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  لعالقة بني الفىت والفتاةلعالقة بني الفىت والفتاةاا
ما حكم الشرع يف العالقة بني الفىت والفتاة وخروجهما معاً بعلم أهلهما : سؤال

ة الزواج يف املستقبل عندما تسمح الظروف؟لوجود ني  
=============================  

ومـا يـراه    .ال جيوز شرعاً لفىت أو فتاة أن خيرجا بغري محرم، وبغري ضرورة
اآلن من أنه البد أن خيرج مع الفتاة مرات وكرات ليتعرف عليها وتتعـرف  الشباب 

، قال عليه أفضل الصالة وأمت السالم فيعليه ليس من اإلسالم، وإمنا هو خمالف لتعاليم املصط
مـام  مسند اإل( }ال يخلُونَّ أَحدكُم بِامرأَة، فَإِنَّ الشيطَانَ ثَالثُهما{ :صلى اهللا عليه وسلم

بني الطرفني إال إىل  ال حيتاج من ناحية التوافق النفسيوالزواج . )أمحد وابن حبان واحلاكم
سنن الترمذي وابن ماجة ومسند اإلمـام  ( }انظُر إِلَيها فَإِنه أَحرى أَنْ يؤدم بينكُما{ :نظرة
  ). أمحد

املسـرية، ويعقـد   إذا نظر اإلنسان نظرة إىل فتاة ووجد راحة نفسية يكمل 
إِن يرِيـدا  ﴿ :العقد الشرعي، ويبدأ اإلجراءات الشرعية اليت سنتها الشريعة احملمدية

ويباح له بعـد   ].النساء٣٥[ ﴾إِصالَحا يوفِّقِ اللّه بينهما إِنَّ اللّه كَانَ عليما خبِريا
رة جبـوارهم وهـم   وال مانع أن جيلسا يف حج .ذلك أن جيلس مع أهلها وهي معهم

  .جالسون، على أن يكون الباب مفتوحاً حىت ال تكون خلوة
وأنتم تعلمون أن اإلنسان من نظرة يقع يف قلبه موقع الرضا أو موقع عـدم  

ته الزواج إلمتام دينه، ونواياه والشاب إذا كانت ني .الرضا، وهذا ما حيتاجه اإلسالم
بـة،  سيصلحها اهللا من أجل نواياه الطيطيبة، فإن الزوجة حىت لو كانت غري صاحلة ف
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رضية للزواج فحىت لو كـان فيهـا   ى الطرق الشرعية وسلك املسالك املإذا توخ أي
ء ما ال يتفق معه؛ فإن اهللا تعاىل سيصلحه له ويوفقها معه، وكذا هو مـن تلـك   شي

 ،وخرجوا عشرات املرات ،سنوات وكم رأينا من فتيان وفتيات جلسوا معاً .الناحية
فلمـاذا  ! وعلى الرغم من ذلك كان الطالق مستقبل أكثـرهم  -وتزوج بعضهم  -

  !!فشلوا؟
هذا الشاب  ة ابتزازفكثرياً ما وقعت الفتاة ضحي !!والذين مل يكملوا للزواج 

ل أحوا يفو!! أحيان أخرى كثرية ساءت مسعتها وطالت حريا يفخرج معها، و الذي
ويتركها بعد أن يتسلى ! ستخرج مع غريي كما خرجت معي: عديدة يقول الشباب

لو كانـت مؤدبـة أو ذات خلـق     ملاذا خرجت معي: يف ذلك قالا، وإذا عوتب 
  !ودين؟

والسري على هـدى وخطـى    ،إتباع شرع اهللا يففالفائدة والصالح والنجاة 
  .وإناثاً ومجع مشلهم على حمابه ومراضيه بابنا ذكوراًشحبيبه ومصطفاه، هدى اهللا 

