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َصَدَق هللا َرُسوَلُه الرُّْؤOِ Pَْحلَقِّ لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد ( :توضيح قوله تعاىلمن سيادتكم نرجوا : السؤال األول َلَقْد 
رِيَن ال َختَاُفونَ    ).الفتح٢٧() اْحلََراَم ِإْن َشاَء هللا َآِمِنَني ُحمَلِِّقَني رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّ
 -------------------  

ُصلح احلديبية، هذه اآل صلَّ Pت نزلت يف  رأى يف رؤP منامية أنه ذهب قد ى هللا عليه وسلَّم كان ورسول هللا 
صحبه إىل البيت احلرام ألداء عمرة وطافوا ب صحابه وطلب  فقصَّ  . ه وسعوا بني الصفا واملروةهو و الرؤP على أ

صلى هللا عليه وسمنهم أن يتجهزوا لزPرة البيت احلرام،  صحابه الكراموخرج    .لَّم ومعه ألف وأربعمائة من أ
نه كان البساً مع أ -فلما رأوه ، )قريش(ويف هذا الوقت كانت هناك عداوة مستحكمة بينه وبني أهل مكة 

صحبه كذلك البسني مالبس اإلحراممالبس اإلحرام  خرجوا ومنعوه من دخول مكة، وتدخل ُأ�ٌس من أهل  - و
ُصلح أأهل اخلري و وُأ�ٌس من مكة  صلح احلديو مساتفقوا على عمل  كانت و  .حبية Oسم املكان الذي مت فيه الصُّله 

   :بنود الُصلح
صرُّوا على  ألن - وال يدخل مكةالرسول يف هذا العام  يرجعأن : البند األول يدخل أن و  -  همرأيالكفار أ

   .العام التاىل ويرتكوا هلم مكة ملدة ثالثة أPم يف
من أهل ن ختلَّى عن اإلسالم ورجع إىل مكة من أهل مكة ال يردوه إىل النيب، ومن أسلم أن م: البند الثاين

  .مكة وذهب إىل النيب يرده إىل أهل مكة
صحاب النيب   .وهذا كان الشرط اجلائر الذي اعرتض عليه بعض أ

أن يدخل يف  ومن أرادمن القبائل العربية فله ذلك، أراد أن يدخل يف حتالف مع النيب من : الشرط الثالث
  .حتالف مع القبائل العربية فله ذلك

  .دة عشر سنواتتوقف فيها القتال بني الفريقني ملأن تكون هدنة ي: الشرط الرابع واألخري
صحاب حضرة النيب ومنهم سيد� عمر بن اخلطاب  : قالفغضب وراح يكلم سيد� أيب بكر أوًال بعض أ

، ورؤP األنبياء مع أن النيب رأى الرؤP ندخل البيت؟ مل مَ فلِ : ى، قالبل: ؟ قالحيينا إنو نا ألسنا على احلق إن مت
   .املوضوع بسيط: قال ،ال : هل أخربك أنه داخل هذا العام؟ قال: قال، حقٌّ 

P رسول هللا أنت قصصت علينا أنك دخلت البيت احلرام وحنن معك، : حضرة النيب وقالتركه وذهب إىل 
سندخل إن شاء هللا رب ( :قال ،ال: هذا العام؟ قال: عمر هل قلت لكمP : قال، وهؤالء القوم ردُّو� عن ذلك

  ).العاملني هذا البيت
ُصلح احلديبية َصَدَق هللا َرُسوَلُه الرُّْؤOِ Pَْحلَقِّ ( :هذه اآلPت نزلت يف   – هللا ستدخلون إن شاء - )َلَقْد 

رِيَن ال َختَاُفوَن فـََعِلَم َما ملَْ تـَْعَلُموالََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْحلََراَم ِإْن َشاَء هللا( يعين هناك  -)  َآِمِنَني ُحمَلِِّقَني رُُءوَسُكْم َوُمَقصِّ
  ).الفتح٢٧( )َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك فـَْتًحا َقرِيًبا( –، وهذا الكالم فيه فـَْتٌح يف هذا األمرحكمة إهلية 

***************  
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ص: السؤال الثاين   الة اجلنازة على املتوىف مرتني يف مسجدين خمتلفني؟هل جتوز 
صالة الغائب، فصالة اجلنازة على امليت مرتني،  يعين مثًال واحد توىف هنا وهو الصالة الثانية اليت نسميها 

  : عليه مرًة ¨نية فليس فيها شٌئ، والدليل نونذهب ألهله يف القرية فيصلو من قرية ونصلي عليه هنا، 
صلَّ  أن سيد� رسول معه جمموعة من الشهداء ويصلون و ، فوضعوا سيد� محزة عمَّه ى على شهداء ُأحدهللا 

