من فتواه، وأسأله هل عندك نص رصيح بالخروج عىل الحاكم؟ 
 

لو ظهر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بيننا من جديد وذكّرنا بتعاليمه ووصاياه التي أمرنا باتباعها عندما تكون 
هذه الفنت وأمثالها، لقال له هؤالء الذين تتحدث عنهم: أنت مع النظام، أو أنت: مع مشايخ 

السلطة. ونعوذ بالله من الوقوع يف التيه بعد نعمة اإلميان.

٥٤٤. علة حد ردة الحرابة 
قرأت لحرضتك يا سيدي املقال الجديد بعنوان: (العقوبات اإلسالمية وعقدة التناقض بينها وبني 
ما يسمى بطبيعة العرص الحديث). املنشور عىل موقع نسيم الشام بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٢ حيث 
ً يف  ذكرت فيه أن قتل املرتد قد رشعه الله لحفظ الّدين، بينام قد سمعت من فضيلتكم سابقا
برنامج تليفزيوىن عىل ما أذكر برنامج: (هذا هو الجهاد)، أنَّ من املسائل التي يشغب بها عىل 
ديننا املسترشقون هو حد الردة وذكرت عىل ما أذكر أنه ال يوجد حّد للردة ىف اإلسالم وبينت أنَّ 
حروب الرّّدة التي قام بها سيدنا أبو بكر كانت بسبب الحرابة وليست للردة حيث أنهم ارتدوا 
عن اإلسالم ومل يكتفوا بهذا وإمنا ليغرّيوا عليه. فيبدو يل أنَّ عندي لَبٌَس ىف الفهم أريد من 
فضيلتكم توضيحه يل حيث أن كالم فضيلتكم بالنسبة يل مصدق أكرث من أيِّ يشء حفظك الله. 

 
حد الردة موجود وثابت يف الرشيعة اإلسالمية، ولكن موجب الحد ليس مجرد الكفر بعد اإلسالم، وإمنا 
هو (عند جمهور الفقهاء) بسبب ما تتضمنه ردة املرتد من إعالنه الحرابة عىل املسلمني، كام كان شأن 

املرتدين عن اإلسالم بعد وفاة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فقد أعلنوا من خالل ردتهم الحرب عىل املسلمني.

٥٤٥. لقد ابتغوا الفتنة 
سؤايل للشيخ البوطي هل يجوز للدرزي حضور خطبة وصالة الجمعة يف الجامع األموي!؟ 

 
ً عديدة، وكانوا يصلون صلواتهم مع صلبانهم  استضاف رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص النصارى يف مسجده أياما
يف مسجده بإذن من رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. اقرأ سرية رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص واستضافته لنصارى نجران يف 
مسجده لتعلم من هو نبيك وما هي سريته.. وهكذا فقد فّوت عليك رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فتنة ترصّ 

عىل أن تنفخ يف أوارها وتستمتع برضامها.
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٥٤٦. معالجة السبب أولى من النتيجة 
ما حكم الذي يأخذ نقود من الدولة أو ليقوم بفض املظاهرات السلمية بالقوة املفرطة التي تقوم 

من أجل املطالب الشعبية؟ ونرجو الجواب الشايف العاجل. 
 

ثبت مبا ال يقبل الشك أن الخروج إىل املسريات واستثارة اآلخرين بالهتافات املختلفة، ذريعة إىل 
فتنة ال مجال للتحرز منها، وكثرياً ما تتمثل هذه الفتنة بقتل أو تعذيب أو سجن ألناس مل يكونوا 
معرضني ليشء من ذلك لوال هذه املسريات، وقد أوضحت لك يف سؤال سابق حكم الذرائع 
املوصلة إىل جرائم ومحرمات، وبينت دليل حرمتها وسخط الله عىل الذين ال يبالون بحكم الله 
فيها. فلامذا تسألني عن حكم أخذ النقود لفض املسريات، وال تسالني عن حكم املسريات 
ذاتها؟!.. املهم أن نعلم ويعلم كل مسلم أن سد الذرائع إىل الفنت واملحرمات واجب رشعي خطري 

بنص رصيح من القرآن.

٥٤٧. حكم المظاهرات 
املظاهرات السلمية الداعية إىل تغيري النظام ما حكمها؟ 

 
ً عليه باملعنى الرشعي  املطالبة الكالمية بزوال الحاكم ولو يف الشوارع، ال يعّد وحده خروجا
ً من خطة مرسومة تنتهي باستعامل القوة. ولكّن املطالبة الكالمية يف  املعروف، إذا مل يكن جزءا
الشوارع وحدها محرمة حتى ولو مل تكن جزءاً من خطة مرسومة، ال لكونها خروجاً عىل الحاكم، 
ولكن ألنها ستجر إىل احتكاك فمقاومة فهرج وقتل، وهو ما نهى عنه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بشدة يف 

أكرث من حديث صحيح.

٥٤٨. كيف نفسر حديث اذا التقى المسلمان بسيفهما بضوء ما جرى بين الصحابة 
أريد أن أسأل عن حديث (إذا التقى املسلامن بسيفهام فالقاتل واملقتول يف النار) ولكن أمل يلتقي 

الصحابة الكرام ضد بعضهم وكان كثري من الشهداء كالذي تمَّ يف موقعة الجمل وغريها؟  
 

ما وقع بني الصحابيني الجليلني عيل ومعاوية معاذ الله أن يدخل يف عموم حديث رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص: (إذا التقى املسلامن بسيفهام .. إلخ). إي إذا التقيا بسيفهام بدافع الرعونة والعصبية ومع 
رشود كل منهام عن ضوابط الرشع. أما إن التقى املسلامن بسيفهام أحدهام صائل مجرم والثاين 
مصول عليه يدافع عن حياته أو عرضه، فهو غري داخل يف عموم الحديث، وكذلك إن التقى 
 ً املسلامن بسيفيهام، كل منهام مجتهد موقن بأن أمانة الخالفة قد استتبت له فهو مكلف رشعا
باملحافظة عىل األمانة، فهو غري داخل يف عموم الحديث الذي تسأل عنه. ولذلك أجمع علامء 
ً من الجانبني يف تلك الحرب، ولكن يجوز للمجتهد  الرشيعة اإلسالمية أنه ال يجوز لنا أن نجرّم أيا

الفقيه أن يجنح بفكره إىل من يرى أنه األقرب منهام إىل الحق.
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٥٤٩. ما حكم قتل البريء؟  
ما حكم من يقتل املتظاهرين العزل سواء كان من الجيش أو األمن أو العصابات األخرى؟   

 
ً ويف مجالس  ً كان القاتل. قلت ذلك مرارا قتل الربيء الذي مل يرتكب ما يوجب القتل جرمية، أيا
خاصة مع كثري من املسؤولني. أما أن أقف موقف القضاء فأقول: إن القاتل هو هذا أو ذاك، فهو 
ً من التحقيق إلزالة أسباب اللبس  يشء مل يخولني الشارع حق الحكم به. األمر يتطلب كثريا

والتحرر من "فربكة" الصور واألخبار وغريها.

٥٥٠. هربت من الجيش خشية التسبب بالقتل 
أنا كنت يف صفوف الجيش السوري لغاية 1 9 2012 أكملت الخدمة اإللزامية سنة ونصف 
وعرشة شهور كاحتياط ولكن مل أترسح فهربت علامً أين مل أقم باألعامل القتالية يك ال أتسبب يف 
ً من الفتنة والقتل. هل يعترب فراراً من الزحف علامً أيّن هربت  مقتل أحد. وإىل اآلن أنا فارٌّ خوفا
ألنَّ األمَر اختلَط عيلَّ واستخرت الله سبحانه وتعاىل وتحت إلحاح األهل واألقارب قررت الهرب. 

 
إن عرفت أو غلب عىل ظنك أنك ستكلف بقتل نفس بريئة بغري حق، من خالل وجودك يف الخدمة 
العسكرية، ففرارك مرشوع، وإن علمت أنك ستُدعى إىل قتال الصائلني الذين يقصدون إىل العدوان 
عىل األرواح الربيئة أو تخريب املنازل والبنى التحتية أو اغتصاب البيوت من أصحابها، فاالستجابة 
واجبة، والفرار من هذا الواجب فراٌر من الزحف، وقد أعلن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف الحديث الصحيح أن 

من قُِتل دون دمه أو ماله أو دينه فهو شهيد. وأنت تعلم ما الذي يجري اليوم.

٥٥١. ما هو دور األبدال؟ 
ما هو دور الصالحني وخاصة األبدال وسيدهم يف حل أزمات األمة وخاصة يف زمن الفنت؟ 

 
األبدال موجودون كام قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ولهم وظائفهم التي ينهضون بها، ولقد ذكرت 
األحاديث الواردة عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف حقهم وخرّجتها، يف كتايب رشح الحكم البن عطاء الله 
ً كانت، ال عالقة لها بالوظائف التي كلفني وكلفك الله بها، لكل  السكندري، ولكن وظائفهم، أيا

واجباته، عليه النهوض بها، واتكاؤك عىل األبدال وجهودهم ال يعفيك عن يشء من واجباتك.

٥٥٢. تحت أي بند يصنف ما نحن فيه؟ 
هل ما يحصل يف سوريا غضبة إلهية بأنه سلط علينا رشارنا أم فتنة؟ يف أي وضع نحن؟ وخاصة أن 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال عن بالد الشام بأنه لن يظهر منافقيها عىل مؤمنيها. 
 

ما يطوف بنا اليوم يعود إىل سوء فعالنا، هكذا يقرر البيان اإللهي القائل ( َوَما أََصابَُكم مِّن 
ِصيبٍَة فَِباَم كََسبَْت أَيِْديُكْم َويَْعُفو َعن كَِثريٍ ) وتسليطه الرشار سببه أيضاً سوء فعالنا. مُّ
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٥٥٣. مما تمخضت عنه هذه الفتنة من استغالل وجشع 
نرى يف هذه األزمة التي تعيشها البلد الغالء الفاحش وبكرثة وسأصفه لكم: رأينا من يأخذ يف 
الباصات من الكراجات إىل منطقة التل مثالً 100ل.س للراكب الواحد!! وبعض املناطق 200ل.س 
وهي ال تلزم هذا األجر ...إلخ. فهل هذه الزيادة تكون حالالً لصعوبة وانعدام أمن الطريق؟ 
وأيضاً نرى هذه املشكلة يف ماّدة الخبز فهنالك من يبيع الربطة بسعر 75ل.س وبلغني أنُّه بحلب 
وصَل السعُر إىل 200ل.س أرجوك سيدي أن توجه رسالة نصح لهؤالء الذين يفعلون هكذا أفعال 
بنصيحة من القلب من خالل الخطبة مثالً فاألزمة كام نراها اشتدت واألموال يوم عن يوم تقلُّ 

بني أيدي الناس. 
 

