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   احللقة احلادية عشراحللقة احلادية عشر
********** 

  إخراج الزكاة لألقاربإخراج الزكاة لألقارب  ••

  فيه الدخولفيه الدخول  الشبكة واملهر يف زواج رمسي مل يتمالشبكة واملهر يف زواج رمسي مل يتم  ••

  قروض الشبابقروض الشباب  ••

  خطاب بين اسرائيلخطاب بين اسرائيل  ••

  دخول الفتيات النت والشاتدخول الفتيات النت والشات  ••

  الزوج والزوجة على النتالزوج والزوجة على النت  ••

  سوء اخلامتةسوء اخلامتة  ••

  نسب ولد الزنانسب ولد الزنا  ••
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  إخراج الزكاة لألقاربإخراج الزكاة لألقارب

  واألقارب؟واألقارب؟هل جيوز إخراج الزكاة لألهل هل جيوز إخراج الزكاة لألهل : : سؤالسؤال
=============== 

إِنما الصدقَات للْفُقَراء والْمساكنيِ والْعاملني علَيهـا والْمؤلَّفَـة   (: كما قال يف كتاب اهللا  ، عز وجلَّ الزكاة جعلها اهللا
  )التوبة٦٠() يلِقُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغارِمني وفي سبِيلِ اللّه وابنِ السبِ

 -  عليه الصـالة والسـالم  هذه هي األصناف الثمانية اليت جيب أن نعطيها الزكاة، واألئمة األعالم استشفوا من أحاديث املصطفى 
اإلنسان أصله أبوه وأمه والذى يعلوهم جده ألبيـه  : وال للفرع وإن نزل، مبعىنأن الزكاة ال جتب لألصلِ وإن عال،  - بعد آية كتاب اهللا 

  .أن ينفق عليهم بشرع اهللا - إن احتاجوا  - ف وجدته، وجده ألمه وجدته، هؤالء ال جيوز هلم الزكاة ألن املرء مكلَّ
ف بولده إن احتاج، وولـد  والولد وولد الولد ال جتوز هلما الزكاة ألن اإلنسان مكلَّ .ولد الولد :يعىن ،والفرع هو الولد وإن نزل
ال لألصول وال للفروع، إال يف حالة واحدة وهى إذا كانت اإلبنة متزوجة وزوجها فقري فتكون الزكـاة   ولده إن احتاج، فال جتوز الزكاة

  .يف هذه احلالة لزوج اإلبنة ألنه املكلف شرعاً باإلنفاق وليس لإلبنة، أما اإلبنة أيضاً فال جيوز هلا أيضاً أن تأخذ الزكاة
منفصل ويف حاجة فيجوز لألخ أن يعطي أخيه إذا كان يف معيشـة منفصـلة   وكذلك الولد إذا كان له أخ واألخ يعيش يف معاش 

  . وىف حاجة شديدة إىل هذا املال، فهؤالء هم الذين جيوز لإلنسان أن يعطيهم الزكاة 
املكلـف  وكذلك املرأة إذا كان هلا مالٌ خاص ا، وهلا ذمة مالية خاصة ا جيوز أن تعطى لزوجها ألا ليست مكلفة باإلنفـاق، و 

  .باإلنفاق هو الزوج
*************************************  

  الشبكة واملهر يف زواج رمسي مل يتم فيه الدخولالشبكة واملهر يف زواج رمسي مل يتم فيه الدخول
  م هلا شبكة ومهر وحدث بينهما خالف م هلا شبكة ومهر وحدث بينهما خالف رجلٌ عقد قرانه على فتاة وقدرجلٌ عقد قرانه على فتاة وقد: : سؤالسؤال

  فما احلكم يف الشبكة واملهر ؟فما احلكم يف الشبكة واملهر ؟
===================== 

ف بتجهيز أثاث الزوجية هـو الرجـل،   ل ا فلها نصف املهر، ومن مجلة املهر قائمة الزواج، ألن املكلَّإذا عقد املرء عليها ومل يدخ
  .فإذا أعطيناها املهر نظري تأثيث الزواج فالفتاة حتصل على قائمة لنضمن هلا حقها