ى على ما هو يف مكانه، فصلَّ عليهم وسيد� احلمزة معهم، مث ¬تون مبجموعة أخرى معه ويصلون عليهم وهو ك
صلَّ سيد� احلمزة مع مجيع الشهداء وتكررت هذه الصالة مراراً    .عليه وسلَّم ى هللامن رسول هللا 

صالة الغائب فسيد� رسول هللا فعل ذلك صلي عليه   ،مرأة ختدم املسجداكانت هناك : (إذا أردُت أن ُأ
صلى هللا عليه وسلَّملقد ماتت ودفناها، : فقالوا ،فغابت فسأل عنها ملاذا مل تعرفوين؟ أى  - )ومل مل تؤذنوين؟( :فقال 

صلَّ ربها دلوين على قربها، فذهب هناك ووقف عند ق - صالة الغائب .١)ى عليهاو   .وهي ما نسميها 
ويصلون عليه هناك، فما املانع من أن وهو له حٌق علينا ية ونعرفه ويعرفنا ودلو مات أحٌد يف السع :يعين مثالً 

صلى هللافوأقر°ا الشريعة اإلسالمية و  وهذا ال مانع فيه أبداً  ،الة الغائب؟صنصلي عليه هنا أيضًا   علها رسول هللا 
  .عليه وسلَّم بذاته

صلى هللا عليه وسلَّم عندما انتقل إىل الرفيق األعلى  وال يصلح  ،يف الروضة اليت فيها اآلنوضعوه ورسول هللا 
صلوا عليه مجاعاٍت مجاعات، ، !!؟عليه فكيف يصلونألحٍد من املسلمني أن يؤم املسلمني يف وجود حضرته، 

فصلوا على رسول هللا ´ذه ، مث خيرجون  تدخل األخرى فيصلون عليه، مث خيرجونمث تدخل مجاعة فيصلون عليه
صلَّ  ،الكيفية   .ى هللا عليه وسلَّمألنه ال جيوز إماماً يف وجود اإلمام األعظم 

ي فنصلي عليه هنا ونصلوال مانع من ذلك،  ئ فيها أبداً ، ونصلي عليه يف البلد فال شفامليت نصلي عليه هنا
   .فال يوجد مانٍع يف شرع هللا من تكرار اجلنازة أبداً  .هناك فال مانع أبداً من ذلك جد مسجدٌ عليه يف املقابر لو وُ 

صلينا عليه هنا يف املسجد أن ن يصلوا عليه لينالوا الثواب فال مانع وحضر مجاعة أخرى ويريدون أ ،فلو 
  .وجلَّ  هللا عزَّ  يف شرع وكل ذلك واسعٌ  ،مانع من هذا أبداً  ، فالنفسح هلم ا·ال ليصلوا عليه

   ؟ما ُحكم الدين يف مقاطعة اللحوم: السؤال الثالث
  شع التجار؟جوكيف نواجه 

 --------------------  
P : قالواقام ´ذه التجربة،  مناآلن حصلت أPم سيد� عمر بن اخلطاب وهو أول هذه التجربة اليت نعملها 

صه؟ قال كيف: أرخصوه، قالوا: اللحم، قال أمري املؤمنني غال وقاطعوا يعين ال تشرتوا اللحم  -ال ¸كلوه : نرخِّ
  .علهايفذه التجربة سيد� عمر بن اخلطاب ¹ وليس حنن أول من قام ´فأول من  م يرخص اللحم،للحا

ينطبق على أى سلعة تغلو وتزيد عن احلد ويستغلها التجار، وهؤالء الذين حضرة النيب قال وهذا الكالم 
                                                           

أن امرأة سوداَء كانت تقم املسجد ـأي تنظف املسجد ـفماتت ففقدها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسأل عنها بعد أPم (: ¹ رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة ١
 ).ال آذنتموين فأتى قربها فصلَّى عليهافقيل له إ¼ا ماتت فقال عليه الصالة والسالم فه
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 أن يقاطعوها ني، فيجب على املسلمحاجة املسلمنيوهم من يستغل  ،٢)P معشر الفجارP معشر التجار ( :فيهم
  .إىل أن تنزل األسعار وتكون يف متناول اجلميع

يف اجلزيرة العربية   ومل يكن هناك مطرٌ عام ا·اعة عندما حدث يف عهده يف عام أمسوه بل إن سيد� عمر 
ت هلكت، فماذا يفعل؟ أرسل إىل ا�والزرع هلك واحليو وجود الزرع األخضر، م عدواألرض أسودت من كلها، 

أغثنا من الكرب يعين  -أوله عند� وآخره عندك P عمرو أرسل إلينا غيثًا : عمرو بن العاص هنا يف مصر وقال
  .الذي حلَّ بنا
السمن وعن اللحم أكل و عن يصنع مع طباخيه املوائد من اللحم فيطعم ´ا فقراء املسلمني، وامتنع هفكان 