من املصائب التي تتفرع عن هذه الفتنة التي ابتليت سورية بها: تربّص الناس بعضهم ببعض. 
واستغالل الحاجة لرفع األسعار، وما تشكو منه صورة منها.. رمّبا يعتذر سائق الباص بأنَّ قيمة 

الوقود للسيارة، من بنزين أو مازوت قد ارتفعت، فال بّد أن ينعكس ذلك عىل أجرة الرّكب. 
 

عىل كلٍّ هنالك ما هو أسوأ يف املعاملة وأحط يف الخلق من املثال الذي ذكرته. يقف الزوج 
والزوجة واالبن والبنت أمام الفرّان ليشرتي كل منهم ثالث ربطات من الخبز عىل األقل، دون أن 
يعلم الفران عالقة ما بينهم، ومتيض األرسة الواحدة بعرشات الربطات تبيعها بسعر الّسوق 

السوداء كل ربطة مبائة لرية عىل األقل. 
 

ادُع الله معي عىل هؤالء السفلة أن يهديهم وأن يرفعهم عن هذه الحطة واملهانة البالغة، فإن 
كان يف قضاء الله أن ال يهديهم فادع الله معي أن يذيقهم رشاً من عذاب املوت وهم أحياء.

٥٥٤. هل تسقط واجبات الحكم اإلسالمي في الدولة العلمانية؟  
ما الحكم إقامة الحد يف اإلسالم مثل حد الزاين، حد الرسقة .. يف دولة علامنية حاكمها مسلم 

وأكرث السكان مسلمون؟ 
 

تجب إقامة الحدود يف املجتمعات اإلسالمية عىل ويل أمر املسلمني. ولكن ال يجوز ألفراد املسلمني 
أن يتولوا هم إقامتها، إْن تقاعس ويل األمر عن ذلك، وال يجوز تكفريه بسبب تقاعسه عن ذلك، 
ألن التقاعس عنه معصية. وارتكاب املعايص ليس موجباً للكفر .. وإن كنت تعني أن سورية دولة 
علامنية فأنت مخطئ، الدولة العلامنية ال ينص دستورها عىل أن دين رئيس الدولة اإلسالم، وال 
ينص عىل أن الرشيعة اإلسالمية هي املصدر الرئييس للترشيع، وال تعتمد عىل الرشيعة اإلسالمية 
يف أحكام األحوال الشخصية .. عىل أن التقصري موجود، ولكن التقصري وحده ال يقذف الدولة من 

اإلسالم إىل العلامنية.
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٥٥٥. حكم العنصر الذي يتجاوز حد وظيفته 
أنا من قرية الزيارة التابعة لجرس الشغور، سيدي الفاضل الفقري مل يكن يوماً مشاركاً يف مظاهرات 
ولن أشارك ولكن دخل إىل بيتنا الجيش بعملية تفتيش وفتشوا الرجال والنساء وحتى األطفال 
كان تفتيش النساء بطريقة مهينة ووضع أيديهم عىل أجسادهن وملس أماكن العورة أمام أعيننا، 
أخي مل يستطع التحمل وهاجمهم بيده فام كان منهم إال أنهم قتلوه، فهل يعترب شهيداً؟ فرنجو 
منكم توجيه رسالة إىل الجيش مع العلم أن قريتنا عشائرية وقد أقسموا اليمني عىل أن يأخذوا 
بالثأر جراء ما ارتكب الجيش بحقهم، نرجو منكم التبيني سيدي فإننا نثق بعلمكم ولكم جزيل 

الشكر. 
 

إن هذا املجرم الذي تجاوز حّد وظيفته إىل مامرسة عمله الغريزي صائل ولو أن أخاك عاجله 
ً ولتعلم يا أخي أن مثل هذه  وكان هو القاتل له، لكان دمه (أي الجندي) يف رشيعة الله هدرا
األعامل يدعى إىل القيام بها أناس مل يتلق كثري منهم تربية فكرية أو سلوكية، بل ال يخلو 
حشدهم من أراذل أصحاب املوبقات، ومن ثم فال بّد أن تتعرض البيوت اآلمنة أو بعضها ليشء 

من هذه الجرائم املؤسفة. 
 

ً لساعدتك يف إبالغ القامئني باألمر   وليت أنك عرفت اسم هذا املجرم أو تبعته العسكرية إذا
بجرميته، وال أشك يف أنه سينال جزاءه ولسوف يكون عربة لغريه. وعىل كل فهذا الذي يقع إمنا هو 
نتيجة تقصري كبري للمسؤولني يف تأديب عنارصهم وتحذيرهم التحذير الجاد والشديد من 

اإلنحراف إىل هذه الجرائم.

٥٥٦. هل يصح ما يقوم به البعض من فرض جزية على مسيحيي بلدنا؟ 
يف بعض املحافظات السورية وبعض التيارات السلفية يف العامل العريب يريدون فرض الجزية عىل 
املسيحيني وقد فعلوها يف سوريا الذين يطلقون عىل أنفسهم اسم الثوار.. فهل يجوز أخذ الجزية 
منهم؟ ألن مانعرفه عن الجزية أنها تؤخذ لحاميتهم ولكّنهم منذ استقالل سوريا وحتى قبلها كانوا 
يقدمون التضحيات والدماء من أبنائهم وال زالوا حتى اليوم داخل الجيش العريب السوري 
وخارجه وهم اليوم مواطنون مثلهم مثل أيِّ مكون من مكونات الشعب السوري. فهل يجوز أخذ 
الجزية منهم وهم أوالد البلد ولهم مالنا وعليهم ماعلينا؟ أعتذر عن اإلطالة وأسأُل اللَه أن يبارَك 

بحياتِكم. 
 

الجزية كانت تؤخذ منهم بدالً من الزكاة التي كانت تؤخذ من املسلمني، فهل تأخذ الدولة اليوم 
الزكاة من املسلمني حتى تأخذ نظريها من الكتابيني؟ ملاذا النظر إىل األمور بعني حوالء؟ عندما 
تأخذ الدولة الزكاة من املسلمني، فلتأخذ نظريها من الكتابيني، ولْنسمِّ ذلك كلُّه عندئٍذ زكاة أو 

صدقة، وهذا ما فعله عمر.
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٥٥٧. حول أحداث الحولة 
 ً إنني معك يف خطبة الجمعة بتاريخ 5 رجب، وأنا ممن يحرض دروسك، ولكن أريد أن أقول شيئا
هو: كيف تريد من الناس قبول حكم هذه الدولة التي طبقت عليهم ألواناً من الظلم، وفعلت ما 

فعلته يف الحولة من الجرائم التي تقشعر لها األبدان؟  
 

ما جرى يف الحولة وما حولها، فعٌل ورّدة فعل بني طائفتني، والنافخ فيهام عامل خارجي وضع 
خطة خبيثة إلبقاء حرب طائفية تكون مقدمة ملا يسمى "الفوىض الخالقة القاتلة" حيث تكون 
َذ جزء من هذه املحاولة  هذه املرحلة هي التي توصل قرساً تقسيم سورية ألربع دويالت. وقد نُفِّ
(محاولة إبقاء حرب طائفية) يف حمص ثم يف غريها فلم تنجح وهذه هي املحاولة الثالثة، وطرفها 

اآلمر واملوجه معروف قابع خارج سورية. 
 

وهل تريدين أن أدعم من يقومون بتفجري أنابيب البرتول وغريها، وتفجري سكة الحديد وما جرى 
عىل إثرها، ومن يقومون بقتل وتهديد مخالفيهم بوضح النهار وها هم يعرتفون ويندمون عىل 
ارتكابها، أم هل تريدين أن أدعَم أصحاب الهتافات البذيئة؟ أم هل تعني دعمهم يف سلوك السبيل 
املوصل إىل تنفيذ الخطة التي رسمها لسورية اليهودي اإلرسائييل والفرنيس "برنارد ليفي" من 
تقسيمها إىل أربع دويالت متخاصمة متعادية مآلها إىل التفاين والتآكل؟ واملرشوع الصادر املتفق 

عليه أحتفظ بصورة منه لدي. 
 

مام ال ريب فيه أن الدولة بأمنها وجيشها وإداراتها تتحمل أخطاء كبرية وكثرية، ولكن هل من 
ً للتخلص من هذه األخطاء؟ ماذا عىس أن يفيدك غياب هذه األخطاء  عاقل يبيع الوطن كله مثنا
إذا غاب معها وجود ما كان يسمى "سورية" بكل ما تتضمن من مزايا خالل التاريخ؟ ألست معي 

يف أنك تنوح عندئذ باكياً مع قول الشاعر: 

ربَّ يوٍم بكيت منه فلام   رصت يف غريه بكيت عليه

٥٥٨. هل للمسلمين أن يخضعوا لوالية غير المسلمين عليهم؟ 
هل يجوز للمسلمني أن يقبَلُوا تدخالً أجنبياً عليهم، ليقودهم ويدير شؤونهم؟  

 
أما التدخل األجنبي كاألوروبيني واألمريكان، فال يقره إال خائن لربه ولدينه وأمته، إذ األجنبي ال 
ينشد إال مصلحته من خالل تدمري كيانات املسلمني. وأما األتراك، فهم شعب مسلم، والدولة 
الرتكية الحاكمة ال تفكر بذلك، ومعاذ الله أن يجول يف خاطر الشعب الرتيك أي صورة من صور 
التدخل يف شؤوننا أو احتالل أي جزء من بالدنا، ولو أن الحكم القائم أجرب الشعب الرتيك عىل 

ذلك فأغلب الظن أنه سيتمرد عىل قادته وال يقبل مقاتلة إخوته يف اإلسالم.
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٥٥٩. الرق في هذا الزمان 
هل يوجد اليوم رقٌّ مرشوع بحيث يجوز الرشاء منهم؟ وهل تنطبق عليهم أحكام ملك اليمني 
كالعتق للكفارة وجواز املواقعة؟ نرجو منكم اإلسهاب والتفصيل بارك الله فيكم، أفيدونا 

مأجورين والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
 

السبيل الرشعي الوحيد لالسرتقاق هو األرس يف أعقاب حرب مرشوعة إن رضب ويل أمر املسلمني 
ً إىل أن السلطان محمد الفاتح وقع مع األوربيني بروتوكوالً عىل إبطال  عليهم الرق. ونظرا
ً رشعاً، إال إن األوربيني خرقوا هذه الوثيقة،  االسرتقاق فقد أصبح مخالفة هذا الربوتوكول ممنوعا
والرق الذي ميارسونه ويتاجرون به إمنا هو عن طريق القرصنة وليس عن طريق الحرب واألرس، 
وهي من أشنع الجرائم. عىل كلٍّ ارجع يف التفصيل إىل بحث (رشيعة الرق باقية ولكن) من كتاب 

من الفكر والقلب تأليف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.