************************************  
  رؤية املشاهد احملرمة تليفزيونياًرؤية املشاهد احملرمة تليفزيونياً

لو رأيت مشهد تقبيل بني رجل وامرأة يف التليفزيون، أو يف أي مكان، فما : سؤال
  حكم ذلك إن كان بقصد أو بغري قصد؟

===================  

وصـاحبه مـأزور غـري     ،فهذا حمظور -منع منه الشرع  -نظر ملمنوع  أي
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بالج وشاهد املصيفني الذين يتجردون من املالبس بالكليـة  مأجور، فمن ذهب إىل ال
صـلى اهللا  قال فيه  !!قانوناً للمؤمنني عز وجلَّإال جزئية ال تكفي للستر الذي وضعه اهللا 

  ).سنن البیھقي( }لَعن اللَّه الناظر والْمنظُور إِلَيه{ :عليه وسلم
وليسـت   -األفالم غري امللتزمة وكذلك من يشاهد يف األفالم اإلباحية، أو 

أراه  أنال ينبغـي يل   !!أو حىت زوجته - ة ليست زوجتهأرجالً حيتضن امر - إباحية
إذا أراد الرجل أن  - عز وجلَّوهو يفعل معها ذلك، ألنه ينبغي أن يلقي عليه ستر اهللا 

ك ذلك ويتر ابنهيفعل احلالل مع زوجته وكان له ابن قريب منه واستيقظ يستحي من 
  !!.احلالل، فما بالك أمام اخللق

 :أن نغض أبصارنا تنفيـذاً لقـول اهللا   صلى اهللا عليه وسلمفطلب منا رسول اهللا 
﴿مارِهصأَب نوا مضغي نِنيمؤال ينبغي أن ننظـر إىل ذلـك، وإذا    ].النور٣٠[ ﴾قُل لِّلْم

لإلمام علي يف نظر   عليه وسـلم اهللا صلىنظرنا فجأة ينبغي أن نلفت النظر فوراً، وقد قال 
س نن  ( }يا علي، ال تتبِعِ النظْرةَ النظْرةَ فَإِنَّ لَك اُألولَى ولَيست لَك اآلخرةُ{ :الفجأة

األوىل يسامح اهللا فيها على أن تصرف البصـر  ). الترمذي وأبو داوود ومسند اإلمام أحم د 
النظْرةُ سهم مسموم مـن سـهامِ   { :حلُرماتفوراً، وقال ملن يصرف بصره عن هذه ا

ي قَلْبِهف همطَع جِدا يانا إِميهلَيع هتقَبي أَعافَتخا مكَهرت نفَم ،طَانيمس ند الش ھاب   ( }الش

  ).عن ابن عمر رضي اهللا عنھما
 عـامل  إذاً جيب على اإلنسان أن يصرف نظره عن هذه املناظر إن كانـت يف 

احلقيقة، أو كانت يف عامل اخليال، أو كانت يف عامل النت، أو كانت يف عامل السـينما،  
عامل من العوامل ألن النظر هو الذي يؤجج الشرر يف باطن اإلنسـان،   أيأو كانت يف 
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، كل شـرر  عز وجلَّويحرك القُوى اخلفية اليت تدعو اإلنسان إىل عصيان رب الربية 
قُل لِّلْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ﴿ :وإذن ينبغي أن نعمل بقول اهللا مبدأه من النظر،

ـ ٣٠[ ﴾ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِري بِما يصنعونَ وقـال   ].ورالن
  ].ورالن٣١[ ﴾حفَظْن فُروجهنوقُل لِّلْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن وي﴿ :للمؤمنات

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

  صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلمتعظيم النيب تعظيم النيب 
  ؟صلى اهللا عليه وسلم كيف نعظم النيب: سؤال

===============================  

صـلى اهللا  بنص واضح يف صريح القرآن أن نعظم رسول اهللا  عز وجلَّأمرنا اهللا 
 تجعلُوا دعاء الرسـولِ  ال﴿ :طابه، وعند احلديث عنه، فقال عز شأنهعند خ عليه وسلم

