
 
 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م٥/١٠/٢٠١٢هـ  املوافق  ٤٣٣من ذي القعدة ا١٩املعادي 

 

  ثورات الربيع العريبثورات الربيع العريب
حدثت ثورات دموية يف الوطن العريب، وقد عاصرت إحداها يف ليبيا، وتحتم علينا : األول سؤالال

أن حنمل السالح لندافع عن أنفسنا وعن النساء واألطفال والشيوخ، وقد قتلت كثرياً، ولكين قمت 
أن ذلك : نا حنقق معهما، فقيل يلبنحر شخصني قاموا بقتل زمالئنا يف اجلهاد بعد أن أسرنامها وك

  جرم بعكس القتل العادي، وأنا يف حرية من أمري، فما الواجب على فعله؟
====================================  

إذا كان اإلنسان يدافع عن عرضه أو ماله فقتل املعتدي أثناء دفعه فال شيء عليه يف ذلـك،  
ي فأصبح يف حكْمِ األسري، واألسري ال ينبغي قتله إال بعد ثبـوت اسـتحقاقه   لكن إذا استسلم املعتد

  .للقتل أمام حمكمة شرعية
فالسائل تعجل يف ذلك الفعل؛ والذي دفعه إىل ذلك معرفته أم فعلوا الكثري مـن القتـل أو   

 حتكـم  هتك األعراض أو ما شابه ذلك، لكن كان ينبغي عليه أن يتريث حىت يتم التحقيق معهما مث
أن يخرج عـن كُـلِّ    -احتياطاً يف الدين، وراحة لقلبه  -ومن هنا فعليه كمة الشرعية مبا تراه، احمل

رجل منهما فدية شرعية، والفدية الشرعية هنا يف هذا املقام إطعام ستني مسكيناً، أو كسوم لوجـه  
  .أن يغفر لهاهللا عز وجلَّ، ويستغفر اهللا عز وجلَّ من ذنبه، ونسأل اهللا عز وجلَّ له 

****************  





 
 

وعموماً هذا البـاب يف   -الواضح أا تعمل كاشري، أي تأخذ البضاعة وتقيمها وتأخذ النقود 
علي مجعة، وهو على ما نظن ونعتقد قد بلغ رتبـة  / الفقه املستحدث، وقد أفىت مفيت مصر الدكتور

أنه جيوز للمسلم يف البالد غري اإلسالمية إذا مل جيد عمالً إال عمالً فيه : ةاالجتهاد، أفىت بفتوى جامع
  .تداول للخمر فليقبل ذلك مترقباً أن يفتح اهللا عز وجلَّ عليه عمالً آخر

أو على موقعه علـى  ) فتاوى عصرية: (وميكن الرجوع إىل فتوى الدكتور علي مجعة يف كتابه
  .بأدلتها العلمية والعقلية والثبوتية كاملة إن شاء اهللا شبكة اإلنترنت، فستجد هذه الفتوى

*********************  
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  اللحوم املذبوحة على غري الطريقة اإلسالميةاللحوم املذبوحة على غري الطريقة اإلسالمية

شاب مسلم يعمل يف أملانيا، وجمرب أن يتناول طعام الغذاء يف مطعم العاملني، : الثالث سؤالال
ى الطريقة اإلسالمية، فما حكم الشرع يف واملطعم يقدم وجبة حلوم أبقار ولكنها غري مذبوحة عل

  ذلك؟ 
=============================================  

صلى أن أناساً ذهبوا إىل حضرة النيب ) احلالل واحلرام(ذكر الشيخ يوسف القرضاوي يف كتابه 
أن : هلـم  ليه وسـلم صلى اهللا ع، وذكروا حلضرته أم قُدم هلم حلم مل يسم عليه، فقال اهللا عليه وسلم

وطَعام  (: مل يسم على هذا اللحم بدءاً؛ فسم أنت عليه الحقاً وكُل، ألن يسموا اهللا ويأكلوا، أي إذا
 ملُّ لَّهح كُمامطَعو لٌّ لَّكُمح ابتواْ الْكأُوت يناملائدة٥[ )الَّذ[،   ما دام الذي ذبح هذا الطعام مسـيحي

 أو يهودي أو وثين فال شيء يف ذلك، أما الذي ال ينبغي أن نأكل منه إذا حتققنا أن الذي ذحبه مشرك
  .أو ال ديين

**********************  
االستطاعة للحجاالستطاعة للحج  

سيدة تعاين من مرض ال يسمح هلا بالسفر إىل املناطق احلارة، وكان حلْمها : الرابع سؤالال
مبلغاً من ثروا وقامت بالتربع لعائلتني فقريتني من سبعة  أن حتج لبيت اهللا احلرام، فخصصت