٥٦٠. أقسام اإلرهاب 
أرجو توضيح الفرق بني اإلرهاب اإلجرامي واإلرهاب العقايب. 

 
اإلرهاب اإلجرامي الظلم الذي قد ميارسه اإلنسان لغريه بأي وجه من وجوهه أما اإلرهاب 
العقايب، فيتمثل يف كل ما يتضمنه قانون العقوبات يف الرشيعة اإلسالمية من قصاص حدود األول 

جرمية يعاقب عليها والثاين عقاب مرشوع. 

٥٦١. المرتد يقتل في حال الحرابة 
يف برنامج مع البوطي يف حياته وفكره عىل قناة شام الفضائية ذكر أن املرتد ال يقتل إال إذا قاتل 
املسلمني، فهل صحيح ما فهمت؟ وكيف نفرس بناء عىل ذلك الحديث الرشيف (من بدل دينه 

فاقتلوه)؟  
 

مذهب جمهور من علامء املسلمني ومنهم السادة الحنفية أن املرتد إمنا يقتل ألنه بإعالنه عن 
ارتداده عن اإلسالم قد أعلن الحرابة لإلسالم والدولة اإلسالمية، واملحارب يُقتل. ولهم أدلتهم 

الكثرية عىل ذلك.

٥٦٢. هل يجوز الكذب في سبيل الدعوة؟ 
سمعت فتوى تجيز كذب املسلم يف سبيل بناء دولة اإلسالم وهدم دولة الرشك !؟. فهل ينترص 

املسلم الكاذب عىل الكافر الصادق؟ ..  
 

من البداهة مبكان أن الدولة اإلسالمية ال ميكن أن تبنى عىل الكذب .. وال نعلم أن يف تاريخ العامل 
اإلسالمي دولة قامت أركانها عىل الكذب .. هل سمعت بأن اليشء يتولد من نقيضه؟
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٥٦٣. هل يأمر اإلسالم بإقامة دولة دينية؟ 
ً عىل انتخابات مرص  سمعت عىل إحدى املحطات التلفزيونية من أحد املحللني السياسيني تعليقا

أنه ال يوجد يف اإلسالم وجود ملا يسمى بالدولة الدينية أبداً.   
 

أركان الدولة: األرض أو الوطن، واألمة أو الناس، والنظام السلطوي. 
فحيثام وجدت هذه الثالث فقد وجدت الدولة. وعندما هاجر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة، 
وجدت للمسلمني األرض ووجدت األمة، ووجد النظام أي الدستور السلطوي املتمثل يف الوثيقة 

ذات البنود التسعني تقريباً. 
 

وكانت لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص شخصيته إماماً للمسلمني بإجامع املسلمني إىل جانب شخصيته رسوالً من 
عند الله. فهذه أول دولة دينية قادها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. وال شك أن عىل املسلمني أن يقتدوا 

برسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك.

٥٦٤. هل يجوز التهرب من الضرائب؟ 
هل صحيح كام يقول البعض أن الرضائب التي تفرضها الدولة عىل الشعب يف بلدنا ظلم؟ وهل 

يجوز التهرب منها بأي طريقة كانت؟  
 

يقول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يف الحديث الصحيح عن الحكام الذين يجمعون من الناس الرضائب التي 
تقول إن الدولة ليست بحاجة إليها: (اعطوهم مالهم وسلوا الله مالكم) إذن فال يجوز لك أن 

تتهرب من الرضيبة التي تالحقك الدولة بها، مهام كان نوعها وأياً كان السبب.

٥٦٥. هل الدكتور البوطي عضو في لجنة مصحف الشام كما سمعنا؟ 
سيدي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.. سمعنا من وسائل اإلعالم عن مصحف الشام أنكم 
من القامئني عىل هذا املرشوع. أال ميكن أن يكون هذا املصحف الجديد قد أضاف طبعة جديدة 

مبظهر جديد لطبعات املصاحف التي تعج بها املكتبات اليوم؟ 
 

أوالً إنني مل أكن من القامئني عىل هذا املرشوع، وال من الذين لهم علم به ومبراحل السري فيه. كل 
ما يف األمر أنني دعيت عند ظهور املصحف إىل لقاء خاص للتعريف به، ثم إىل ندوة تلفزيونية 
كان دوري فيها دور املستطلع، وقد شكرت اللجنة ممثلة يف رئيسها وأعضائها عىل الجهد الذي 

بينه أحد أعضاء اللجنة يف إخراج هذه الطبعة واملزايا التي تنفرد بها. 
ثانياً: ليك تعلم ما يف هذا املصحف من مزايا نوعية، بوسعك أن ترجع إىل أّي من أعضاء هذه 

اللجنة ليجيبك عن سؤالك هذا. وثق أنني لو كان يل دور يف هذا العمل ألجبتك.
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٥٦٦. قراركم حول مسلسل ما ملكت أيمانكم 
إىل فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: اآلن، وقد انتهى عرض مسلسل "ما ملكت أميانكم" 

بجميع حلقاته، ما هو قراركم الذي اتخذمتوه بشأنه؟ 
 

أعتقد أنني أحلت القرار بشأنه إىل متابعيه من أفراد الشعب السوري ممثالً يف الصفوة ذات الوعي 
السليم والحياد الفكري واإلخالص للقيم والوطن، وأعتقد أن من اليسري اآلن معرفة موقف هذه 
الصفوة من خالل االستبيانات الكثرية التي أجاب عنها الكثريون ومن خالل املواقع والتعليقات 

الوفرية. وال ريب أنني مؤيد وتابع دامئاً لهذه الصفوة. 
 

ولكّني أحب أن أنبه إىل حقيقة يجب أن ال نتيه عنها، وذلك بقطع النظر عن هذه املناسبة وغريها، 
وهي أن النشاط النسايئ اإلسالمي يف سورية وخاصة املعروفات باسم (القبيسيات) ميثّل يف الحقيقة 
اإلسالم الحضاري والوطني والواعي البعيد عن الغلّو املرتفع عن النفاق.. وقد عرفت سورية مدى 
أنشطتهّن الثقافية املتنوعة، املتسامية عىل التدافعات السياسية والحزبية وتياراتها.. وقد نشأ بفضل 
جهودهن الرتبوية ال جيل واحد بل أجيال من الفتيات الاليئ يتمتعن بالعمق الثقايف والسمو 
األخالقي واالعتزاز بالقيم واالنتامء الوطني والوسطية الدينية السليمة. تفيض هذه الحركة باملثقفات 
وصاحبات االختصاص املتنوع: طبيبات، مهندسات، جامعيات، متخصصات بالعربية والعلوم الرشعية. 
وإن مام يبعث عىل االعتزاز حقاً أن فيهنَّ كثريات يحفظن اليوم عن ظهر قلب صحيح اإلمام البخاري 
كله سنداً ومتناً وصحيح اإلمام مسلم أيضاً سنداً ومتناً، وهي مزية فريدة مل تتحقق من األزمنة كلّها 
ق لوال  إال يف هذه العرص، ومل يحتضنها من األمكنة إال سوريّة!.. وإنها لظاهرة مرشّفة ال تكاد تصدَّ
الواقع املشاهد الخاضع للتحقيق واالختبار. ومنذ أكرث من خمسة عرش عاماً أخرجت ثلّة منهنَّ أدّق 
موسوعة ظهرت يف السرية النبوية إىل اليوم، ذات ستة مجلدات من القطع الكبري باسم "الجامع يف 
السرية"، ويرقى هذا الكتاب الجامع يف توثيقه إىل درجة عالية متميزة مل يسبق إليها. وقد رغبت إيلَّ 
اآلنسة منرية القبييس آنذاك تقديم هذا الكتاب الفريد إىل السيد الرئيس حافظ األسد رحمه الله. 
ه إليه اإلعجاب بالطريقة الفريدة  مت إليه الكتاب أخذ يقلّبه وقد شدَّ وملا ترشفت بلقائه وقدَّ
وامليّرسة يف التوثيق والتنظيم واإلحاطة بكل أحداث السرية النبوية ومتعلقاتها. ثم قال يل: بلّغ شكري 
ً ولسوريَّة عموماً. واملهم بعد  لآلنسة منرية وجميع مؤلفات الكتاب، واطلب منهنَّ الدعاء يل شخصيّا
ً من أنَّ النشاط النسايئ اإلسالمي، ومن ضمنه هذه الفئة، غدا  هذا هو ما ينبغي أن يكون معلوما
اليوم جزءاً من النشاط الثقايف والرتبوي الكّيل الذي ترعاه الدولة، وذلك بانضباطه تحت جناح وزارة 
األوقاف، وبالتنسيق مع رسالتها الدينية والثقافية والوطنية، لذا فإيّن أعتقد جازماً أن افرتاض األخطاء 
واالنحرافات الشنيعة يف صفوف هؤالء الفتيات (وكل بني آدم خطّاء) ثم تكبريها وتسليط األضواء 
عليها وإشاعتها يف األوساط ابتغاء انتزاع الثقة بهنَّ من أفئدة الناس لن يكون ملصلحة هذه األمة ولن 
ً بأي خري. ولو سلكنا هذا  يعود إليها وال إىل الوحدة الوطنية وال إىل القيم اإلسالمية والدينية عموما
ً تسوده االتهامات والخصومات،  املسلك مع فئات الناس وطبقاتهم عىل اختالفها لعاد املجتمع أنكاثا

ولتبادل الناس املهاترات بدالً من التحيَّات.
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٥٦٧. ما رأيكم بزيارة الحبيب علي الجفري للمسجد األقصى؟ 
تداولنا يف مواقعنا وعلمنا بزيارة سيدنا الحبيب الجفري إىل املسجد األقىص الرشيف، فام هو 

رأيكم  بهذه الزيارة ؟ 
 

نغبطه عىل هذه الزيارة واالستجابة ألمر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بإتيان املسجد األقىص والصالة فيه 
ونهنئه عىل ذلك. أمل يقل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فيام رواه ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح جيد: 

( إئتوه -أي املسجد األقىص- وصلوا فيه فإن الصالة فيه تعدل ألف صالة يف غريه ).