  ].ورالن٦٣[ ﴾بينكُم كَدعاء بعضكُم بعضا
حراسمم أن يسبق وإين أعجب فيمن ي االحتـرام لفظة تـؤدي إىل   النيب - 

 بـدون أن  بامسـه وهو ال يرضى أن ينطق أحـد   - أو حضرة النيب ،كسيدنا حممد
شيقدمه  ،خهيأيهمـا أوىل  !! فضيلة العامل فالن، أو فضيلة الشـيخ فـالن   باسمأو ي

  !!.؟صلى اهللا عليه وسلمأم رسول اهللا ، الشيخ فالن والعامل فالن، بالتكرمي
وسيدا وحصورا ونبِيا من ﴿ :حييمعلماً لنا عن سيدنا  عز وجلَّوقد قال اهللا 

نيحاللألنصار عندما دخل عليهم سيدنا  صلى اهللا عليه وسلموقال  ].آل عمران٣٩[ ﴾الص
البخ اري  ( }قُوموا إِلَى سيدكُم{ :سعد بن معاذ راكباً، وهم جلوس مع حضرة النيب
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الْحسن، والْحسين سيدا شبابِ أَهلِ { :وقال مبيناً مكانة احلسن واحلسني). ومس لم 
ةنوهل يف اجلنة شيوخ وشباب؟ ال،  ).ترمذي وابن ماجة ومسند اإلم ام أحم د  سنن ال( }الْج

  .بل كلهم شباب ال يبلى شبام، إذاً مها سيدا أهل اجلنة كلها
بالتبجيـل   امسـه ، بأن نسبق صلى اهللا عليه وسلمفينبغي علينا تعظيم رسول اهللا 

سـيدنا  : له، كأن نقـول  عز وجلَّاهللا  والصطفاءوالتقدير لرسالته ولنبوته  واالحترام
وجـلَّ  فإن اهللا  .، أو ما شابه ذاكحممد، أو سيدنا رسول اهللا، أو حضرة النيب مل  عـز

  ].لفتحا٢٩[ .﴾محمد رسولُ اللَّه﴿ :إال بعد أن قرنه بالرسالة بامسهينطقه 
يهـا  يـا أَ ﴿، ]نفالاأل٦٤[ ﴾يا أَيها النبِي﴿: وعندما كان خياطبه كان يعظمه

ـ ١[ ﴾يا أَيها الْمدثِّر﴿، ]زمل، امل١[ ﴾يا أَيها الْمزملُ﴿، ]ائدةامل٤١[ ﴾الرسولُ  ].دثرامل
صـلى  خياطبه دائماً وأبداً خبطاب التعظيم، وعندما ذهب بعض األعراب إىل بيت النيب 

الَّذين ينادونك مـن   إِنَّ﴿ :نزل فيهم قول اهللا ،)يا حممد(: بامسهونادوه  عليه وسـلم  اهللا
رالو مهأَكْثَر اترجلُونَاء الْحقعم لو عقلوا لنادوك مبا أمر بـه   ].جراتاحل٤[ ﴾ يأل

عز ه اهللا ، أو بالنداء الذي أحب)يا أيها الرسول(، أو )يا أيها النيب(: رب العاملني وقالوا
  . عليه وسلماهللا صلىالعدنان  يناء على النبِوالقرآن مليء باملديح والث. يف القرآن وجلَّ

*****************  
  إتباع املذاهب الفقهيةإتباع املذاهب الفقهية

  ما حكم الذين ينكرون إتباع املذاهب؟: سؤال
=============================  
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لنا وللمذاهب، هـم   ما: ظهرت فاشية أو شائعة يف عصرنا هذا يقول أهلها
مارجال وحنن رجال، فنرجع للقرآن والس ة ونعملن!!  