كانوا ¬تون   -!! جبونحىت يشبع فقراء املسلمني، وماذا كان ¬كل؟ ستتعتذوق السمن ال أذوق اللحم، وال أ: وقال
صله Oلزيت   فر وظهر عليه الضعف، فطلبوا منه أن ¬كل مع فقراءويغمس يف الزيت ليأكل، فنحل وجهه وا

، فهؤالء هم احلكماء  )وال أتذوَّق السمن حىت ¬كل فقراء املسلمنيلحم ق التذوَّ ال أ(: املسلمني، فيقول هلم
صلَّ    .ى هللا عليه وسلَّمالعادلني الذين كانوا متعلمني من سيد األولني واآلخرين 

فإذا  لها ولو مرة يف العمر،عفة للمستطيع وأنَّ األضحية سُ ف ،األضحية :ولذلك كان من ضمن هذه القضية
ع هؤالء الفجار  ،¼ا ليست فريضة ذه السنة ألي هحِّ ضفال أُ  قد غال هذا العامسعر األضاحي وجدُت  حىت ال ُأشجِّ

، فإذا مل ، البد أن نعلمهم أ¼م يرفقوا ويشعروا مبرارة احلاجةعلى التحكم يف املسلمني بسبب هذه الشعرية املباركة
وال  .وال املؤمنني وتشفق وتعطف على املؤمننيتراقب أحيوجد ربنا طائفة مؤمنة يرتدعوا تعلمهم مرًة أخرى إىل أن 

حي هذا العام؟ أ: أنساق هلذا وأقول مثًال يف العام املاضي كان مثن األضحية ألفني و نين ُأضحي كل سنة وكيف ال أضِّ
ال جيوز القرض  ضحي؟ ال ـوليس معي هذا املبلغ، فهل أقرتض ألُ جنيهًا ومثنها هذا العام مخسة آالف جنيهًا 

  ٍئ ضروري يف بييت ُألضحي؟ عن ش وأستغين
وال أمد يدي ألحد وال يكون هناك األضحية شرطها تكون زائدة عن طلبات البيت الضرورية كلها، 

  .استغالل
  .سواء اللحم أو غريه إن شاء هللا ،ويف أى مكانفاملؤمن ُمطالب مبنع اإلسغالل يف أى زماٍن ويف أى سلعة 

*****************  
  الفيس بوك؟ نالصالة خٌري م: ين يف قول املؤذنما حكم الدِّ  :السؤال الرابع

 -----------------------  
واضح ونزل على رجٍل من املسلمني وهو سيد� عبد هللا بن زيد فاآلذان  ذي ال يفيد،الال أريد الكالم 

صبحوأخرب الرسول وأقرَّه الرسول، وما أقره الرسول  وال ننقص منه، فألفاظ  فيهفال نزيد ألفاظ اآلذان مقدسة  أ
  كم لفظ؟ اآلذان  

ثالثة عشر، ملاذا؟ : لك قالمام ماواإل .لفظاً  فاإلمام الشافعي عدَّها فوجدها مخسة عشر -ئمة عدُّوها األ

                                                           

صدقإن التجار هم الفجار إال من ب(: الرتمذي وابن ماجة والدارمي عن َعْن قـَْيِس ْبِن َأِيب َغَرزََة بلفظ ٢  ) ر و
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 .وهذا الفرق بني اإلثنني مرًة واحدة، لكن اإلمام الشافعي يكررها مرتني، )هللا أكرب( لفظمام مالك عنده ألن اإل
   .كلمة هللا  مبدِّ مرًة واحدة  )هللا أكرب(: جتدهم مالكية واآلذان يقولون فيهلصعيد بالد ات لولذلك إذا ذهب

: و�ئمني، فأضاف نن معظم الصحابة كانوا يف غزوة ومعظمهم كان تعباسيد� بالل يف يوم من األPم وجد أ
   .ا أيت به رسول هللافيها وال ننقص عمَّ  نزيد الفألفاظ اآلذان  .مسعها رسول هللا وأقرَّها ،)الصالة خٌري من النوم(

أحد املؤذنني يف بلد يف كفر ، اإلسالم يف شئ ليست مناليت  Oألمورأ� ال ُأحب ما تشنِّع به الفضائيات و 
فبدل من ورأى الشباب جيلسون على الفيس بوك وال يصلون وال ينامون ستخَّف بنفسه إالدوار يف حمافظة البحرية 

ن واملشكلة هنا أ ،شنيعاً  أً وهذا أخطأ خط .وكالصالة خٌري من الفيس ب: خٌري من النوم، قالالصالة : أن يقول
فينبغي أننا ال Éخذ احلوادث  .ى عنه يف اإلسالمويتندروا فيها وهذا ما¼ُ وسائل اإلعالم جعلتها مادة ليتكلموا فيها 