٥٦٨. حكم الجهاد في فلسطين 
 هل الجهاد يف فلسطني اآلن واجب يف حقنا، وكيف يتم ذلك؟  

 
فلسطني دار إسالم، واليهود يحتلونها ويغتصبون حقوق املسلمني فيها وأموالهم. فقتالهم 
وإخراجهم من دار اإلسالم واجب عىل املسلمني جميعاً: األقرب فام بعده وهكذا، وهذا النوع من 

الجهاد القتايل هو الذي يسميه الفقهاء النفري العام.

٥٦٩. هل فلسطين اليوم دار إسالم؟ 
نأمل من جنابكم توضيح دار الحرب ودار االسالم، وهل تعترب فلسطني دار حرب أم إسالم؟  

 
ً إسالمياً، أما فلسطني فدار إسالم، ألنها ومعها سائر أجزاء  دار الحرب هي التي مل يتم فتحها فتحا
الشام فتحت يف عهد سيدنا عمر. ودار اإلسالم ال ترجع دار كفر أو دار حرب بسبب اغتصاب 
أعداء املسلمني لها، كام هي الحال بالنسبة لفلسطني. بل تظل حكامً دار إسالم، ومن ثم يجب 

عىل جميع املسلمني استعادتها إىل حظرية اإلسالم.



استفتاءات الناس لإلمام الشهيد البوطي على موقع نسيم الشام

NASEEMALSHAM.COM �221 نسيم الشام

آخر فتوى أجاب عنها العلّامه الشهید

٥٧٠. صالة الجمعة خلف من يستغيب الناس في خطبته  
سيدي الفاضل أنا من أبناء سوريا املولود من رحم حلب الّشهباء ولكن مغرتٌب عن 
الوطن. وأنا اآلن مقيم يف قطر. أنا ولله الحمد مواظب عىل الصالة.. سؤال يخصُّ صالة 
الجمعة منُذ إقامتي يف قطر: كنت أصيل الجمعة يف املسجد ولكن منذ فرتة مل أعد 
أذهب إىل صالة الجمعة بسبب تهجم الخطيب بشتم وِسباب عىل قائد الوطن 
والجيش العريب السوري ووصفهم بأنّهم عصابة مجرمة.. وبدأَ بتحريٍض طائفيٍّ 
ومذهبي. واملسجد الثاين القريب من مكان إقامتي الخطيب هناك يوسف القرضاوي 
عليه من الله ما يستحق.. هذان املسجدان هام أقرب املساجد يل وأنا ال أملك سيّارة 
للّذهاب إىل مسجد آخر.. وأنا أعمل يف مطعم ويوم الجمعة عندي دوام. أرجو اإلجابة 
والرّد وما حكم الّرشع يف هكذا أمر؟ وجزاكم الله كلَّ خري وأُشهُد اللَه أيّن أحبّكم يف 

الله..

من آداب خطبة الجمعة االلتزام مبا أمر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص مبا كان عليه شأنه يف خطبة 
ً يصل إىل درجة  الجمعة، ومن أهم ضوابطها: أن ال يقحم الخطيب يف الخطبة لغوا
الحرمة، كإقحامه الغيبة فيها، فإن ذلك يبطل الخطبة ويحيل املجلس بني الخطيب 
والسامعني إىل االلتقاء عىل محرم يشرتك فيه الخطيب واملستمعون.. ولكن إن أتيَح لَك 

أن تصّيلَ الجمعَة يف جامعٍ خاٍل عن مثل هذا املحرم فافعل.
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٤٦. متى يكون اإلنسان مسير ومتى يكون مخير؟ 
٤٧. الدعاء والقدر 

٤٨. هل يتنافى القدر مع الدعاء؟ . . . . . . . . . . . . . ٢٢ 
٤٩. القضاء المعلق والقضاء المبرم 
٥٠. مشكلة الوساوس في العقيدة 

٥١. االحتجاج بخبر االحاد في العقائد . . . . . . . . . .   ٢٣ 
٥٢. حكم أحاديث اآلحاد في أصول العقائد 

٥٣. شرح حديث "ال تسّبوا الّدهر فإنَّ هللاَ هو الّدهر” . ٢٤ 
٥٤. حكم أحاديث اآلحاد في العقائد 
٥٥. هل والدا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في النار؟ 

٥٦. االطالع على أحاديث أشراط الساعة . . . . . . . .  ٢٥ 
٥٧. كيف أفهم عصمة األنبياء؟ 

٥٨. هل حديث (من كان آخر كالمه ال إله إال هللا) 
      يشمل المسلم وغيره؟ 

٥٩. تفسير حديث إن هللا خلق آدم على صورته . . . . .٢٦ 
٦٠. النبي والولي 

٦١. خوارق عند أصحاب العقائد الباطلة 
وُح ِمْن َأْمِر َرّبِي)  ٦٢. (ُقِل الرُّ

٦٣. هل يمكن أن تقع الخوارق لغير المسلمين . . . .  ٢٧

١. أين هللا؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢ 
٢. استفسار عن أسماء هللا الحسنى 

٣. أسماء هللا هل هي مخلوقة 
٤. هل يصح القول بأن هللا 

    موجود معنا بسمعه وعلمه؟ . . . . . . . . . . . . . .   ٣ 
٥. التطاول على الحضرة اإللهية 

٦. أفعال هللا ال تعلل بعلل 
٧. هل يصح هذا الوصف بحق هللا تعالى؟ . . . . . . . .  ٤ 

٨. صفة العلم لذات  هللا تعالى 
٩. تأويل المكر بالنسبة لله سبحانه وتعالى 

١٠. ألوهية هللا سبحانه وتعالى . . . . . . . . . . . . . .  ٥ 
١١. هل من الممكن أن يخلف 

      هللا وعيده باإلخالد؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٦ 
١٢. هل لله ذات؟ 

١٣. ما الفرق بين الخلق والفعل 
       في جنب هللا عزَّ وجّل؟ 

١٤. وجود هللا سبحانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٧ 
١٥. هل يجوز أن نقول بأن هللا 

       هو الطبيب أو مهندس هذا الكون 
١٦. صفات هللا قديمة 

١٧. إنفاذ الوعيد 
١٨. وهو معكم أينما كنتم . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨ 

١٩. التدبير مع هللا 
٢٠. الرد على شبهة في العقيدة 

٢١. ما المقصود بالمعنى الحقيقي للصفات؟ . . . .  ٩ 
٢٢. حكم ما يقوله بعض الفالسفة 
       فيما يتعلق بعلم هللا تعالى 

٢٣. تأويل صفات هللا عز وجل 
٢٤. ما معنى اسم هللا تعالى (المتكبر)؟ . . . . . . . .  ١٠ 

٢٥. ضوابط استخدام الكلمات مع الذات اإللهية 
٢٦. هل ينسب هللا إلى مكان بعينه؟ 

٢٧. ضرورة التعلم 
٢٨. هل هللا سبحانه وتعالى معنا بذاته؟ . . . . . . . . ١١ 

٢٩. خلق الكون 
٣٠. الجنة والنار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢

١. العقائد واألخالقيات

الفهرس
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 ١٠٤ حكم تهنئة الكتابيين 
       بعيد رأس السنة الميالدية . . . . . . . . . . . . .  ٤٦ 

١٠٥. هل يصح تعليق اإليمان 
        (مؤمن إن شاء هللا)؟ 
١٠٦. حكم قطع األشجار  

١٠٧. ما هو التصوير المنصوص على حرمته؟ . . . . ٤٧ 
١٠٨. حكم العمل في ترجمة المسلسالت؟ 

١٠٩. حكم استعمال ماء الحدائق 
١١٠. نصيب النساء من الحور العين 

١١١. هل يكفي االيمان بالله 
         لبناء العقل السليم؟ . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤٨ 

١١٢. حول أسلمة المعرفة 
         والمعهد العالمي الفكري 

١١٣. هل من إشكال في زيارة أماكن 
         فيها تماثيل أقوام سابقين؟ 

١١٤. مصافحة النساء في 
         المجتمعات الغربية خاصة . . . . . . . . . . . . . ٤٩ 

١١٥. حول خالف في ماليزيا بين المسلمين 
         وغيرهم الستخدام لفظ الجاللة 

١١٦. هل يخاطب غير المؤمنين 
         باألحكام السلوكية؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٠ 

١١٧. مرور الخاطر يختلف عن 
         العزم على الفعل 

١١٨. وهل يكب الناس على 
         وجوههم إال حصائد ألسنتهم؟ 

١١٩. حول مقولة: 
         الدين لله والوطن للجميع . . . . . . . . . . . . . ٥١ 

١٢٠. إشكال في قول الشاعر: 
         فال بد أن يستجيب القدر

٦٤. رؤية النبّي ملسو هيلع هللا ىلص يقظة . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٧ 
٦٥. طلب الدعاء من األموات الصالحين 

٦٦. أحاديث أبدال الشام . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٨ 
٦٧. هل سيدنا الخضر شخصية موجودة اآلن؟ 

٦٨. هل نصدق كل من يدعي الكرامات لنفسه؟ 
٦٩. الشيخ محيي الدين بن العربي 

      وشرح فصوص الحكم . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٩ 
٧٠. اإلمام أبو زكريا األنصاري 

٧١. هل في قصيدة البردة شرك؟ 
٧٢. كتاب اإلبانة عن الديانة . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠ 