وهذا شرود عن املنهج املستقيم، وحتول عن احلال السليم، ألن القرآن حيتاج 
إىل فهم، والسنة حتتاج إىل دراية واسعة، فإذا مسع اإلنسان آية مـن كتـاب اهللا يف   

إما أن يكون قد درس مذاهب العلماء  !موضع من مواضع شرع اهللا كيف يفسرها؟
ن العلم املستنري، وإما أن يفسرها على حسب هـواه، وقـد   ويفسرها على هدى م

  .يكون خمطئاً يف تفسريه هذا، ألنه خالف منهج السلف الصاحل
درسوا القرآن، وفقهوا معانيه حبسب لغة  رضي اهللا عنهم فإن أصحاب املذاهب 

ودرسـوا   -وهذا قد ال يتهيأ لكثري منـا اآلن   -العرب الذين أُنزل عليهم القرآن 
ديث الشريفة، وهناك أحاديث قد يظهر لك للوهلة األوىل أن هنـاك تعـارض   األحا

بينها، كيف خترج من هذا التعارض؟ درسوه وقاسوه وأصلوه على عمل رسـول اهللا  
حىت خرجوا لنا باملذاهب الشرعية وفق أحسن  ،وعمل صحبه الكرام صلى اهللا عليه وسلم

من كُلِّ فرقَة منهم طَآئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ فـي الـدينِ    فَلَوالَ نفَر﴿: ختريج يقول لنا فيه اهللا
هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذيلتوبةال١٢٢[ ﴾و.[  

ين، وبعـد  إذن فاهللا هو الذي أمرنا بذلك، أن يكون هناك طائفة تتفقه يف الد
اليت استوضحتها، فنمشي على هداها، راء اليت رجحتها، واألمور التفقه ترجع لنا باآل

  .وحنن يف هذا على صواب إن شاء اهللا
ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي اَألمـرِ  ﴿ !رب؟ فإذا اختلفنا ماذا نفعل يا
مهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ همللَع مهنولـيس  لالستنباطإذاً هناك أهل  ].النساء٨٣[ ﴾م ،
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استخراج األحكام بعد وضوح األدلـة،   أي، االستنباطكل أهل اإلسالم يستطيعون 
علـى   بد منه لتوضيح التشريعات، واملشـي وبعد استخراج الدالالت، هذا علم ال

  .وصحبه الكرام صلى اهللا عليه وسلماملنهاج الذي كان عليه سيدنا رسول اهللا 
ألعمال الشـنيعة املنسـوبة   املنكرة، وا ما نراه اآلن يف عصرنا من الفتاوىو

لإلسالم سببها األول أن هؤالء الذين قالوها أو عملوا ا أفتوا حبسب أهـوائهم ومل  
 واالسـتخراج  االستنباطيرجعوا إىل العلماء األجالء الذين أصلوا دين اهللا، وأحسنوا 

هذا الزمان  ، فأوقعوا املسلمني يفصلى اهللا عليه وسلممن كتاب اهللا، ومن سنة رسول اهللا 
يف حرية شديدة، ألم أومهوا الناس أم علماء، بينما هم يف مناهجهم ليسوا علـى  
هدى العلماء األجالء الذي وضعه اهللا يف كتاب اهللا، والذي كان عليه صحابة رسول 

  : وأسوق يف هذا البيان مثاالً .صلى اهللا عليه وسلماهللا 
اً مع صحبه الكرام يف وليمة دعـاهم  جالس صلى اهللا عليه وسلمكان رسول اهللا 

وكان  - إليها أحد أصحابه على حلم مجل مسني، واجلمل السمني كانوا يسمونه جزور
من عادة حضرة النيب املباركة إذا دعاه قوم لطعام يؤنسهم فيصلي فريضة من فرائض 

ن يصلي فلو دعوه للغذاء إما أ - اهللا عندهم يف مكام تكرمياً هلم، سواء قبل أو بعد
هلم، وخرج من أحد اجلالسني ريـح،   الظهر أو يصلي العصر عندهم يف بيوم تكرمياً