صلية األساسية اليتونرتك املوضوعات الفردية ونلوكها Êلستنا  فهذا خارج عن ألفاظ اآلذان  .°م املسلمني األ
صلى هللا عليه وسلَّموخمالف ملا ورد عن    .شريعة النيب العد�ن 

*******************  
  ؟والتغيري يف ألفاظه الشيعة وآذان: سؤال عارض

-----------------  
سلمني وعلى ما أمجع عليه مجاعة امل فقد اتفقنا .من التغيري والتبديلآذان الشيعة ال يتبعنا وهذا أيضًا 

وبعد حيَّ على  ،هللا؟ ويلُّ  وأن عليËا: ًا رسول هللا يقولونبعد أن شهدوا أن دمحم ن بعض الشيعةأاملسلمون، فكون 
الشيعة فيها، وحنن على منهج ما  فهذه أشياء خنتلف على ،حيَّ على خري العمل: الصالة وحيَّ على الفالح يقولون

  .مجع عليه املسلمونأ
صلحت: والشيعة نقول هلم ن، و ن وحنن مسلمو ، أل¼م مسلموها فنحن ُأخوةمأن عندكم بعض األشياء لو أ

وا بعض األشياء، فنقول هلمهم واحد، وكتابنا وكتا´م واحد، نا ونبيُّ ونبيُّ  أعيدوها كما كانت ونكون معاً : ولكنهم غريَّ
  .وهي سفينة اإلسالميف سفينة واحدة، 

وهي املصيبة اليت حلَّت Oملسلمني سلمني اآلن سببها أن كل واحد برأيه يغريِّ يف شرع هللا، رقة بني املوكل الفُ 
   !!. رسول هللا؟رأى رتك رأى الشيخ فالن وتكون مع ي يف هذا الزمان، ويتمسك برأي الشيخ فالن، أفال

لمني يف هذا العصر، فلو وهي املصيبة اليت حلَّت Oملسالشيخ فالن قال كذا، ورأيه هو رأي الدين، : ويقول
صول فلن  وجد والذي أ .خرى من مجاعات املسلمنيمجاعة وأبني أى خالفًا جند تركنا رأي املشايخ ورجعنا إىل األ

ال اجتهاد [ :وعند� قاعدة اإلجتهاد تقولاملشايخ كلها جتدها من Oب اإلجتهاد، وآراء  ،اخلالفات آراء املشايخ
ح يل وال لغريي اإلجتهاد يف هذه القضية إن شاء هللا تعاىلما دام يوجد نٌص  ].صمع النَّ    .وارٌد يف القضية فال يصِّ

*********************  
صاحب إرادة وعزمية قوية وُأحدد أهدايف، : السؤال اخلامس ال أبدأ يف عملي ولكين � شاٌب فأكيف أكون 

  أكمله حىت ¼ايته ويُلحقين كسٌل والالمباالة؟
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--------------- ----------  
يتعامل مع هللا، وإذا تعامل مع هللا إنصلحت كل أحواله، وإذا نسي التعامل مع هللا وبدأ التعامل مع املؤمن 

فالن  ا العمل ألنوسيعمل هذ .مل يكن يراه سيتعجَّل  فيها اخلق هللا يبدأ يتغري، فُيتقن الصالة ألن فالن يراه، فإذ
صي خوفاً  َوُهَو ( :املؤمن اس حياةتعامل املؤمن مع هللا وهو أس، ال –من الناس أحٌد يراه  أن يراه، أو يبتعد عن املعا

ُتمْ    ).احلديد٥( )َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنـْ
خالف شرع هللا، ألن هللا م ال أادسيعطيين كل ما أمتناه مان هللا ع هللا فأ� على يقني وعلى ثقة أما دمت أ� م

  ).الطالق٣، ٢( )َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسبُ  .َلُه َخمَْرًجا َوَمْن يـَتَِّق هللا َجيَْعلْ ( :يقول
حسن التوكل على وأ ،اإلنسان صدق، فإذا !!؟خلري أين يكوناإىل الصرب اجلميل، ألنين ال أعلم ولكنه حيتاج 

  .هللا فيجد كل أموره تُيسَّر إن شاء هللا
، فلما وجد بعبادة هللا مشغوالً وكان  ،كاً لِ السالم، كان مَ نا أفضل الصالة وأمت عليه وعلى نبيِّ  داودسيد� 

مور فجعل يوماً لطاعة هللا، ويوماً للحكم بني الرعية، ويوماً ملصاحله نا النظام ـ فنظَّم األنياء يعلمو األمور هكذا ـ واألنب
عليه أحٌد، وُخيلص يف فاليوم الذي كان يعبد هللا فيه كان يدخل ويُغلق على نفسه وال يدخل  .لبيته وأوالده -