٧٣. المقصود بمصطلحي الصلوحّية والتنجيزّية 
٧٤. سؤال حول اإلمام مالك . . . . . . . . . . . . . . .  ٣١ 

٧٥. تبرئة العالم الرباني الشيخ عبد القادر 
      الجيالني من كتاب منسوب إليه 

٧٦. حول كتاب كبرى اليقينيات الكونية . . . . . . . .  ٣٢ 
٧٧. حول كتاب كبرى اليقينيات الكونية ٢ 

٧٨. حول كتاب كبرى اليقينيات الكونية ٣ . . . . . . . ٣٣ 
٧٩. حول كتاب كبرى اليقينيات الكونية ٤ . . . . . . . ٣٤ 

٨٠. توضيح للبس طرأ على أفكار  
      وعقيدة أحد الدعاة في أوربة 

٨١. هل كفر السلف الفرق االسالمية؟ . . . . . . . . ٣٦ 
٨٢. اإلمام األشعري 

٨٣. ما الفرق بين العقيدة األشعرية 
       والعقيدة الطحاوية؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٨ 

٨٤. هل كلمة حقيقة في صفات هللا 
       عز وجل مأثورة عن السلف؟ 

٨٥. تأويل آيات الصفات عند علماء المالكية 
٨٦. حكم الجماعة االحمدية المسماة القاديانية 

٨٧. جهل .. تنزه عنه السلف األشاعرة . . . . . . . .  ٣٩ 
٨٨. من هو المبتدع في هذه الحالة 
٨٩. كيف نفرق بين بدعة الوهابية  

      ومذهب التفويض عند األشاعرة؟ . . . . . . . . . ٤٠ 
٩٠. األشاعرة هم أهل السنة والجماعة 
٩١. الخالف بين المعتزلة واألشاعرة 

٩٢. مغالطة عند أصحاب الفلسفات المادية . . . . . ٤١ 
٩٣. أعياد غير المسلمين 

٩٤. إعادة الحج 
٩٥. ما هي أحكام الردة؟ 

٩٦. سؤال عن دعاء شائع ١ . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٢ 
٩٧. هل أنا مرتدة ويجب علينا إعادة عقد الزواج؟  

٩٨. حكم دخول غير المسلمين للمساجد 
٩٩. التبرؤ من فتوى في العقيدة . . . . . . . . . . .  ٤٣ 
١٠٠. اللجوء للعراف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٤٤ 

١٠١. فهم خاطئ للواقع 
١٠٢. كيف نجمع بين الفتوتين في العقيدة؟ . . . .  ٤٥ 

١٠٣. ضابط الكلمات المقدسة 
         التي ال يجوز امتهانها

٢. السلوك والتزكية

١٢١. الشيخ المربي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٤ 
١٢٢. هل يكون للفتاة شيخ مربي؟ 

١٢٣. هل هذا أسلوب تربوي مقبول ؟ 
١٢٤. الفتح الرباني ليس رهنًا 

         بما يضعه الدجالون من قيود 
١٢٥. السلوك على مرّبِي . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٥ 

١٢٦. باطل مستتر بحق 
١٢٧. ما القطبية؟ 

١٢٨. الحلول ووحدة الوجود 
١٢٩. دجل تحت مسمى الطرق الصوفية . . . . . . . ٥٦ 

١٣٠. هل صحيح أن نقض العهد في  
        بعض الطرق الصوفية بمثابة الردة؟ 

١٣١. هل فضل الشام يقتصر  
         على دمشق فقط؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٧ 

١٣٢. الشيخ األكبر محيي الدين بن عربي 
         وجالل الدين الرومي 

١٣٣. منهج جماعة الدعوة والتبليغ سليم
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١٧٠. هل دعائي يعد نوعًا من  
        التواكل في هذه الحالة؟ . . . . . . . . . . . . .  ٧٠ 

١٧١. النجدة 
١٧٢. مشاهدة أفالم الجنس على  
         االنترنت في شهر رمضان 

١٧٣. االستغفار من الصغائر 
١٧٤. التوبة من كبيرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٧١ 

١٧٥. باطن اإلثم 
١٧٦. هل كل ما يصاب به اإلنسان  

         بسبب أفعاله؟ 
١٧٧. التائب من الذنب كمن ال ذنب له 

١٧٨. صراع بين النفس وغرائز الجسد . . . . . . . . . . ٧٢ 
١٧٩. هل الشعور بالتقصير من الفاقات  

         التي تلجئ العبد لمواله؟ 
١٨٠. قيام الليل 

١٨١. حول تعدد صيغ الصالة على  
        سيدنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والوقوف  

         خالل ذكر هللا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٧٣ 
١٨٢. محبة آل البيت من محبة  

         رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
١٨٣. هل تقبل الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

         من رجل ماله حرام؟ 
١٨٤. هل في قولنا "اللهم صل على  

         سيدنا محمد طب القلوب ودوائها…” 
         إشكال؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٤ 

١٨٥. ضعف الهمة 
١٨٦. سورة يس 

١٨٧. أهم مصادر دراسة التاريخ والفلسفة . . . . .  ٧٥ 
١٨٨. من أفضل الكتب في تربية األوالد 
١٨٩. أقرب الطريقين لبلوغ مرضاة هللا 

١٩٠. عالج الوسواس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٧٦ 
١٩١. السكن في بيت مسيحي  

         لغرض التعلم 
١٩٢. كثرة المساجد وحكمها 
١٩٣. هل الجلوس أمام مائدة  

        عليها خمر حرام؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٧٧ 
١٩٤. ماحكم االستلقاء ومد القدمين  

         تجاه القبلة 
١٩٥. هل يجوز الغش عند التهاون من قبل  

         المراقبين؟ 
١٩٦. حكم التوظف بشهادات ينالها  

         البعض عن طريق الغش . . . . . . . . . . . . . . ٧٨ 
١٩٧. حكم التوظف بشهادات ينالها  

         البعض عن طريق الغش  ٢ 
١٩٨. ارتكب ما يستوجب الحد،  

         هل يقيم الحد على نفسه؟ 
١٩٩. إقامة الحفالت في الفنادق . . . . . . . . . . .  ٧٩ 

٢٠٠. رفع اليدين بعد الصالة للدعاء 
٢٠١. حكم الزينة التي اعتاد الناس  

        إقامتها للحاج 
٢٠٢. حكم ممارسة مهنة المحاماة

١٣٤. إرادة هللا وتدبيره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٨ 
١٣٥. هل تصح نسبة أبيات  

         يا عابد الحرمين البن المبارك؟ 
١٣٦. فضل كتاب لطائف المنن  

        والدعاء بالحروف المتقطعة 
١٣٧. هل حدث نزاع بين السيدة فاطمة  

         وسيدنا عمر رضي هللا عنهما؟ . . . . . . . . . . ٥٩ 
١٣٨. أصحيح أن الصالحين ال يخرفون،  
         وإذا خرفوا فليسوا بصالحين؟ 

١٣٩. حول ورد الجوشن الكبير 
١٤٠. استفسار حول حكمة  

         من الحكم العطائية . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٠ 
١٤١. أريد وردًا يوميًا ألزم نفسي به 

١٤٢. ذكر هللا باالسم المفرد 
١٤٣. المثابرة على األذكار  

         واألوراد تقي من السحر . . . . . . . . . . . . . . ٦١ 
١٤٤. الحضرة 

١٤٥. قراءة ورد اإلمام النووي 
١٤٦. ذكر هللا دون التلفظ باللسان . . . . . . . . . . .  ٦٢ 

١٤٧. حكم الرابطة في الطريقة النقشبندية 
١٤٨. القبض والبسط 

١٤٩. عالمات رضى هللا عن العبد 
١٥٠. حب هللا لإلنسان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٣ 

١٥١. سر العبودية 
١٥٢. من الدقائق الموصلة لحظ النفس 

١٥٣. ما السبيل لتذوق لذة  
         وحالوة العبودية لله؟ . . . . . . . . . . . . . . .  ٦٤ 

١٥٤. الخوف من أمراض القلوب 
١٥٥. كيف نصفي القلب  

        ونطهره من الشوائب؟ 
١٥٦. تكلف الخشوع نوع من 
        االنشغال عن عبادة هللا 

١٥٧. حب هللا للعبد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٦٥ 
١٥٨. التوفيق بين محبة هللا عز  

         وجل ومحبتنا الجبلية لألغيار 
١٥٩. منبع الحب من القلب أم العقل؟ 

١٦٠. توضيح الفرق بين الواردات  
        اإللهية واألمداد . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٦٦ 
١٦١. متى يستجيب هللا دعاء المضطر؟ . . . . . . . .  ٦٧ 

١٦٢. التوبة شرط الستجابة الدعاء 
١٦٣. االلتجاء إلى هللا ومشاعر  

         الخشية من هللا 
١٦٤. اقتران الدعاء باالستجابة . . . . . . . . . . . . . . ٦٨ 

١٦٥. اإللحاح على هللاِ عزَّ وجلَّ بالّطلب 
١٦٦. سؤال عن دعاء شائع ٢ 

١٦٧. سؤال عن صيغة دعاء . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٩ 
١٦٨. الفرق بين اإلجابة واالستجابة  

         في حق هللا تعالى 
١٦٩. هل يكفي الدعاء ليكون اختياري صحيحًا؟
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٢٤٢. صالة الجمعة يوم العيد . . . . . . . . . . . . . .  ٩٥ 
٢٤٣. لماذا نصلي صالة الظهر بعد  

         صالة الجمعة في بلدنا؟ 
٢٤٤. هل لصاحب العمل أن يمنع العامل  

         من أداء صالة الضحى؟ 
٢٤٥. رفع اليدين في القنوت . . . . . . . . . . . . . .   ٩٦ 

٢٤٦. الصالة بالثياب التي فيها صور 
٢٤٧. حكم صالة الجمعة في بلد يمنع  

         حضورها على الشباب 
٢٤٨. صالة الهدية 

٢٤٩. قراءة القرآن من المصحف أثناء الصالة 
٢٥٠. هل يجوز جمع العصر مع الظهر  

        التي صليتها بعد الجمعة لسفر؟ . . . . . . . .  ٩٧ 
٢٥١. ما يجب ستره بالنسبة  
         للمرأة في الصالة؟ 