ببصريته النورانية أن هذا الرجـل عنـده حيـاء،     صلى اهللا عليه وسلمفعرف رسول اهللا 
صاحب ذوق رفيع، فال يحرج  صلى اهللا عليه وسـلم وسيستحي ألن يقوم فيتوضأ، وكان 

سيتوضـأ   أيأنه من أكل حلم جزور فليتوضـأ،   صلى اهللا عليه وسلم، فأمرهم أحداً قطّ
  .اجلميع
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العلماء األجالء راجعوا سرية رسول اهللا فوجدوا أنه حضر لوالئم كـثرية،  
ذُبح فيها جِمال، ومل يدع فيها إىل ما دعا إليه يف هذا اليوم، بل قاموا فصـلوا بغـري   

هلذا السبب، وليس أمراً ان حلكمة وضوء، فعلموا أن هذا احلديث يف هذا املوضع ك
  .ال ينبغي على املرء أن يتوضأ إذا أكل حلم اجلمال: ومن هنا قالوامستمراً، 

}ربا خّأَمأْ : [وّضوتورٍ فَلْيزج مأَكَلَ لَح نم [ابِرج اهوا ربِم وخسنفَم] : ّبِيّالن كرصلى اهللا عليـه  ت
  .}الشّاملُ للَّحمِ الْجزورِ، حاشية البيجرمي على اخلطيب]. ا غَيّرته النّارالْوضوَء ممّ وسلم

اجلُهال الذين صنعوا من أنفسهم علماء رأوا هذا احلديث فأمسـكوا بـه،   
من أكل حلم مجل البد أن يتوضأ، وهذا حديث صحيح، لكنـهم مل يعرفـوا   : وقالوا

املناسبات كما فعل السلف الصاحل مـن العلمـاء    مناسبته، ومل يقارنوه مبا سواه من
من كتاب اهللا ومـن   ،األجالء الذين استخرجوا لنا واستخلصوا لنا قواعد شرع اهللا

  .امرالقولية والفعلية، ومن أعمال صحابته الك صلى اهللا عليه وسلمسنة رسول اهللا 
وضيح ملـا  الذي وصل إليه العلماء، ألنه ت االجتهادإذن األمر حيتاج إىل هذا 

ة رسول اهللا، وصلوا إليه بونورد يف كتاب اهللا، وتبيني ملا حدث يف سرهم وتقواهم ع
وجلَّهم، وحرصهم على دين اهللا، وتوفيق اهللا لرب هلم عز.   

فينبغي علينا أن نأخذ هذا التراث ونستمسك به، ونستزيد عليه مبا حنـن يف  
ثاهلم، وهم العلماء األجالء الذين درسـوا  حاجة إليه يف عصرنا بواسطة أشباههم وأم

ومعهم األدلة العلمية، ومعهم النبوغ الفقهي، ومعهم تقوى اهللا وعناية اهللا ورعاية اهللا 
  .يف عاله جلَّ

***********************  
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  أهل السنة واجلماعةأهل السنة واجلماعة
  من هم أهل السنة واجلماعة؟: سؤال

=======================  

وكَـذَلك ﴿ :جلماعة هم الذين يسريون على ما قال فيـه اهللا أهل السنة وا
 ﴾جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَـيكُم شـهِيدا  

  ].البقرة١٤٣[
على املنهج الوسي يف اإلميان، وعلى املنهج الوسطي يف العبادات، وعلـى  ط

هؤالء هم أهل السنة واجلماعة، وهو املذهب املعتمد ، الوسطي يف التشريعاتاملنهج 
يف األزهر الشريف، وما يتبعه من كليات ومعاهد دينية، وهو املذهب املعتمد يف بلدنا 

ينها، واخلالف بينهم وبني غريهـم  مصر وغريها من البلدان اإلسالمية املعتدلة يف تد
  .خالف يف العقيدة
رج أهل السنة واجلماعة؟ الذي خيتلف معنا خالفاً يف العقيدة، لكن من هو خا