  أشخاص ليؤدوا فريضة احلج، هل يتقبل اهللا عملها وكأا قامت بأداء الفريضة؟ 
=================================================  

الطب مينعها فإذا كان . ال ينبغي هلا أن تفعل ذلك إال إذا عجزت عجزاً كلياً عن أداء الفريضة
فـإذا كـان   . من السفر إىل األماكن احلارة فلتترقب احلج يف فصل الشتاء، ألن احلج يدور مع العام

وقت احلج يف الشتاء تستطيع أن تقوم بذلك، فعليها أن تنوي إذا أعانها اهللا، وجتمع ما تيسر هلا من 
وتعزم على أن تؤدي الفريضة إذا جاء احلج ،يف الشتاء، أو تؤدي الفريضة مبزيد من  فضل اهللا للحج

اإلنفاق مع شركات السياحة يف سفر مكيف، ومسكن مكيف، وخيام مكيفة، وهذا جيعل اإلنسان ال 
حر يشعر بأي.  

فكم مـن عـاجز عـن    !! وحنن مجيعاً نعلم أن اهللا عز له معونة خاصة خيص ا زوار بيت اهللا
وكم من مريض مبرض مستعصي وعندما يـذهب إىل  !! أمر اهللاحلركة حترك عندما ذهب إىل هناك ب

والذي . فعليها أن تذهب ذه النية، وإن شاء اهللا تؤدي فريضة احلج إىل بيت اهللا!! هناك يشفيه اهللا
  .فعلته تعتربه صدقة هلا عند اهللا، لكن جيب عليها أن جتدد النية ذه الكيفية اليت أشرنا إىل بعضها

*******************************************************  
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  ختان الذكورختان الذكور

هل اخلتان : شخص إيطايل اجلنسية، مسلم ومتزوج من سيدة عربية مسلمة، يسأل: اخلامس سؤالال
على الطفل الذكر من الفرائض الواجبة على املسلم القيام ا؟ وهل جيوز اخلتان عن طريق الليزر ال بالطريقة 

  التقليدية؟
======================================================  

مسـند  (} الْختانُ سنةٌ للرجالِ، مكْرمةٌ للنساِء { : صلى اهللا عليه وسـلم اخلتان يقول فيه رسول اهللا 
  ). اإلمام أمحد وسنن البيهقي

كن الفقهاء ارتقـوا بـه إىل   ، لصلى اهللا عليه وسلمفهو من سنن الفطرة اليت أمرنا ا رسول اهللا 
درجة الوجوب ألنه من العالمات الفارقة بني املسلم وغري املسلم، فلو كانت هناك معركة حربية بني 
املسلمني والكافرين، ومل نتبين شكل القتيل ونريد أن نعلم هل هو مسلم أم كـافر، كيـف نعلـم؟    

  .إن كان غري خمتنتٍ علموا أنه غري مسلميكشفون عن ذكورته، فإن وجدوه خمتتناً علموا أنه مسلم، و
أما الطريقة اليت يتم ا اخلتان، فليس هناك طريقة حمددة يف شرع اهللا، فقد يتم مبشرط اجلراح، 

  . أو بالليزر، أو باألجهزة، وأنا أعلم أن هناك جهازاً حديثاً يقوم باخلتان بدون أمل
به من األمراض اليت يكون سببها أنواع وخاصة أن العلم الطيب يوجب اخلتان ألنه حيفظ صاح

البكتريا اليت تتكون حول القلفة، وهو اجلزء الذي يغطي الذكر، والذي نقوم بإزالته، وقد تسبب له 
العنة، وقد تسبب له فقد الذكورة، وقد تسبب له أمراضاً أخرى كثرية ذكرها األطباء، حىت أن أهل 

أجل أن شريعتهم تبيحه، ولكن من أجل الضرورة الطبية الـيت   الغرب اآلن جلأوا إىل اخلتان، ال من
  .حيتاجها اإلنسان إذا مت اختتانه

  .إذاً يجري اخلتان بأى طريقة وبأي كيفية حىت يكون على السنة وعلى النهج اإلسالمي القومي
*****************************  

بِيلَى النع الةاِء بِالصُء األشيدببِيلَى النع الةاِء بِالصُء األشيداهللا عليه وسلماهللا عليه وسلمصلى صلى   ب  
عند دخول املنتديات على شبكة اإلنترنت، قد يطلب أصحاب املنتديات من : السادس سؤالال