٢٥٢. قراءة سورة الفاتحة خلف اإلمام 
٢٥٣. حكم قضاء الوتر 

٢٥٤. هل كانت صالتنا صحيحة؟ . . . . . . . . . . . . .  ٩٨ 
٢٥٥. هل تحبط كل الصلوات بترك 

         واحده أو أكثر كسالً؟ 
٢٥٦. أثر كشف عورة اإلمام على الصالة؟ 

٢٥٧. حكم الترضي عن الخلفاء  
         بين ركعات التراويح . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٩٩ 

٢٥٨. الجهر بالصوت من المسبوقين بالصالة 
٢٥٩. جواز الصالة على الكرسي 

٢٦٠. االتجاه للقبلة عند الصالة في القطار . . . .  ١٠٠ 
٢٦١. إطالق لفظ سيدنا بحق  
         رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في الصالة 

٢٦٢. حول قاعدة: األصل في العبادات التوقف 
٢٦٣. األذان الموحد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٠١ 
٢٦٤. قراءة القرآن في األوقات الخاصة . . . . . .  ١٠٢ 

٢٦٥. الكتابة االلكترونية للقرآن ليست  
         في الحكم كالكتابة الورقية 

٢٦٦. حكم حمل المصحف ال ينسحب على  
         األجهزة التي فيها برامج القرآن 

٢٦٧. قراءة القرآن من جهاز  
         الكمبيوتر أثناء العذر 

٢٦٨. التعوذ والبسملة عند قراءة آية الكرسي . .  ١٠٣ 
٢٦٩. الذهاب للحج بحجة كونه عامل أو قصاب 

٢٧٠. سؤال بخصوص الحج والعمرة 
٢٧١. الحج من مال مشبوه 

٢٧٢. متى يصح الحج من دون محرم؟ . . . . . . . .  ١٠٤ 
٢٧٣. الحج عن طريق دفع المال 
٢٧٤. هل كان من المفروض  
         علي إعادة الطواف؟ 

٢٠٣. اإلعالن في المجالت . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨٠ 
٢٠٤. حكم التدريس في المدارس المختلطة 

٢٠٥. حكم زيارة النساء للقبور 
٢٠٦. تكملة دراستي 

٢٠٧. عن النقاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨١ 
٢٠٨. هل صحيح أن قراءة القرآن  
        على الماء لالستشفاء بدعة؟ 

٢٠٩. حكم الِشعر 
٢١٠. من هم قرن الشيطان؟ وهل يجوز  

        التبرك بقبور الصالحين؟ 
٢١١. التوسل باألنبياء والصالحين . . . . . . . . . . . . ٨٢ 

٢١٢. زيارة المقامات 
٢١٣. الدروس الخصوصية 

٢١٤. طاعة الوالد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨٣ 
٢١٥. حكم غضب الوالدة المزمن 

٢١٦. هل ُيقاطع المسيء للعلماء؟ 
٢١٧. األولوية بالنوافل . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٨٤ 

٢١٨. حق المسلم على المسلم خمس 
٢١٩. يعمل في بنك ربوي،  
         هل نأكل في بيته؟ 

٢٢٠. العمل كمحاسبة في شركة  
        لإلنتاج التلفزيوني 

٢٢١. الحصول على أموال أصلها حرام . . . . . . . .  ٨٥ 
٢٢٢. هل تتحقق الرؤيا بالشكل  
         الذي تفسر به فعًال أم ال؟ 

٢٢٣. هل السبحة بدعة؟ 
٢٢٤. ما هو الضابط في التشبه بالكفار؟ . . . . . .   ٨٦ 

٢٢٥. حكم التوسل بالصالحين 
٢٢٦. مجالس العزاء وأربعين المتوفى 

٢٢٧. سلم األولويات في النوافل والقربات . . . . . ٨٧ 
٢٢٨. ترجمة الكتب األجنبية 

٢٢٩. هل ما أتقاضاه من المرضى يعد  
         رشوة في هذه الحالة؟ 

٢٣٠. حكم إضراب الجوع 
٢٣١. من فوائد صالة االستخارة . . . . . . . . . . . .   ٨٨ 

٢٣٢. حكم الحجاب لبنت متخلفة عقليًا 
٢٣٣. حضور المرأة لمجالس نساء  

         بعضهن غير محتشمات 
٢٣٤. حكم تعلم السحر؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨٩ 

٢٣٥. السفر إلى الدول األوربية من أجل العلم 
٢٣٦. الفرق بين المتعلم وغير المتعلم 

٢٣٧. النقاشات العلمية والفكرية  
         بالنسبة للفتاة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٩٠ 

٢٣٨. تدريس المرأة للذكور 
٢٣٩. هل كل ما شاع من عادات بعد  

        دفن الميت يعد بدعة؟ . . . . . . . . . . . . . . .  ٩١ 
٢٤٠. هل النصوص التي تثني على العلم  

        والعلماء خاصة بالعلم الشرعي؟ . . . . . . . .   ٩٢ 
٢٤١. هل يمكن فهم علوم الشريعة 

         دون دراسة علم المنطق؟

٣. الطهارات والعبادات



استفتاءات الناس لإلمام الشهيد البوطي على موقع نسيم الشام

NASEEMALSHAM.COM �227 نسيم الشام

٣١٢. من أحكام الشهيد . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٨ 
٣١٣. تغسيل ميت قد تناثر جسده 

٣١٤. حكم دفن الميت في المسجد  
        والصالة في مثل هذا المسجد 

٣١٥. حكم نقل رفات متوفى لقبر جديد 
٣١٦. البناء على القبور وحكم هدمها . . . . . . .  ١١٩ 

٣١٧. هل يصح اإلفتاء بأن للواهب  
         أن يسترد هبته؟ 
٣١٨. فتوى في النذر 

٣١٩. النذر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢٠ 
٣٢٠. كيف أؤدي كفارة يميني 

٣٢١. هل يتعارض النص مع العلم؟ 
٣٢٢. حكم تعلم النحت 

٣٢٣. لبس الثوب الطويل . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢١ 
٣٢٤. حكم استعمال الناي 
٣٢٥. ضوابط في استعمال  

         اآلالت الموسيقية 
٣٢٦. سفر المرأة بالطائرة بدون محرم 

٣٢٧. صبغ شعر المعتدة لغير الزينة . . . . . . . . .   ١٢٢ 
٣٢٨. شرط مرافقة المحرم في  
         السفر ال في اإلقامة إن  

         أمنت على نفسها 
٣٢٩. إزالة الشعر للرجل 

٣٣٠. شعر على ذقني وأنا فتاة ما أفعل؟ 
٣٣١. استعمال الباروكة الصناعية . . . . . . . . . . . ١٢٣ 

٣٣٢. حكم صبغ الشعر باللون األسود للرجال؟ 
٣٣٣. حكم وصل الشعر للمتزوجة 

٣٣٤. حكم الوشم

٢٧٥. الحج المبرور كفارة للصغائر والكبائر  
         إال حقوق العباد . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٠٥ 

٢٧٦. ذهبت للحج ولم أبت بمنى 
٢٧٧. حكم مس الكعبة بالنسبة للمحرم 

٢٧٨. مقدار نصاب الزكاة في  
         ظل هبوط قيمة الليرة 
٢٧٩. من شروط صحة الزكاة  

         القبض والتمليك . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٦ 
٢٨٠. زكاة المهر المتقدم والمتأخر 
٢٨١. هل تدفع الزكاة بشكل عيني؟ 

٢٨٢. متى تجب الزكاة على البناء؟ . . . . . . . . . . ١٠٧ 
٢٨٣. متى يجوز دفع الزكاة للفروع؟ 

٢٨٤. هل يجوز اعتبار الضرائب  
         التي أدفعها من الزكاة؟ 

٢٨٥. زكاة البناء الموجود بقصد التجارة . . . . . . . ١٠٨ 
٢٨٦. زكاة األسهم في البنك اإلسالمي 
٢٨٧. إخراج زكاة الفطر طعامًا مطبوخًا 

٢٨٨. هل تصح طريقتي هذه  
        في دفع الزكاة؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ١٠٩ 

٢٨٩. هل تجب على األسهم زكاة؟ 
٢٩٠. حكم دفع الزكاة لبناء مسجد 

٢٩١. الزكاة في النفط !!؟ . . . . . . . . . . . . . . .  ١١٠ 
٢٩٢. من يأكل من النذر؟ 

٢٩٣. ذبح العقيقة واإلطعام  
        في غير بلد المعقوق عنه 

٢٩٤. ما حكم أكل حيوان القندس؟ 
٢٩٥. األصل في المأكوالت الحيوانية  

        الحرمة حتى يثبت العكس . . . . . . . . . . . .  ١١١ 
٢٩٦. هل السيروم من المفطرات؟ 

٢٩٧. كل ابن آدم خطاء 
٢٩٨. أشعر بوجود قشع في حلقي . . . . . . . . .  ١١٢ 

٢٩٩. أفطرت تهاونًا .. كيف أقضي؟ 
٣٠٠. هل علي حّد؟ 

٣٠١. حكم السباحة في الصيام 
٣٠٢. هل بين الفتوتين تناقض فيما  

        يتعلق بصوم ٦ من شوال والقضاء؟ . . . . .  ١١٣ 
٣٠٣. أي فتاوى الصيام نعتمد بالنسبة  

        للبالد التي يطول فيها النهار؟ . . . . . . . .  ١١٤ 
٣٠٤. أعاني من الوسواس في  

        الطهارة والصالة . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٥ 
٣٠٥. تطهير بعض النجاسات بغير الماء 

٣٠٦. دخول الحائض المسجد . . . . . . . . . . . . . .  ١١٦ 
٣٠٧. المسح على الخّفين للمقيم 
٣٠٨. تالوة الحائض أو الجنب شيئًا  

        من القرآن بنية الذكر 
٣٠٩. علة الحكم بنجاسة الوشم . . . . . . . . . . . . ١١٧ 

٣١٠. مشكلة تجعلني أقطع صالتي 
٣١١.  أثر احتمال خروج نجاسة من الميت  

         على صحة الصالة عليه

٤. االقتصاد والمعامالت المالية

٣٣٥. ما حكم هذا التصرف باألمانة؟ . . . . . . . . . ١٢٦ 
٣٣٦. أمانه عندي تلفت،  
         هل علي رد ثمنها 