  . ة هللاامناج
صه صاحبوه وبدأوا الكالم معه، وكان بعض املالئكة ُأعجبوا به فنزلوا  ،ومن شدة إخال وكشفوا أنفسهم له و

ن يصلح من يريد أ هل يفَّ عيٌب؟: فقال هلم سأهلم عن عيبه، ،!!؟فعن ماذا يسأهلمعنده شفافية فبدأ يتكلم معهم 
صل للدرج ،نفسه أنك ¸كل من وهو واحٌد  ال عيبٌ ليس فيك إال : فقالواة الُعظمى وهي النبوة وامللك ـ مع أنه و

  .بيت مال املسلمني
صدق  ، جيب أن يكون لك عملٌ !!وماذا يفعل؟ وتوجَّه إىل هللا، فعلى الفور أهلمه هللا بيدك لتأكل منه، فبدأ و

صدرية  صناعة الدروع، وهوب وجلَّ  عزَّ  حملارب تواجه الصدر وتثبَّ عبارة عن قطعة حديدية  ت خبيطني يف اخللف وتقي ا
صناعة حتتاج إىل فرن حراري أو على األقل كور  .داء يف احلربضرOت األع  احلديد، تلنيِّ من كور احلداد لكي و

  !!.يلني يف يده عندما ميسك احلديد ).سبأ١٠( )َوَألَنَّا َلُه اْحلَِديدَ ( :هلصدقِ  -ولكن هللا 
صدقت العزم يف  ).آل عمران١٥٩( )فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى هللا( :ربة من هذه القصةالعوعرفنا ربنا  فلو 

أنت عزميتك غري : فأقول له ،أ� ال أجد عمالً : شاٌب ويقول يلتيين ولذلك ¬ما تريده، لك التوكل على هللا سيحقق 
صدق القوية،  فاترة وضعيفة أريد أن أسافر للخارج وال أجد طريقًا هلا، فأنت عزميتك : أو يقول آخر .عزم مع هللافا
  .وواهنة

صدقت العزمية ستجد  صدق اإلنسان يف توكله على هللا، وكان عنده يقٌني يف هللا فوراً، احلل فلو  فلن وإذا 
 ،و يف العلمأ ،أو يف العالج ،ان يف الرزقإن ك، )الطالق٢( )َوَمْن يـَتَِّق هللا َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجا( :ٌئ أبداً يستعصي عليه ش

من هذا ٌئ ومل يعتقد أن ¬تيه شتيه من سكة مل حيسبها ومل ختطر بباله، و¬و يف أى بنٍد من البنود، أ ،أو يف الزوجة
  .وجلَّ  وأحسن التوكل على مواله عزَّ  ن الثقة يف هللا،ألنه أحس¼ائياً، ملاذا؟  املكان

حفظ هللا ا( :واحلديث .هللا رب العاملنين شاء إ كل أزما°م  هذا العصر لنفكَّ  وهذا ما حيتاجه شبابنا يف
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  .٣)وإذا استعنت فاستعن ÖO ده جتاهك، وإذا سألت فاسأل هللا،حفظ هللا جتا ،حيفظك
*****************  

  هل البد من األضحية كل عام؟ : السؤال السادس
 --------------  

صبح غري دها فيزيد يف األجر والثواب، يف العمر، وإذا جدَّ ة للمتيسر مرة نَّ األضحية سُ  فإذا عملها مرة فقد أ
  .فريضة حني اإلستطاعةة وليست نَّ أل¼ا سُ  ،الب ´ا مرًة يف العمرطفأنت مُ ة ألنه عملها مرة، نَّ ´ذه السُّ ُمطالب 

  أ� خرجت على املعاش ووضعُت مبلغاً يف شهادة يف البنك : السؤال
  رOح كل ثالثة شهور، فما احلكم؟وأحصل على أ

 --------------  
Oلنسبة للمبلغ الذي  :يف هذا املسجد ندوة طويلة عن البنوك، ولكن Oختصار شديد -  ذلكعملنا قبل 

صرون  أل¼ا امسها معاملة مستحدثة، ومعناها أ¼ا مل تكن يف عصر  -ُأودع يف البنك بفائدة، فقد أمجع العلماء املعا
صحاب املذاهب األربعة الذين فرَّعوا املذاهب عن حضرة النيب، فهي النيب، وال م ع خلفاء النيب، وال الفقهاء أ

العلماء الذين استحدثوا عند� يف مصر كدار اإلفتاء وجممع البحوث اإلسالمية،  -معاملة جديدة ومعاملة عصرية 
وقت، أمجعوا بعد أن ذهبوا للبنوك ودرسوا أساليب والذي فيه أربعون عاملاً ويُعتربوا من أكرب علماء األزهر يف هذا ال