األعضاء الداخلني للمنتدى عند تسجيل دخوهلم أن يذكروا اهللا، أو أن يصلوا على رسول اهللا صلى 
بالصالة على رسول سجل دخولك يف املنتدى : اهللا عليه وسلم، فهل جيوز إذا أنشأنا منتدى أن نقول

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟
===================================================  

ليس هناك يف شرع اهللا عز وجلَّ ما مينع من ذلك، بل إن ما ورد يف سنة رسول اهللا يحبذُ املسلم إذا دخل 
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هللا، وإذا أراد الدعاء أن جياب فعليه أن يبدأ بالصـالة  بيته أو بيت ربه أن يسمي اهللا مث يثين بالصالة على رسول ا
  .صلى اهللا عليه وسلمعلى رسول اهللا مث يدعو وخيتم بالصالة على رسول اهللا 

فال مانع من أن يصلي املرء عند دخول املنتدى، كما يصلي عند دخول املرتل، كما يصلي عند دخـول  
ألن هذا من هديِ ديننا  صلى اهللا عليه وسلمعلى رسول اهللا  املسجد، كما يصلي عند دخول أي موضع، يصلي

  .صلى اهللا عليه وسلماحلنيف الذي وجهنا إليه نبينا الكرمي 
وإذا كان بعض املتشددين يحرم ذلك، فإم توسعوا يف التحرمي على غري الشروط اإلهلية اليت نزلـت يف  

اهللا ذكر يف هذا األمر أنه حرام، أو رسـولُ  شرعنا احلكيم، فإن كلمة حرام ال ينبغي أن ت قال إالَّ إذا كان كتاب
  .ذكر أن هذا األمر حرام، فاحلرام ما حرم اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلماهللا 

وال جيوز ألي إنسان كائناً ما كان أن يحرم من نفسه بغري سند من كتاب اهللا أو نص صريح من حـديث  
، وأصـبحنا  صلى اهللا عليه وسلم، فالتحرمي والتحليل انتهى بعد زمن رسول اهللا عليه وسلمصلى اهللا رسول اهللا 

  ).األصل يف كل األشياء اإلباحة ما مل يكن هناك مانع شرعي: القاعدة الشرعية: (نقول كما قال الفقهاء
  .د اهللا جلَّ يف عالهفما دام ال يوجد مانع شرعي، فهذا األمر مباح إن شاء اهللا، وصاحبه وقائله مثَاب عن

*******************  
  الزواج بغري رضا األمالزواج بغري رضا األم

تعرفت بفتاة على النت، والتقيت ا، فوجدا فتاة جيدة، وتعاهدنا على الزواج، : السابع سؤالال
ولكن أمي رفضت هذا الزواج، حيث أن هناك أناس يعرفون الفتاة أخربوا أمي أا غري صاحلة 
للزواج من أسرتنا، واآلن الفتاة تهددنِي باالنتحار إذا مل أتزوجها، فماذا أفعل؟ هل أُعرض عن 

  لزواج متاماً، أم أتزوج الفتاة حىت ال تنتحر رغماً عن أمي؟ا
======================================================  

وطاعـة األم  ، )س نن اب ن ماج ة   (}  النكَاح من سـنتي {  : صلى اهللا عليه وسلمالزواج سنة لقوله 
طيع أُمه وال يعبأ مبا تقوله هذه الفتاة، وإذا كانـت  فينبغي أن ي. فريضة، والفريضة مقدمة على السنة

. إمياا، ويحبذه على عدم االستمسـاك ـا   -ضعف  –الفتاة دده باالنتحار فهذا يدل على رقة 
من رغب عن سنتي فَلَـيس  { : وعليه أال يعرض عن الزواج بالكلية حىت ال يخالف اهلَدى اإلسالمي

  ).ابن خزميةسنن (}  مني
ولكن عليه أن يتخير غريها، أو يطلب من أُمه أن ختتار له مبعرفتها غريها على خلُق ودين، مث 

، يف صلى اهللا عليه وسـلم يتزوجها فيفوز برضا اهللا بطاعة اُألم، ويفوز بفضل اهللا بتنفيذ سنة رسول اهللا 
  .لى اهللا عليه وسلمصالنكاح بالطريقة املرضية اليت سنها لنا رسول اهللا 
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  اقترض مث ضيعاقترض مث ضيع
اقترض مين زوجي مبلغ ثالثني ألف درهم ليشارك يف جتارة، وهذا املبلغ جزء منه : الثامن سؤالال

مثن حلي يل بعتها ألجله، وجزء اقترضته من أمي، وقد وقع زوجي ضحية نصب من شركاء له، فقال 
بسبب خارج عن إرادته، وهو ال يسعى حىت إن هذا الدين سقط من عليه ألن املال ضاع منه : يل