فلها نصفها، أمـا اهلـدايا إذا كانـت    هلا نصف ما يف القائمة من األساس ألنه هو املهر الفعلى، وإذا كانت الشبكة من املهر إذاً 
ألن هذه هـدايا   ،فال نأخذ ا وال نسأهلا عنها - كطعام أو كساء  - هدايا عينية يحتفظ ا فهي أيضاً هلا نصفها، وإذا كانت هدايا هالكة 
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  .د إن شاء اهللاأى هلا نصف احلقوق الشرعية اليت خصصها هلا املهر والىت حررنا ا العق .هالكة ال جيوز السؤال عنها
********************  

  قروض الشبابقروض الشباب
أنا أعمل بوزارة الشئون اإلجتماعية، وهناك منظمة تتعامل معها الوزارة وهذه املنظمة تقدم أنا أعمل بوزارة الشئون اإلجتماعية، وهناك منظمة تتعامل معها الوزارة وهذه املنظمة تقدم : : سؤالسؤال

فائدة من هذه القروض وتقوم بتوزيعها علينا بصفتنا فائدة من هذه القروض وتقوم بتوزيعها علينا بصفتنا % % ١١قروضاً للشباب، وتقوم الوزارة بتحصيل نسبة قروضاً للشباب، وتقوم الوزارة بتحصيل نسبة 
؟؟قروض، فما حكم الدين يف هذه الفائدةقروض، فما حكم الدين يف هذه الفائدةمشرفني على هذه اهليئة والمشرفني على هذه اهليئة وال 

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

ليست فائدة ـ والسائل مساها فائدة ولكنهم يسموا أجور موظفني يقومون ذا العمل، فهي حـوافز ملـن    % ١الفائدة اليت هي 
املطالب ( } قَرضٍ جر منفَعةً فَهو رِبا كُلُّ{ :يقومون ذا العمل، فالفائدة هي اليت تعود على صاحب القرض وهو منفعة ويكون ربا ألن

).العالية البن حجر عن علي 

فهـو حـالل إن    ،ستكماله واملُضى فيهالكن إذا كان هذا كما مسعنا حوافزاً للعاملني الذين يعملون يف هذا العمل لتشجيعهم على 
  .طاه املالوال يسمى ربا ألنه ال يعود إىل الذي أع ،وال بأس من أخذه ،شاء اهللا

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

  خطاب بين اسرائيلخطاب بين اسرائيل
من أَجلِ ذَلك كَتبنا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في ( (   ::قال تعاىلقال تعاىل: : سؤالسؤال

ما فَكَأَناهيأَح نما ويعمج اسلَ النا قَتمضِ فَكَأَنااَألريعمج اسا النياهللا بىن ، ملاذا ، ملاذا ))املائدةاملائدة٣٢٣٢((  ))ا أَح اهللا بىن خص خص
  إسرائيل ذا اخلطاب فقط؟إسرائيل ذا اخلطاب فقط؟

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

لكنه مـن   ،وأكثروا القتل فيما بينهم ،به ألم أكثروا قتل أنبيائهم ورسلهم عز وجلَّاخلطاب يف القرآن عن بين إسرائيل خيربنا اهللا 
فـتح البـارى ىف شـرح    ( }أن شرع من قبلنا شرع لنا ما مل يرد شرعنا خبالفه { :يعية كما أورد األئمة والعلماء باألصول أنَّالناحية التشر
  )..والقواعد احلسان ىف تفسري القرآن ي،صحيح البخار

صـلى اهللا عليـه   العدنان  يبِنإمنا سيق يف القرآن إلستمرار هذا التشريع يف أمة ال - كهذا التشريع  - فالتشريع الذي جاء يف القرآن 