اخلالفات اليت نراها فيما بيننا يف بلدنا تكـون يف السـنن والنوافـل، ويف األمـور     
وحكم ورد عـن رسـول اهللا    أياملستحبة، ويف األمور الشرعية اليت فيها أكثر من ر

ختالف بيننا وبينهم، ولذلك اتؤدي إىل  وهذه ليست اخلالفات اليت ،صلى اهللا عليه وسلم
كل من يف مصر إن كان رجال األزهر، أو أنصار السـنة، أو العـاملني باجلمعيـة    

كلهم أهل السنة واجلماعة، ألننا ملتـزمني مجيعـاً باملنـهج    ... الشرعية، أو غريهم 
  .اإلسالمي يف العقيدة والعبادات

ذين هلم آراء يف العقيـدة ختـالف   الذين خارج هذا املنهج كبعض الشيعة ال
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آرائنا، كالرافضة الذين يسبون أصحاب حضرة النيب، وحنن نجل أصحاب حضـرة  
يسبون زوجـة   –والعياذ باهللا  –النيب، فهؤالء خارج أهل السنة واجلماعة، أو الذين 

، وهم طائفة من الشيعة أيضاً، فهؤالء خـارج أهـل   عنها رضي اهللالنيب السيدة عائشة 
  .لسنة واجلماعة، ألن اخلالف خالف يف العقيدةا

ـروا  أو الذين خيتلفون معنا يف أصول الفرائض كالبهائية والبابية، فالبهائية غي
صيام شهر رمضان وجعلوه صياماً يف شهر مارس مع عيد النريوز أو عيـد الربيـع،   

القرآنية، أو  هل هذا له نصيب من الصحة يف اآليات!! وجعلوه تسعة عشر يوماً فقط
إذاً هذا خالف جذري بيننا وبينهم، ألنه خـالف يف  !! األفعال واألحاديث النبوية؟

  .أصل من أصول الشريعة احملمدية
م هذا يرتل عليه الـوحي ة يعتقدون أن الدين مل يتوالبابيوهـو يف   م، وأن با

وهذا خالف يف أصـل   ].األحزاب٤٠[ ﴾وخاتم النبِيني ﴿ :مقام نيب، هذا خيتلف مع
  .من األصول

أَال إِنَّ من قَبلَكُم من أَهـلِ الْكتـابِ   { :صلى اهللا عليه وسلموحديث رسول اهللا 
نيعبسو لَى ثَالثع رِقفْتتلَّةَ سالْم هذإِنَّ هلَّةً، وم نيعبسنِ ويتنلَى ثقُوا عرافْت :  ـانتنث

س نن أب و داوود واب ن ماج ة     ( } النارِ، وواحدةٌ في الْجنة وهـي الْجماعـةُ   وسبعونَ في

  !!ال جعلوا هذه الفرق الصوفيةبعض اجله). ومسند اإلمام أحمد
 بالشريعة كلهم فرقة واحدة، ألنه ال نيلكن الصوفية وأنصار والسنة والعامل
هذا يريـد   .يت توجد تكون يف اهلوامشيوجد بيننا خالف يف األصول، واخلالفات ال
سنة بعد  هذا يرى أنه ينبغي صالة ركعيت !!أذاناً واحداً يوم اجلمعة، وهذا يريد أذانني
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هذا يريد أن يصلي التراويح عشرين ركعة وهـذا   .أذان اجلمعة وهذا ال يرى ذلك
ا لـيس عليـه   يريد أن يصليها مثاين، صالة التروايح سنة، ولو تركها اإلنسان كلـه 

  .إذاً كل هذه اخلالفات يف السنن، أو يف الفروع أو يف اهلوامش !!شيء
رق اليت ذكرها حضرة النيبكبعض  ،هي اليت ختتلف معنا يف األصول لكن الف

الفرق الشيعة الضة والبهائية الة، واخلوارج، والفرق اليت استجدت يف عصرنا كالبابي
عن األصول اليت جاءت ـا الشـريعة احملمديـة،     توغريها، ألن هذه الفرق ضلَّ