٣٣٧. االقتراض من بنك ربوي اضطرارًا 
٣٣٨. كل قرض جر نفعًا فهو ربا 

٣٣٩. حكم إيداع أموال في  
         البنوك الربوية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٢٧ 

٣٤٠. الفرق بين القرض اإلسالمي  
         والقرض الربوي 

٣٤١. حكم الدخول لبيت بني من قرض ربوي 
٣٤٢. شراء السيارات من خالل عقد المرابحة . . . . ١٢٨ 

٣٤٣. آثار الذنب 
٣٤٤. عقد بيع السلم . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢٩ 

٣٤٥. العمل بشركة يقترض أصحابها  
         بفائدة لتوسيع أعمالهم 

٣٤٦. العقوبة بأخذ المال . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٠ 
٣٤٧. حول العمل في الخزينة العمومية للدولة 

٣٤٨. تدريس المواد التي تشتمل  
         على المعامالت الربوية
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٣٨٤. لماذا يختلف مقدار دية  
         المرأة عن دية الرجل في اإلسالم؟ . . . . . . ١٤٣ 

٣٨٥. لماذا سمى هللا تعالى مهر  
         المرأة أجرًا ؟ 

٣٨٦. شك بسبب العقم . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٤٤ 
٣٨٧. حول الكتاب البراني (عقد الشيخ) 

٣٨٨. االتصال بالمخطوبه قبل  
         العقد عليها 

٣٨٩.  أريد حًال يرضي هللا . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٥ 
٣٩٠. هل الستحضار الطالق دون  

        تلفظه أثر؟ 
٣٩١. تحديد النسل بسبب الفقر 
٣٩٢. توزيع الميراث قبل الممات 

٣٩٣. من ضوابط تربية اللقطاء . . . . . . . . . . . .  ١٤٦ 
٣٩٤. استفسار عن فتوى د. محمد  
        سعيد رمضان البوطي في  

         حكم الرضاعة 
٣٩٥. ما يحرم على المرأة  

         المعتدة باختصار . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٧ 
٣٩٦. حكم سفر الزوجة مع زوجها 
٣٩٧. المستند الشرعي لحرمة  
         مصافحة المرأة األجنبية 

٣٩٨. متى يكون عمل المرأة مباحًا؟ . . . . . . . . . ١٤٨ 
٣٩٩. هل للمرأة أن تقود سيارتها  

         خارج بلدها بمفردها؟ 
٤٠٠. انتساب المرأة (بعد الزواج)  

        لعائلة زوجها 
٤٠١. حكم ختان اإلناث . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٤٩ 

٤٠٢. استخدام األكسجين لشعر المرأة 
٤٠٣. حكم لبس حلّي كتب عليها  
         آيات قرآنية في أوقات خاصة 

 
 
 

٤٠٤. معاني القرآن الكريم  
        تصلح لكل زمان ومكان . . . . . . . . . . . . . .  ١٥٢ 

٤٠٥. الفرق بين السنة والعام  
        في قوله تعالى:  

        ( سنة إال خمسين عامًا ) 
٤٠٦. من مظاهر التربية القرآنية 
٤٠٧. هل اإلسكندر المقدوني  

        هو ذاته ذو القرنين؟ . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٣ 
٤٠٨. معنى ال إكراه في الدين  

        عند قتال الكافرين 
٤٠٩. معنى قوله تعالى: إنك ال تهدي  

        من أحببت ولكن هللا يهدي من يشاء . . . . . ١٥٤ 
٤١٠. كيف نوفق بين حمل اإلنسان لألمانة  

         ووصف هللا له بالجهل والظلم؟ 
٤١١. والية المرأة 
٤١٢. خليفة هللا

٣٤٩. هل ما أتلقاه من أجر بهذه  
        الحالة حالل أم حرام؟ . . . . . . . . . . . . . . .   ١٣٠ 
٣٥٠. حكم غرامات التأخير . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣١ 

٣٥١. التأمينات االجتماعية 
٣٥٢. مشروعية الغرامة على  

         إبطال العقد 
٣٥٣. تجارة العمالت 

٣٥٤. أتقاضى أجرًا على تدريس  
         القرآن الكريم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٢ 

٣٥٥. استئجار دكان 
٣٥٦ بيع حاجيات عيد الميالد 

٣٥٧. تنزيل الكتب من االنترنت 
٣٥٨. تحديد األجر بنسبة من الربح . . . . . . . . . . . ١٣٣ 

٣٥٩. ثمار حديقة المسجد حق لمن 
٣٦٠. هل يجوز أخذ الفارق؟ 

٣٦١. حكم تحويل األموال للخارج  
         في هذه الظروف؟ 

٣٦٢. البيع بالتقسيط . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٤ 
٣٦٣. يملك الثمن كامال ويريد  
         أن يشتري بالتقسيط 

٣٦٤. رفع األسعار بدون موجب 
٣٦٥. هل هذا الربح حالل؟ . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٥ 

٣٦٦. تغير قيمة العمالت الورقية 
٣٦٧. هل عقد الصيانة هذا صحيح أم باطل؟ 

٣٦٨. هل هناك حدود للربح  
         في الشريعة اإلسالمية؟ . . . . . . . . . . . .  ١٣٦ 

٣٦٩. ربًا يقع فيه بعض الباعة هذه األيام 
٣٧٠. أخذ الراتب رغم االنقطاع  
        عن العمل ألسباب طارئة 

٣٧١. العمل بورشات الرسم والنحت . . . . . . . . .  ١٣٧ 
٣٧٢. هل تخزين المستلزمات  

        اليومية يعد من االحتكار المحرم؟ 
٣٧٣. تصميم مواقع 

٣٧٤. حول حكم التورق . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٨ 
٣٧٥. معيار المال المشبوه والمال الحرام

٥. أحكام األسرة

٣٧٦. حدود العالقة بين الخطيبين . . . . . . . . . .  ١٤١ 
٣٧٧. ليس لقراءة الفاتحة أي أثر شرعي 

٣٧٨. مهر المرأة المتأخر 
٣٧٩. عقد الزواج بنية الحصول  
         على الوثائق الرسمية 

٣٨٠. بالنسبة لعقد الزواج في بالد  
         يعتبر المسلمين فيها أقلية . . . . . . . . . .  ١٤٢ 

٣٨١. استشيركم هل من ضير في  
         طلب زوج لي من خالل النت 

٣٨٢. زواج المشكوك بعقمه 
٣٨٣. الفرق بين زواج المتعة  

         والزواج مع نية الطالق . . . . . . . . . . . . . . ١٤٣

٦. في القرآن الكريم والحديث واالجتهاد
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٤٤٧. هل يجوز تقليد إبن تيمية  
        رحمه هللا؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٧ 

٤٤٨. ما حدود اإللزام بأحكام اإلسالم؟ 
٤٤٩. معنى الوالية وحدودها . . . . . . . . . . . . . ١٦٨ 

٤٥٠. من الذي يجرؤ على التالعب  
        بمقاصد الشريعة؟ 

٤٥١. هل تقام الحدود على غير المسلمين؟ . . .  ١٦٩ 
٤٥٢. ما هي الجزية وما حكمها؟ 

٤٥٣. كيف نوفق بين حمل اإلنسان  
        لألمانة ووصف هللا له بالجهل والظلم؟ 

 
 
 

٤٥٤. الفروج المصعوق . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٧٢ 
ع تجارًيا نجس   ٤٥٥. هل الخل الُمَصنَّ

        أم معفوٌّ عنه؟ 
٤٥٦. هل يجوز الصيد بالبنادق؟ 

٤٥٧. حكم األدوية المصنعة من مواد محرمة 
٤٥٨. بعض األحكام في الصناعات الغذائية . . . .  ١٧٢ 

٤٥٩. عملية تجميل 
٤٦٠. حكم عمليات التجميل 

٤٦١. حكم شرعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٧٤ 
٤٦٢. إزالة الشعر غير مرغوب فيه 
٤٦٣. سؤال في زراعة األسنان 
٤٦٤. هل يجوز للمرء أن يوصي  

         بأعضائه بعد موته؟ 
٤٦٥. هل تجوز هبة جثة الميت لخدمة العلم 

٤٦٦. الفرق بين الموت الرحيم وإيقاف العالج . .   ١٧٥ 
٤٦٧. حكم التشريح 

٤٦٨. حول اإلجهاض 
٤٦٩. زراعة البويضة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٦ 

٤٧٠. مغالطات لم أتمكن من الرد عليها 
٤٧١. حكم استعمال أدوات تنظيم النسل 

٤٧٢. تخطيط جنس الجنين . . . . . . . . . . . . . . .   ١٧٧ 
٤٧٣. اعتماد الرائي مرجعًا للفتاوى! 

٤٧٤. حول الكتب اإللكترونية في االنترنت 
٤٧٥. تصميم مواقع مع موسيقى  

        تشغيلية لألطفال 
٤٧٦. بين منافع ومفاسد ما يسمى  

         الهواتف الذكّية . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٧٨ 
٤٧٧. نظرية التصميم الذكي 

٤٧٨.  تشييد منشآت سياحية فيها محرمات . . . . ١٧٩ 
٤٧٩. حكم التجنس في بلد غير مسلم 

٤٨٠. العمل في مهنة المحاماة 
٤٨١. زخرفة المساجد 

٤٨٢. إنك ال تهدي من أحببت . . . . . . . . . . . . .  ١٨٠

٤١٣. استفسار عن سنة من  
         سنن هللا عز وجل . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٥ 

٤١٤. سبب عدم االستجابة لطلب الكفار 
٤١٥. المصائب نوعان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٦ 

٤١٦. هل التقول على هللا أشد  
        من الشرك؟ 

٤١٧. ما حكم السجود لإلنسان؟ 
٤١٨. هل اإلسالم انتشر بالقوة؟ . . . . . . . . . . .  ١٥٧ 

٤١٩. التأدب مع كتاب هللا 
٤٢٠. استفسار شخص مسيحي  

         حول مصداقية القرآن الكريم . . . . . . . . . . ١٥٨ 
٤٢١. تعلم القرآن تلقيًا 

٤٢٢. حفظ القرآن الكريم ثم نسيانه . . . . . . . . .  ١٥٩ 
٤٢٣. تمكين ما تم حفظه من القرآن  
         الكريم أولى من إتمام الحفظ 

٤٢٤. حول حديث: "أنهلك وفينا الصالحون؟” . . .   ١٦٠ 
ع الجهاد؟  ٤٢٥. فيَم شرَّ
٤٢٦. تفسير قوله ملسو هيلع هللا ىلص  

         ( حتى تلد األمة ربتها ) 
٤٢٧. المقصود من حديث: إن هللا  

         يبعث على رأس كل مائة سنة  
         من يجدد دينها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦١ 

٤٢٨. معنى حديث ( ال يزني الزانى حين  
         يزني وهو مؤمن ) 

٤٢٩. العمل بالحديث الضعيف 
٤٣٠. وحشي رضي هللا عنه . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٢ 

٤٣١. من أحاديث فضل الشام 
٤٣٢. هل يتأتى الظلم من هللا؟! 