  إلبالغ اهليئات الرمسية، فما حكم الشرع هنا؟ وماذا على أن أفعل؟
======================================================  

عـز  الشرع جنة ووقاية من مجيع املشاكل بني األفراد واجلماعات، وقد قال الشارع احلكـيم  
والذي دعا الـزوج إىل  ]. البقـرة ٢٨٢[ )ِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه إ (: هيف ترتيلوجلَّ 

بزوجته، وتغيري نيته يف السداد هو عدم تسجيل هذا الدين يف وثيقة رمسية، مع أن اإلسالم  التالعب
والَ  (: د، صغرياً كـان أو كـبرياً  أمر بتسجيل الدين، إن كان للزوجة أو لألخ أو للقريب أو للبعي

 هلا إِلَى أَجا أَو كَبِريريغص هوبكْتاْ أَن توأَمسالبقرة٢٨٢[ )ت.[  
ألنه لو أخـذه  . لكن الدين يلزم الزوج بالسداد ألنه أخذه قرضاً، ومل يأخذه مراحبة أي شركة

وضيعه، فصاحب القرض ليس لـه   مراحبة يف جتارة وضاع فالشريكان متضامنان، لكنه أخذه قرضاً
شأن بذلك، وعلي املقترض أن يوف دينه، وعلى صاحب القرض أن يستوىف قرضه أو ينظره إىل حني 

  .ميسرة، لكن ال ينكَر حقَّه
أما حجة أنه ال ينبغي أن يسدد هذا القرض ألن القرض ضاع يف التجارة فهو املسئول عـن  

حىت يف التجارة إال إذا كانوا مشتركني مجيعاً يف اإلدارة ومسئوليتهم  وال تضيع أموال الشركاء. ذلك
لكن لو أخذ رجل ماالً وتوىل هو اإلدارة، وضاع املـال بقضـاء اهللا أو بقـدر اهللا    . واحدة يف ذلك

  .يقتسمون اخلسارة
ـ  ال لكن مادام ضاع املال بسبب فساد إدارته، فالشرع احلنيف يحمل الذي كان يدير هذا امل

  .املسئولية، وليس ألصحاب األموال نصيب يف خسارته، ألنه أضاعه بتقصريه وقصوره وإمهاله
وال يتحلل الشركاء مجيعاً من الدين على صاحب الدين إال إذا أُعلن أمام اخللق أمجعني بعـد  

لك األحوال، تقدمي املستندات الرمسية للجهات الرمسية وبالطرق القانونية املشروعة واملعتربة يف مثل ت
وأُعلن أن هذا اإلنسان أصبح مفلساً، فإذا أُعلن إفالسه رمسياً كان لكل دائن قسطه يف املال املتبقـي  

وهذا كله ليس يف هذا السؤال، فهذا السؤال قرض، وصاحب القرض ملْزم ، حبسب سهمه يف الدين
  .برده، وإمنا وضحت األمر حىت ال يكون هناك لبس

****************  
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  ))إحياء علوم الدينإحياء علوم الدين: (: (كتابكتاب
لإلمام الغزايل، مع توضيح رأى ) إحياء علوم الدين(ما رأى فضيلتكم يف كتاب : التاسع سؤالال

  بعض العلماء اآلخرين يف هذا الكتاب؟
======================================================  

كُتب قدمياً وحديثاً اليت مجعت أحكام الدين لإلمام الغزايل من خري ال) إحياء العلوم الدين( :كتاب
  ).من مل يقرأ اإلحياء فليس من األحياء(  :اإلسالمي، حىت قال األولون

ـُتفقه  فقد مجع الشريعة اإلسالمية بصورة مبسطة تغين كل مسلم يريد أن يعمل بشرع اهللا، وال تغين امل
أن يطَّلع على املوسوعات، لكنها تغين ملن يريد أن يعمل  الذي يفيت غريه فيما يستجد من الفتاوي، فال بد له من

  .عز وجلَّ بشرع اهللا
أو  ،كالصالة أو الصيام - فجعل فيه قسماً يف كل عمل شرعي ،عليهعز وجلَّ وزاده صاحبه رمحة اهللا 

ويكون  عمله، ححن يستحضرها العامل ليصألألعمال الباطنية القلبية اليت ينبغي  -الزكاة أو احلج أو غريها 
ذلك  يف وكان منهج اإلمام الغزايل .، وزاد فذكر يف هذه األجزاء ما وردعز وجلَّه مقبوالً وخالصاً عند اهللا عملُ
  :يما يل

  .يبدأ بذكر اآليات القرآنية الواردة يف هذا الباب  -
 .مث يثَين باألحاديث النبوية اليت تتحدث عن هذا الباب -
 .الصاحل يف هذا الباب مث يذكر أقوال السلف  -
-  عن الصاحلني يف هذا الشأن مث يؤيد ذلك حبكايات مقبولة وردت. 