أن وضع وديعة يف البنك وأخذ فائدة عنها حالل، وليست حراماً، ملاذا؟، ألن البنك مل يطلب مين قرضًا،  -البنوك 
  . ٤)كل قرٍض جرَّ رOً فهو حرام: (واحلديث

ك ¬خذها ويشغلها، ويستفيد منها وهو مل يطلب مين قرضاً، ولكين أ� ذهبت له طواعيًة ولإلستفادة والبن
ويعطيين جزًء من الفائدة، وهذا اجلزء حلني اكتمال األحباث، ولذلك مرة الفائدة تصعد ومرًة °بط وليست مستقرة 

  .على وضع على حسب أوضاع اإلستقراءات العلمية اليت يديرها البنك
فلو كنت واضعًا مائة ألف يف هذا العام  - لّ قأن املال الذي وضعته يف البنك قيمته الشرائية ت: قالوا كذلك

وضع وديعة يف : فقالوا -ففي العام القادم تكون قيمتهم ال يزيدون عن مخسني ألفاً، ألن القيمة الشرائية تنزل 
ر عليَّ  صة إذا كنُت أ� ليس يف استطاعيت أن أستخدم هذا املال يف أى مشروٍع يُدِّ البنك حالٌل وليست حراماً، وخا

لكنين عاجٌز وال أستطيع تشغيلهم يف مشروع، ولو أعطيتهم ألحد  -ولو عندي استطاعة أن أشغله فأشغله  -رحبًا 
، أال حيدث ذلك؟..  فلم تعد !!. فنرى كل يوم يف الصحف أن واحدًا مجع بعض األموال من مكاٍن وأخذهم وفرَّ

، ال يوجد !!رهم، فإىل من نعطيهم لنستغلهم؟هناك ثقة يف أحد، ورأينا كثريًا من الشركات وقد خرب كثٌري من ضمائ

                                                           

َصلَّى اÚَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوًما فـََقالَ : َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللا عنهما قَالَ روى الرتمذي  ٣  َِّÚُغَالُم ِإّينِ ُأَعلُِّمَك َكِلَماتٍ ( :ُكْنُت َخْلَف َرُسوِل ا Pَ،  ََّÚاْحَفْظ ا
َعْنَت فَاْسَتِعْن ÚOَِِّ  ،ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل اÚََّ  ،اْحَفْظ اÚََّ َجتِْدُه ُجتَاَهكَ  ،َحيَْفْظكَ  َفُعوَك ِإالَّ  ،َوِإَذا اْستـَ َفُعوَك ِبَشْيٍء ملَْ يـَنـْ َواْعَلْم َأنَّ اْألُمََّة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يـَنـْ

ُ َلكَ  َّÚَعَلْيكَ َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوَك  ،ِبَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه ا ُ َّÚرُِفَعْت اْألَْقَالُم َوَجفَّْت الصُُّحفُ  ،ِبَشْيٍء َملْ َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه ا.(   
، ورواه يف السنن الكربى عن ابن مسعود )كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرO( : روى البيهقي يف املعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفًا بلفظ ٤

  بن كعب وعبد هللا بن سالم، وابن عباس موقوفًا عليهموأيب 
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فباتفاق . شٌئ مضمون ومأمون إال البنك، ألن البنك تضمنه الدولة وال يستطيع اللعب معي، وأ� معي املستندات
  .العلماء األجالء أفتوا بذلك

، مع أ¼م يُعترب رO: وهناك بعض السادة املتشددين وهم العلماء الذين سلكوا سكة التشدد قليًال قالوا 
جاءوا Oألموال من السعودية، وكل بنوك السعودية تتعامل Oلفوائد مثلنا هنا Oلضبط، والفرق بيننا وبينهم أن البنك 
املركزي عند� يضع الفائدة، وهناك كل بنٍك يضع فائدته اليت يراها، ولذلك هناك الناس يضعون أمواهلم يف بنك مث 

  .فع فائدته، وبعدها لبنك ¨لث وهكذايسحبو¼ا منه ويضعو¼ا يف بنٍك ر 
أن فائدة أمواله يف هذا البنك مخسة : وأحدهم استفىت ابن Oز وكان واضعاً أمواله يف بنك سويسري، وقال له

: ذهبت إليهم وقلت أتنازل عنها لكم، فقالوا: هي حرام أل¼ا رO، فقال له: مليون دوالرًا، فماذا أفعل ´ا؟، فقال له
: ، فقال له الشيخ ابن Oز!!ن حنوِّل هذه الفوائد للجهات التبشريية واليت حتارب اإلسالم، فما رأيك؟ال مانع، فنح

صرفها من البنك ووزعها على فقراء املسلمني   .أ
إن كنت أ� حمتاجًا فآخذ منها وال شئ يف ذلك، وإن كنت غري حمتاج ويف نفسي شك منها : ومن هنا نقول 