  .ووضعوا أصوالً أخرى هلم يسريون عليها
فكل من يتفق معنا يف األصول، وإن اختلف معنا يف الفروع فهم من أهـل  

يف أصـول   -الذين خيتلفون معنا  -السنة واجلماعة، لكن الذين بيننا وبينهم خالف 
د السـادات  التشريعات اليت نزلت على سي ت، أو أصولاالعقيدة، أو أصول العباد

، وهم الفرق الضالة، واحلمد هللا ال يوجد من الفرق الضالة يف مصـر  صلى اهللا عليه وسلم
  .إال أفراداً قالئل، ولكن ال يوجد مجاعات باملعىن املتعارف

*******************  
  صالة اجلمعة للمرأةصالة اجلمعة للمرأة

  ؟ال أمهل صالة اجلمعة فرض على املرأة : سؤال
=================================  

صالة اجلمعة ليست فريضة على املرأة، لكنها لـو صـلَّتها سـدت مسـد     
ال ينبغي عليها أن تصلي الظهر بعد أن صلت اجلمعة، فهي غري مطالبة  أيالفريضة، 
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تها خيـر  صالةُ الْمرأَة في بي{ :يقول صلى اهللا عليه وسلمباجلمعة، ألن حديث رسول اهللا 
جِدسي الْما فهالتص نم ريا خهترجي حا فهالتصا، وهترجي حا فهالتص نسـنن  ( }م

بأوالدها أو طلبات  النشغاهلا، )أيب داود وصحيح ابن خزمية عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
  .بيتها أو غري ذلك

**********************  
  املسجداملسجد  صالة حتيةصالة حتية

  ما حكم صالة حتية املسجد أثناء خطبة اجلمعة؟: سؤال
==================================  

   .اَألوىل أن يصلي املرء ركعتني خفيفتني مث جيلس لسماع اخلطبة
********************  

  أسباب تعدد الزوجاتأسباب تعدد الزوجات
  ما ضوابط تعدد الزوجات؟ وما كيفية العدل بني الزوجات؟: سؤال

================================  

التعدد يف الزواج جعله اإلسالم إذا كان هناك سبب للمرء جيعل الواحدة ال 
تكفيه، كأن يريد اإلجناب وزوجته ال تنجب، أو زوجته مريضـة وال تسـتطيع أداء   
حاجته، فيحتاج إىل زوجة أخرى ليصيب منها حاجته، أو أن زوجته ال تكفيه شهوته، 

  .ليفتح بيتاً آخر غري هذا البيت اعةاالستطومعه 
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فشرط الزوجة الثانية يف اإلسالم أن يكون املسلم يف حاجة إليها مما ذكرناه، 
آخر، ويعدل بينهما بأن جيعل هلذه ليلة وهلذه ليلة،  اًوأن يكون مستطيعاً ألن يفتح بيت

ص الزوجة أو هلذه ثالث ليال وهذه ثالث ليال، وأباح له اإلسالم عند الزواج أن خي
  .الثانية بثالث ليال يف البداية

 - ومل يعد موجـوداً يف زماننـا   -وكان من أسباب التعدد يف الزمن املاضي 
ه متزوجاً وميوت، وله أوالد، فكان األهل يطلبـون  وكان الرجل يف القرى يكون أخ

، منه أن يتزوج من امرأة أخيه حىت يرعى أوالد أخيه، أو يرعى أبناء شهداء املسلمني
ة إعفـاف الزوجـة ورعايـة    كمن مات يف القتال وله زوجة وأوالد، فيتزوجها بني

ة طيبة وعمل صاحل، وليس كشهوة كما األوالد، فيكون الزواج الثاين يف اإلسالم لني
  .يتزوج الشهوانيني اآلن يف هذا الزمان