أنه يروي  :حامد الغزايل وجهة نظر واحدة وهي يبأووجهة الذين اعترضوا على كتاب اإلحياء لإلمام 
ألحاديث وتصحيحها، غري عامل بصحة اإلسناد وطرق املُحدثني يف ختريج ا :يأحاديث ضعيفة، وأنه غري محدث، أ

وتصحيح مهاونِت.  
احلافظ العراقي، وكلمة احلافظ تعين أنه  :هلذا الكتاب رجالً حافظاً من احلُفَّاظ وهو عز وجلَّوقد قيض اهللا 
 وجعلت ،بتخريج كل هذه األحاديثرضي اهللا عنه  بأسانيدها، وقد قام احلافظ العراقي اًحيفظ مائة ألف حديث

رضي اهللا من صفحات الكتاب، فأصبح الكتاب بذلك كتاباً يقول فيه اإلمام أبو احلسن الشاذيل أسفل كل صفحة 
  .عز وجلَّ من يقرأه يصري عاملاً بكل ما حيتاجه من شرع اهللا: أن يأ، )كتاب اإلحياء يورث العلم(  :عنه

يقرأ فيها، أو يستعني  اليت  النسخةومن أراد صحة األحاديث عليه أن ينظر يف خترجيها إن كان وارداً يف
، فإذا وجد حديثاً ضعيفاً ال حاجة له به وأعرض عنه، ويعمل يبكتاب ختريج أحاديث اإلحياء للحافظ العراق

  .عز وجلَّباألحاديث الصحيحة، ويف األحاديث الصحيحة غُنية إن شاء اهللا 
لسهولته، وبساطته،  عز وجلَّ اهللا وباجلملة فكتاب اإلحياء ال غىن عنه لكل مسلم يريد أن يعمل بشرع

وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله  .وأرضاه رضي اهللا عنهوطريقته، وإخالص صاحبه وهو اإلمام الغزايل 
  ..وصحبه وسلم
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  اخلطبة عن طريق النتاخلطبة عن طريق النت

أنا فتاة عربية من إحدى أقطار املغرب العريب، تعرفت على شاب مسلم غري عريب عرب : العاشر سؤالال
نت، ويريد الزواج يب، ويف كل مرة ينوي احلضور حتدث ظروف متنعه كما يقول، وأمي تارة تقبل وتارة ال

  ترفض، وخطييب هذا يرفض أن أخرج أو أن أفعل شيء إال بإذنه وأمي ترفض ذلك، فماذا أفعل؟
هذا الكالم ال مل تتم اخلطبة بعد ألنه مل يتقدم ألهلها، ويطلبها رمسياً وإمنا هو كالم بينه وبينها، و

يغين وال يسمن من جوع، وحىت لو متت اخلطبة رمسياً ال ينبغي عليه أن يفرض شروطه إال إذا ذهبت 
بيته، فالبنت ما دامت يف بيت أبيها تستأذن من أبيها أو أخيها، وال تستأذن من زوجها إال إذا دخلت 

  .خلطبة فإذا من أبيها أو من أخيهابيت زوجها زوجة، أي أا حىت لو ذهبت بيت زوجها يف فترة ا
وأنا أرى أن هذا الشخص غري جاد يف أحاديثه، ألنه يملي هلا وقتاً بعد وقت وال ينفِّذ، فعليها 

أعطيـك شـهرين،   : أن تضع له موعداً تقطع بعده العالقة، أو يقدم فيوثق العالقة، فتقول له مـثالً 
إىل بلديت واطلبين من أمي رمسياً، فإن فاتك امليعـاد  وآخرمها يوم كذا، إن كنت مستمسكاً يب فتعال 

  .فال عالقة بيين وبينك
وأمها هلا عذرها، ألن سنها قد كرب، وتريد أن تطمئن على ابنتها، وهي تشعر أن هذا الرجـل  
يتالعب ا، ألنه يعدها مث خيلف ويعتذر بأعذار قد تكون واهية، فعليها أن تصنع ما ذكرناه، مث بعد 

  .يع أمها وال تطيعه إال إذا ذهبت إىل بيته زوجة قد اكتمل زواجهاذلك تط
======================  