 }لَزوالُ الدنيا أَهونُ علَى اللَّه من قَتلِ رجلٍ مسلمٍ {   :صلى اهللا عليه وسـلم  ، فمن قتل نفساً فكأمنا قتل الناس مجيعاً ولذلك قالوسلم

ما أَطْيبك وأَطْيـب رِحيـك، مـا    {  :أمام الكعبة وقال ه وسـلم صلى اهللا عليووقف  ).سنن الترمذي والنسائي عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه(
سنن ابن ماجة والطـرباين عـن   ( }  منكأَعظَمك وأَعظَم حرمتك، والَّذي نفْس محمد بِيده، لَحرمةُ الْمؤمنِ أَعظَم عند اللَّه حرمةً
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).هعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عن 

من حرمة الكعبة فمن قتل نفساً فكأمنا قتل الناس مجيعا ولو اشترك مجاعة يف قتل رجلٍ قُتلـوا   عز وجلَّفحرمة املؤمن أعظم عند اهللا 
  .به مجيعاً

نوا جيء له جبماعة اشتركوا يف قتل رجل فحكم عليهم أن يقتلوا مجيعاً ألم مجيعـاً تعـاو   رضي اهللا عنهولذا ورد أن سيدنا عمر 
  .على قتله واشتركوا يف قتله تطبيقاً هلذا الشرع اإلهلي الذي أقره اهللا مع أنه كان يف بين إسرائيل

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

  دخول الفتيات النت والشاتدخول الفتيات النت والشات
وما وما   وما حكم وضع صورهن الشخصية؟وما حكم وضع صورهن الشخصية؟  ما حكم دخول الفتيات والنساء للنت والشات؟ما حكم دخول الفتيات والنساء للنت والشات؟: : سؤالسؤال

وهل حتدث الشاب على اخلاص والشات يدخل يف وهل حتدث الشاب على اخلاص والشات يدخل يف   النساء للنت؟النساء للنت؟الضوابط الشرعية لدخول الفتيات والضوابط الشرعية لدخول الفتيات و
  حكم اخللوة غري الشرعية؟حكم اخللوة غري الشرعية؟

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

هذا األمر شاع يف هذا الزمن وانتشر أن يدخل الشباب والفتيات على قاعات احملادثة على شبكة املعلومات الدولية الـيت تسـمى   
ني الشاب والفتاة فقط وقد يكون احلديث بالكتابة، وقـد يكـون بغـرف الصـوت ، أو بالصـوت      اإلنترنت، وأحياناً يكون احلديث ب

فحياناً يكون عند الشاب كامريا، وعند الفتاة كامريا فيتحدثان ويريان بعضهما ومها يتكلمان وقد يسجالن احلـديث صـوت   ! والصورة
  !!!!وصورة على أجهزما

  .والفتاة املسلمة وهذا وذاك ال ينبغي أن يكون بني الفىت
فليس هناك حاجة للشاب أو للفتاة للحديث عرب النت ألا لو كانت حتتاج إىل معلومات معينة تستطيع أن حتصلها مـن املواقـع   

  !ما حاجتها إىل الفىت أو الشاب فيما تريد أن حتصله من معلومات؟.. املختلفة املتخصصة 
ال يخلُونَّ أَحدكُم بِـامرأَة، فَـإِنَّ الشـيطَانَ     { : صلى اهللا عليه وسلمالم، قال إن كان هذا للدردشة فهذا أمر ى عنه اإلس

ويكون الشـيطان أكثـر إذا    ،حىت ولو كان اإلجتماع على النت مع البعد، )مسند اإلمام أمحد وصحيح ابن حبان عن عمر بن اخلطاب( } ثَالثُهما
وما حيـدث ممـا نسـمعه اآلن أمـا يتواعـدان       .، ألا حترك الغريزة وحترك كوامن الشهوةكانت هناك كامريا تكشف بعضهم للبعض