صلى هللا عليه وسلَّمُأوزعها على فقراء املسلم ال : (ني، واملهم أنين وضعتها يف مكاٍن أمني وُأخرج منها الزكاة لقوله 
يعين ال ترتكوا أموالكم تنقص Üنفاق الزكاة، فُأخرج منها أموال الزكاة، وأنفق . ٥)ترتكوا أموالكم ¸كلها الصدقات

  .منها على املشاريع اخلريية فهي حالل إن شاء هللا رب العاملني
***********************  

  والقرض؟: سؤال عارض
 --------------  

أ� أتكلم عن الوديعة ومل أتكلم عن القرض، فإن كان البنك يتعامل OلرO فهناك بنوٌك اسالمية فأختار منها 
صر اإلجتماعي، وكلها بنوك إسالمية، فأ بتعد بنكًا إسالميًا كبنك فيصل اإلسالمي أو املصرف املتحد، أو بنك �

صبحت مطمئن اخلاطر والبال  على مايل ألنه يف مكاٍن ومطمئن عن البنوك الربوية وأذهب للبنوك اإلسالمية، فأ
  .موثوق فيه

صحبه وسلَّم صلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله و   و
***************  

  ؟ما العبادات اليت يصل أجرها للمتويف: السؤال السابع
  ومنها للمتويف؟ ،ةقراءة القرآن Êكثر من نيَّ ن يكون الصيام أو وز أوهل جي

 --------------  
صلى هللا عليه وسلَّم فقال ´ا أبويَّ بعد  P رسول هللا ما األعمال اليت أستطيع أن أبرَّ : واحد سأل رسول هللا 

                                                           

  ).اجتروا Êموال اليتامى ال ¸كلها الزكاة : ( رواه الدارقطين والبيهقي من كالم عمر ¹  ٥
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صلى هللا عليه وسلَّم -بعد أن ميوÞ  -وفا°م  صلة  ،هلما واإلستغفار ،والدعاء هلما ،الصالة عليهما( :فقال  و
صديقهما صل إال ´ما، وإكرام    .كل هذه األعمال تنفع امليت بعد وفاته،٦)األرحام اليت ال تو

رسول عندما ذهب عبد الرمحن بن عوف إىل ومن أفضل األعمال اليت تنفع امليت بعد وفاته الصدقة اجلارية، 
صدقًة جاريةا( :صلى هللا عليه وسلَّمأبرَّها، فقال أن وأريد ت يP رسول هللا إن أمي توف :هللا وقال له : قال ،جعل هلا 
يضعون كولديراً  يف هذا الباب يف هذا العصروالناس  - يعين ُأحفر هلا بئر ماء  - ٧)ُأحفر هلا بئراً : قال ،ما خريها؟

صنع Oملاء؟ أى مكان، وبعد أسبوٌع يفسد، يف مسجد أو يضعه يف    فماذا أ
صغرية والنظر إىل فقري ا  ،فُأدخل له املياه Oملتخصصني يف ذلك ،مراحلعلى  يستطيع بناءها إال يبين شقة 

صدقة جارية للميت الذي تصدقت عنه بعد  ،من املياهيحرسها بعد ذلك ألنه املستفيد سوهو من  ألنه خٌري جاري و
غ عالية، ولكن هذا األرض ولكنها حتتاج إىل مبالفإذا كنا جمموعة فنحفر بئرًا من آOر الصحراء اآلن لتزرع  .وفاته

  .أمٌر يسري
  .!!Êن قراءة القرآن ال تصل إىل املتويف: بعض املتشددين قالوا

أن قراءة القرآن ال يف عاله  أوًال هذا األمر أمٌر غييب فال يعلمه إال هللا، فما الذي جعلك حتكم على هللا جلَّ 
  :أ� أقول هلمتصل إىل امليت، ولذلك 

 ،فهل تنفع احلي الذي قرأها؟ هل ستنفعه أم ال؟ ،ال تصل إىل امليت -ى رأيك عل -قراءة القرآن إذا كانت 
ركن  لأو  ،وكذلك الصالة على امليت  .ن مل تنفع امليت كما تقول أنتإقراءته نفعه ألنه ستأفال ترتكه يقرأ القرآن؟ 

صلى هللا عليه وسلَّم ركنًا يف جعلها النيب مَ فلِ فلو كانت الفاحتة ال تنفع امليت من أركا¼ا قراءة فاحتة الكتاب،   
صلى هللا عليه وسلَّم ،ءً القرآن ينفع الناس أمواÞً وأحيا !!.الصالة عليه؟ إقرأوا على ( :ألنه كتاب هللا، وقد قال 

  .٨")يس"موÞكم 
صون أوالدهم : "الروح"بن القيم يف كتابه اوروى  سورة أن يقرأوا عليهم بعد دفنهم أن األنصار كانوا يو