٤٣٣. كيف نوفق بين هذين الحديثين ١ ؟ . . . . .  ١٦٣ 
٤٣٤. كيف نوفق بين حديثين ٢ ؟ 

٤٣٥. الشك والريبة 
٤٣٦. معنى قوله ملسو هيلع هللا ىلص ( لك العتبى ) . . . . . . . .   ١٦٤ 

٤٣٧. منهج اإلمام الغزالي  
         في االستنباط 

٤٣٨. في اجتهاد سيدنا عمر . . . . . . . . . . . . . . ١٦٥ 
٤٣٩. أي العلماء المعنيون بقاعدة 

         من قلد عالمًا 
٤٤٠. هل يعد ابن تيمية - رحمه هللا - 

        من المجتهدين؟ 
٤٤١. هل للمستفتي أن يتخير من  

         األجوبة ما يشاء؟ 
٤٤٢. سياسة شرعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٦٦ 

٤٤٣. مراجعة وتحقيقات في تاريخ  
         الصحابة رضوان هللا عليهم 

٤٤٤. ما الفرق بين علة الحكم وحكمته؟ 
٤٤٥. أهديت أحد األصدقاء  
         جلد أضحيتي فباعه 
٤٤٦. الرخص في الشريعة  

         اإلسالمية منضبطة بشروط

٧. قضايا فقهية معاصرة
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٥١٦. لماذا تحول الحكم من االعتزال  
         إلى الدفاع عن البالد . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٨ 

٥١٧. ال أحب أن أدافع عن موقفي من  
         هذه الفتنة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٩٩ 

٥١٨. لكل مقام مقال 
٥١٩. الوسيلة األنجع في درء الفتنة . . . . . . . . . ٢٠٠ 

٥٢٠. يطلب بعضهم مزيدًا من البيان 
٥٢١. هل علي أن التحق بالجيش؟ 

٥٢٢. إن هللا يدافع عن الذين آمنوا . . . . . . . . . .   ٢٠١ 
٥٢٣. من الذي يملك تنفيذ القصاص؟ 
٥٢٤. لم أكن مؤيدًا أو معارضًا وإنما  

         محذرًا من بالء أعظم . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٠٢ 
ِذين   َما َيْفتِري الَكذَب الَّ ٥٢٥. (ِإنَّ

         َال ُيؤمنوَن بآياِت الّلِه) . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٣ 
ِذين   َما َيْفتِري الَكذَب الَّ ٥٢٦. (ِإنَّ

         َال ُيؤمنوَن بآياِت الّلِه) ٢ . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٤ 
٥٢٧. توضيح بخصوص أكذوبة شاعت  
         في المواقع وعلى األلسن 

٥٢٨. هل تردون على افتراء من مدع  
         ورد في إحدى األقنية؟ 

٥٢٩. متى يرد الخالف ويستساغ التأويل؟ . . . . .  ٢٠٥ 
٥٣٠. نعم .. لكل حادث حديث . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٦ 

٥٣١. حول ما ورد عن تقصير منظمة  
         التعاون وموقف روسيا والصين 
٥٣٢. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم  

         فاسق بنبأ فتبينوا . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٧ 
٥٣٣. إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا  

        ما بأنفسهم 
٥٣٤. إنما األعمال بالنيات 

٥٣٥. الشهادة بالمعنى العام والشهادة  
         بالمعنى الخاص . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٠٨ 

٥٣٦. ما معنى كلمة الفتنة؟ 
٥٣٧. فتنة تستنظف العرب 

٥٣٨. هل صحيح أن القاتل ال يصلى عليه؟ . . . . . ٢٠٩ 
٥٣٩. هل هو صائل؟ 

٥٤٠. حكم التكبير على المآذن 
٥٤١. حكم من يجبر على الكفر . . . . . . . . . . . . . ٢١٠ 

٥٤٢. أطلق النار على المتظاهرين  
         فما الحل 

٥٤٣. سيدي: إني خصم لكل من  
        يفتي بخروج الناس . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١١ 

٥٤٤. علة حد ردة الحرابة 
٥٤٥. لقد ابتغوا الفتنة 

٥٤٦. معالجة السبب أولى من النتيجة . . . . . . .  ٢١٢ 
٥٤٧. حكم المظاهرات 

٥٤٨. كيف نفسر حديث اذا التقى  
        المسلمان بسيفهما بضوء  

        ما جرى بين الصحابة

٤٨٣. هل ُيستدل بكالم سيدنا أبي بكر  
         في إباحة الخروج على الحاكم؟ . . . . . . . . ١٨٣ 

٤٨٤. هل صحيح أن حديث وإن جلد ظهرك  
         معلول ال يؤخذ به؟ 

٤٨٥. هل يعد خروج سيدنا الحسين على  
         يزيد خروجًا على الحاكم؟ . . . . . . . . . . . .   ١٨٤ 

٤٨٦. ماهي صفات الحاكم؟ 
٤٨٧. ضابط الخروج على الحاكم . . . . . . . . . . . . ١٨٥ 

٤٨٨. الراجح في مسألة الخروج على 
         الحاكم أصوليًا 

٤٨٩. هل ما حدث في ليبيا مبرر شرعًا؟ 
٤٩٠. حكم البيعة إلمام المسلمين . . . . . . . . . . ١٨٦ 

٤٩١. استشكال لحديث 
٤٩٢. هل لقاعدة (لكل مقام مقال) استثناء؟ 

٤٩٣. كيف نوفق بين هذين الحديثين؟ . . . . . . .  ١٨٧ 
٤٩٤. شروط األمر بالمعروف والنهي  

        عن المنكر 
٤٩٥. مسألة الصالة في الجيش . . . . . . . . . . .  ١٨٨ 

٤٩٦. يتوهم تناقضًا بين حديثين 
٤٩٧. حكم الصالة على الصور . . . . . . . . . . . . .  ١٨٩ 

٤٩٨. طاعة األمير 
٤٩٩. مناط الكفر االعتقاد . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٠ 

٥٠٠. ماذا بإمكاني فعله في  
        هذه األحداث؟ 

٥٠١. المنهج األسلم في أيام الفتن . . . . . . . .   ١٩٢ 
٥٠٢. حكم رفع السالح بوجه الجيش 

٥٠٣. المنهج األسلم في زمن  
        كثر فيه التطاول . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٩٣ 

٥٠٤. تفسير آية ان هللا يدافع عن الذين امنوا  
        في ضوء ما نشهده من أحداث 
٥٠٥. مطالبنا محقة .. لكن هناك من  

        وظفها في باطل 
٥٠٦. ما حكم المجبر على قتل البريء؟ 

٥٠٧. النطق بكلمات الكفر . . . . . . . . . . . . . . .  ١٩٤ 
٥٠٨. التاريخ يعيد نفسه 

٥٠٩. لماذا ال تبث فتوى حرمة قتل  
        المتظاهرين على التلفاز 

٥١٠. في هذه الفتنة ما الموقف الصحيح  
        الذي يجب اتخاذه؟ . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٩٥ 

٥١١. فضل الشام في وقت الفتن 
٥١٢. سؤال شخصي . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٩٦ 

٥١٣. يطبق النفير العام اليوم كل بحسب  
         ما أقامه هللا به 

٥١٤. هل يتعارض النفير اليوم مع حديث  
         إذا التقى المسلمان بسيفهما؟ . . . . . . .  ١٩٧ 

٥١٥. النفير العام: متى يجب؟  
        والمقصودون به؟

٨. قضايا الساعة
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٥٤٩. ما حكم قتل البريء؟ . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٣ 
٥٥٠. هربت من الجيش خشية  

        التسبب بالقتل 
٥٥١. ما هو دور األبدال؟ 

٥٥٢. تحت أي بند يصنف ما نحن فيه؟ 
٥٥٣. مما تمخضت عنه هذه  

        الفتنة من استغالل وجشع . . . . . . . . . . . . ٢١٤ 
٥٥٤. هل تسقط واجبات الحكم اإلسالمي  

        في الدولة العلمانية؟  
٥٥٥. حكم العنصر الذي يتجاوز  

         حد وظيفته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢١٥ 
٥٥٦. هل يصح ما يقوم به البعض من  
         فرض جزية على مسيحيي بلدنا؟ 

٥٥٧. حول أحداث الحولة . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١٦ 
٥٥٨. هل للمسلمين أن يخضعوا لوالية  

         غير المسلمين عليهم؟ 
٥٥٩. الرق في هذا الزمان . . . . . . . . . . . . . . .  ٢١٧ 

٥٦٠. أقسام اإلرهاب 
٥٦١. المرتد يقتل في حال الحرابة 

٥٦٢. هل يجوز الكذب في سبيل الدعوة؟ 
٥٦٣. هل يأمر اإلسالم بإقامة دولة دينية؟ . . . .  ٢١٨ 

٥٦٤. هل يجوز التهرب من الضرائب؟ 
٥٦٥. هل الدكتور البوطي عضو في  
         لجنة مصحف الشام كما سمعنا؟ 

٥٦٦. قراركم حول مسلسل ما ملكت أيمانكم . . . ٢١٩ 
٥٦٧. ما رأيكم بزيارة الحبيب علي  

         الجفري للمسجد األقصى؟ . . . . . . . . . . . ٢٢٠ 
٥٦٨. حكم الجهاد في فلسطين 

٥٦٩. هل فلسطين اليوم دار إسالم؟ 
٥٧٠. صالة الجمعة خلف من يستغيب  

         الناس في خطبته . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢١
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