قباه ويكـون السـبب يف ذلـك كلـه     ع دمحتقيان، مث بعد ذلك حيدث ما ال يويتحدثان بعد ذلك يف اهلاتف يف التليفون، مث بعد ذلك يل
  .الدخول على شبكة املعلومات واستعماهلا اخلاطىء

وهذه هلا مصادرها يف املواقع، تـدخل علـى    ،ملؤمنة تدخل شبكة املعلومات إذا كانت يف حاجة إىل معلومات سريعة تريدهاالفتاة ا
  .أو هلا أسئلة تسأهلا للمختصني إن كان يف الدين أو يف الدنيا وتستمع لإلجابة .املوقع وترتل ما حتتاج إليه من معلومات
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وال يوافق كتاب اهللا، وال سـنة رسـول    ،ينبغي أبداً أن تكون بني شاب وفتاة، وهذا ال يقره شرع اهللاأما الشات أو احملادثات فال 
  .عز وجلَّ، فهو حرام حرمه اهللا  صلى اهللا عليه وسلماهللا 

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

  الزوج والزوجة على النتالزوج والزوجة على النت
النت صوت وصورة ويطلب منها أن النت صوت وصورة ويطلب منها أن   زوج مغترب ويعمل بإحدى الدول ويكلم زوجته علىزوج مغترب ويعمل بإحدى الدول ويكلم زوجته على: : سؤالسؤال

  تتعرى أمامه على الكامريا حيث ال يراها سواه فما حكم الدين يف ذلك؟تتعرى أمامه على الكامريا حيث ال يراها سواه فما حكم الدين يف ذلك؟
==================================== 

هذا األمر حيرم هلذا السـبب  إذاً !!! هل هو يأمن أن هناك من ال يشهد ذلك ويسجل هلما ويستغل هذه الصورة يف أغراضٍ دنيئة؟
ولـذلك ينبغـي    ،ل الصورة ويستخدمها إستخداماً يسيئ هلا ولهويرتِّ ،اً للشبهات، فوارد أن يطلع عليه وعليها غريه يف هذه اللحظةإتقاء

  .عليه أن ال يطلب منها ذلك
ناهيك عن أن ذلك يهيج شهوته وشهوا يف حالة البعد، وهذا قد يلزمه بعد ذلك أن يرجع إىل طريقٍ حـرامٍ، أو تبحـث هـي    

ويعمـل بقـول    ،األخرى عن وسيلة للحرام، ويكون هو السبب ألنه هو الذي أثارها وهيج شهواا، فينبغي عليه أن يعف نفسه يف السفر
حـىت عـن   فيصوم ، )البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عبد اهللا بن مسعود( } فَعلَيه بِالصومِ، فَإِنه لَه وِجاٌء{  :صلى اهللا عليه وسلمالرسول 

فرمبـا   ،حىت ال تتحـرك شـهوا   -  حىت ولو كان هو - النظر إىل زوجته حىت ال يج شهوته، وأن يعفَّها فيأمرها أن ال تنظر إىل الرجال 
 :ويكون هو السبب يف ذلك، ولذلك ينبغى عليها أن حيـدثها وتحدثـه مبـا قـال اهللا     ،تتحرك شهوا وال تستطيع أن تتحكم فيها فترتلق

  ).األحزاب٣٣، ٢٣) ( وقَرنَ في بيوتكُن وال تبرجن تبرج الْجاهلية اُألولَى. لْن قَوالً معروفًا وقُ(
******************  

  
  

  سوء اخلامتةسوء اخلامتة
  هل سواد وجه امليت دليالً على سوء اخلامتة؟ هل سواد وجه امليت دليالً على سوء اخلامتة؟ : : سؤالسؤال

  والذي سيدخل النار؟والذي سيدخل النار؟وهل صحيح أن من يدفن األموات يعرف الذي سيدخل اجلنة وهل صحيح أن من يدفن األموات يعرف الذي سيدخل اجلنة 
====================================================== 