ماليـاً، مث بـدنياً    - اًوشرطه يف كل األحوال أن يكون اإلنسان مسـتطيع 
فلو حىت مال إىل إحدامها قلبه لكنه ال مينعه  - مانياً، مث عاطفياً يف العدل بينهماوجس

وإذا مل . صلى اهللا عليه وسـلم ذلك من العدل بني الزوجتني تطبيقاً ملا ورد عن رسول اهللا 
جاَء يـوم  من كَانت لَه امرأَتان فَمالَ إِلَى إِحداهما، { :صلى اهللا عليه وسلميعدل قال فيه 

حىت يعلم اخللق مجيعاً أنه رجل جائر ليس  ).سنن أبو داود والدارمي( }الْقيامة وشقُّه مائلٌ
   .عادل

ال يرضاه الدين، وال الشرع، وال العقـل، وال   أمر ،لكن التعدد بغري سبب
رباع فَإِنْ خفْتم أَالَّ تعدلُواْ فَانكحواْ ما طَاب لَكُم من النساء مثْنى وثُالَثَ و﴿ :العرف
  ].النساء٣[ ﴾فَواحدةً
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***********************  
  يوم الفضليوم الفضل

  ].آل عمران١٠٦[ ﴾ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴿ :قوله تعاىل يف القرآن: سؤال
  ما املقصود ذا اليوم؟

=================  

روج من الدنيا، ألن اإلنسان عند خـروج أنفاسـه   حلظة اخل :يقصد به أوالً
األخرية ومفارقة الدنيا يظهر له مقعده من اجلنة فيبيض وجهه، أو يظهر له مقعده من 

  .النار فيسود وجهه والعياذ باهللا
يظهر له كتابه إن كان بيمينه أو بشماله، ويظهر له إن كان مـن املقـربني،   

ن، أو ون والصحابة أمجعوالستقباله ومعه الصاحل يه وسلمصلى اهللا علوجاء له حبيب اهللا 
مالئكة العذاب، وقد جاءوا ومعهم السالسل واألغـالل   -والعياذ باهللا  -يظهر له 

ه يف قربه يف زنزانة حىت يوم احلكم يف احملكمة الكربى يوم لقاء نليقبضوا عليه، ويضعو
  .ه الوجوههذا يوم تبيض فيه الوجوه وتسود في. عز وجلَّاهللا 

واليوم األعظم يف ذلك يوم القيامة، ألن يوم القيامة سيكون لـون الوجـوه   
حبسب عمل املرء، فمن الناس من يأت وجهه مبيضاً، وقد كـان يف الـدنيا وجهـه    

  .أصلحه وأصلح أعماله عز وجلَّمسوداً، ألن اهللا 
، ]طـه ١٠٢[ ﴾زرقًا ونحشر الْمجرِمني يومئذ﴿: وجهه أزرق ومنهم من يأيت

  .عز وجلَّوهم املنافقون والعياذ باهللا 
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يوم القيامة ووجهه أسود وهم الكافرون، مع أم كما نراهم  ومنهم من يأيت
يف أوربا وأمريكا اليوم هم أصحاب البشرة البيضاء واحلمراء، وهم أصحاب اجلمال 

ويوم الْقيامة تـرى  ﴿ :الكرمي كتابه يفيف هذا الزمان، لكنهم يوم القيامة كما قال اهللا 
   ].الزمر٦٠[ ﴾مسودةٌ الَّذين كَذَبواْ علَى اللَّه وجوههم

فيكون يف هذا اليوم لون الوجه دليل على مرتلة صاحب هذا الوجه، فيعرف 
الناس من النظر إىل وجوههم الناس.  

قِّل موازين حسناتنا، وأن ينيلنا نسأل اهللا عز وجلَّ أن يبيض وجوهنا ، وأن يث
إال ظلّـه، وأن   العرش يوم ال ظلَّ كتابنا بأمياننا، وأن جيعلنا من الذين يستظلون بظلِّ

جيعلنا مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن 
  . أولئك رفيقاً

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
*********** 