هذه أمور ليست من دين اهللا يف شيء، فإن السواد والبياض وخاصة يف عصرنا يف مصرنا ليس دليالً على حسن اخلامتـة أو سـوء   
فيها مرض الكبد، ومرض الكبد كل عالماته أنـه يغيـر وجـه    من أوائل دول العامل اليت ينتشر  - وأنتم تعلمون ذلك  - اخلامتة، فإن مصر 
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صـلى  يسود وجهه فإذا مات ميت بداء الكبد، فهذا عند اهللا شهيد لقوله  - يف احلاالت اخلطرية منه  - اإلنسان وجيعله حىت وهو يف حياته 
، اًسـود ألكنه ألنه مات ذا الداء يكون وجهه بعـد موتـه    ،)صحيح البخاري وابن حبان عن أيب هريرة( } الْمبطُونُ شهِيد { :اهللا عليه وسلم

   !!نظر إىل شهيد لكن وجهه أسودأف
إِنمـا  {  :صـلى اهللا عليـه وسـلم   ليس هذا دليالً على خامتته، فأما خامتته فالذي يدل عليها أعماله اليت كان يعملها، قال إذاً 

فإذا مات على عملٍ صاحل فتكون بشرى له بأنه من الصـاحلني، وإذا   ،)ن سعد الساعديصحيح البخاري عن سهل ب( } اَألعمالُ بِخواتيمها
  .مات على عملٍ غري صاحل فنضرع إىل اهللا ونطلب منه أن يعفو عنه وأن يتغمده برمحته

وهاً منا وأبـيض  ولو كان بياض الوجه دليالً على الصالح كان أهل أوروبا وأهل أمريكا عند موم من الصاحلني، ألم أنضر وج
كمن مات يف الصالة، أو عقب الصالة، أو عقـب   ،لكن الذي يدلّ على الصالح والتقى العمل الصاحل الذي ميوت املرء عليه .شكالً منا

حج بيت اهللا، أو عقب صيام شهر رمضان، أو مات وهو ميسك بكتاب اهللا وهو يتلوه، أو مات وهو يذكر اهللا، أو مات وهـو يتحـدث   
فمن ميوت يف هذه األعمال فهذا دليلٌ على حسـن اخلامتـة   ، أباه أو أمه ر إثنني متخاصمني، أو مات وهو يبِأو مات وهو يصلح بني باخلري،

إن شاء عفا عنه وغفـر لـه، وإن    ،يف عفو اهللا :فال نقول سوء اخلامتة، ولكن نقول ،إن شاء اهللا رب العاملني، ومن ميت على أعمالٍ أخرى
  .شاء آخذه

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

  نسب ولد الزنانسب ولد الزنا
  ابن السفاح ملن ينسب؟ وهل يرث؟ وكيف يحفظ نسبه؟ابن السفاح ملن ينسب؟ وهل يرث؟ وكيف يحفظ نسبه؟: : سؤالسؤال

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

البخـاري ومسـلم وسـنن    ( } الْولَد للْفـراشِ {  :صلى اهللا عليه وسلمفقد قال  ،اإلسالم وضع قاعدة ذهبية شرعية يف هذا األمر
من صاحبه؟ يسجل هذا الولد بإسم صاحب هذا الفراش، وال نسأل عـن  .. والفراش الذي ولد فيه الولد ، )ئشة رضي اهللا عنهاالترمذي عن عا

  .غري هذا وال نتعنت، وال حناول أن نتقصى أكثر من هذا
ا شأنٌ ذه التهم، وإمنا يثبت الولـد  بن زنا، ليس لنارجلٌ متزوج بإمرأة وولدت وهى يف عصمته ولداً أو إبنة وامها قوم بأن هذا 
  .بصاحب الفراش الذي ولد على فراشه ألن هذا شأن اإلسالم الستر يف مثل هذه األمور

ألن الزنـا يشـترط يف   .. من الذي يستطيع أن يطبق حد الزنا؟ ال أحد .. إن من يطالبون بتطبيق حد الشرع أو احلدود الشرعية 
أى إذا رأوه  .ى العني، فريوا الرجل مع املرأة، ويروا الرجل يضع ذكره يف فـرج املـرأة كـاملرود يف املكحلـة    اإلسالم أن يراه أربعة رأ

  .. حيضنها، فليس هذا زنا، أو رأوه يضاجعها ولو كان عرياناً، فليس هذا زنا والبد أن يشهد األربعة 
وا نشهد عليه بالزنا فذهبوا إىل سيدنا عثمان بن عفان وشـهد حدث يف عهد سيدنا عثمان أن أربعة أرادوا أن يكيدوا رجالً فقالوا 

د الرابع، فحكم عليهم األربعـة سـيدنا   بد أن يستحلفهم، فحلف الثالثة أم رأوه كاملرود يف املكحلة وتردعلى الرجل بالزنا، واحلاكم ال



 وريةعشر من برنامج أسئلة حائرة وإجابات شافية لفتاوى فادية احللقة احل                      فوزي حممد أبوزيد  / فضيلة الشيخ

 م٢٨/١٢/٢٠١٢هـ ١٤٣٤من صفر ١٤دملو ـ بنها ـ مسجد الرمحن  

  .عثمان حبد القذف وجلد كل واحد منهم مثانني جلدة
إذن جيب أن نتقى الشبهات ونربأ من وصم املؤمنات من هذا اإلمث الـذي حـذّر اهللا   .. ه احلالة؟ ال هل يستطيع أربعة أن يروا هذ

وال تقربوه حـىت  : وأنا أقول. )اإلسراء٣٢() والَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساء سبِيالً(: املؤمنني أمجعني من اإلقتراب منه عز وجلَّ
إذن ينبغـي  .. ، أو قذف محصن وأنـا مل أر ه، ألن الكالم رمبا يؤدي إىل قذف احملصنات الغافالت، قذف محصنة وأنا مل أرولو بالكالم في

  .على جمتمع املؤمنني أن ال يتحدث يف هذا األمر من قريبٍ أو من بعيد
لكـن غـري ذلـك ال     -  زاين والزانية فقطإذا اعترف ال -  وهى اإلعتراف ،حالة واحدة هي اليت يثبت ا جرمية الزنا يف اإلسالم

ستر مسلما سـتره اللَّـه فـي     من{ :يقول صلى اهللا عليه وسلميأمر بالستر، وحبيبه  عز وجلَّألن اهللا  ،نستطيع أن نثبت هذه احلالة
 ةراآلخا وينصلى اهللا عليـه   من كان يعترف كان الرسول حىت). صحيح مسلم وسنن ابن ماجة ومسند اإلمام أمحد عن أيب هريرة( }الد

لَعلَّـك  {  :يقـول لـه   صلى اهللا عليه وسـلم هل بعقله شيء؟ أى رمبا يكون عنده خبالٌ، مث أخذ : يف البداية سأل أهله.. يردده  وسلم
 تظَرن أَو ،تزغَم أَو ،لْته وهو يريد أن يقـر ويعتـرف ألن   ل رربأخذ ي، )صحيح البخاري ومسند اإلمام أمحد عن ابن عباس( }قَب
  .اإلسالم يأمر بتعايف هذه احلدود

الْولَـد للْفـراشِ   {  :صلى اهللا عليـه وسـلم  فإذا ولد ولد يف أى فراشٍ يكتب بفراش الرجل الذي ولد على فراشه كما قال 
يعىن الولد يثبت حبسب الفراش الذي ولد عليـه سـتراً    ،)البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها( }وللعاهر احلَجر 

  .هللا وصوناً حلرمات عباد اهللاخللق 

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