،  ن املذهبو اإلمام أمحد بن حنبل الذي أخذ عنه اجلماعة املتشددسيد�  .ن يرتكوهموهذا عند املقابر قبل أة، البقر 
حملدثني وقال لهحىت جاءكان مينع القراءة  : وكذا، قالاحلديث الوارد عن األنصار الذي يقول كذا وكذا  :ه أحد ا

ورد  أمنع قراءته عندما يعين لن - وُمرهم أن يقرأوام ارجع إليه: عن فالن عن فالن عن فالن، قال: قال ،عن من؟
  .يل هذا احلديث

لكن إمجاع العلماء على كل األحاديث، لع طَّ اعليها، فهل  يطلع ملئ ألنه مل يرد يف أحاديث من يُلغي كل شف
صامت أم ه -يطوف ويسعي ، عنه ماذا يفعل؟ والذي حيجُّ عنه،  نسان أن ُحيجَّ إلجيوز ل ،فهذا الذي منشي عليه ل 

  .وهذا كله ملن؟ للميت هل فيهما قرآن أم ال؟ عيت الطوافكيتكلم؟ ويصلي ر 

                                                           

٦
ند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاءه رجل من بين بينا حنن جلوس ع: أبو داود عن أيب أسيد ـ بضم اهلمزة وفتح السني ـ مالك بن ربيعة الساعدي ¹ قال ى رو  

نعم ، الصالة عليهما ، واالستغفار هلما ، وإنقاذ عهدمها من بعدمها ،  :(P رسول هللا، هل بقي من بر أبوي شيء أبرمها به بعد مو°ما؟ فقال: سلمة فقال
صديقهما صل إال ´ما ، وإكرام  صلة الرحم اليت ال تو   ).و

َها قَاَل نـََعْم قـُْلُت فََأيُّ الصََّدَقِة َأْفَضُل قَالَ : (ئي َعْن َسْعِد اْبِن ُعَباَدَة ¹ قَالَ روى النسا ٧ ُق َعنـْ  .) َسْقُي اْلَماءِ قـُْلُت Pَ َرُسوَل اÚَِّ ِإنَّ ُأمِّي َماَتْت َأفَأََتَصدَّ
  .أخرجه أبو داود وابن ماجه عن معقل بن يسار ¹ ٨



 من فتاوى احلج) ٣(احللقة                                                                    فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد
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ألن الرسول قال  ،!!ت عنه بعد أن حججت عن نفسك أفال يغفر هللا له؟امليت عليه ذنوٌب وأنت حجج
ي (: هلا    .٩)عن أمكحجِّ

صلى هللا عليه وسلَّم صيام فليُصم عنه( :والصيام قال فيه    .١٠)وليه من مات وعليه 
كفارة الصيام هلذا اليوم فدية للفقراء إما أنت أو ممن حوله يصوم عنه، أو ُخترج له  : ري بني شيئنيأنت خمُ 

  .واملساكني
ضات، جيوز أن ما تركه من الصلوات املفرت هو الشئ الوحيد الذي ال يستطيع املسلم أن يؤديه ملن مات 

صلي نوافل وأرسلها له،  صالة الفريضة اليتأ ال جيوز ألى مسلم أن ينفع فهذا الشئ الوحيد الذي  -تركها ال  لكن 
  .تفعلها ملن مات لكن كل أعمال اخلري وكل أعمال الربِّ  .عن مسلم قد مات´ا مسلماً، أو يؤديها 

ألبيك  عُ ُأْد : قال له، فماذا أفعل؟أريد أن أكون من الصاحلني، : أن واحدًا سأل أحد العلماء وقال لهوأذكر 
صاحلٌ يدعو له( :ل يومك فتدخل يف حديث النيبوأمك ك صاحلاً، ، ١١)أو ولٌد  وقد فمن دعا ألبيه وأمه يكون ولدًا 

صاحلاً  دخل   .يف احلديث، فمن مل يدُع هلما فال يكون 
  .بعد ذلك قبول األعمال ، ونسأل هللاوجلَّ  والنافع والضار هو هللا عزَّ  ،اخلريية تنفع امليتفكل األعمال 

صلى هللا ع صحبه وسلَّمو   لى سيد� دمحم وعلى آله و
***************  

                                                           

إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حىت ماتت، أفأحج عنها؟ : أن امرأة من جهينة جاءت إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقالت: روى مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما ٩
  .)نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا هللا فاÖ أحق Oلوفاء: قال
ُ َعَلْيهِ : ، قَاَلْت َعاِئَشَة َعْن داود وأمحد البخاري ومسلم وأبو  ١٠ َّÚَصلَّى ا ِصَياٌم فـَْلَيُصْم َعْنُه َولِيُّهُ : (وسلَّم قَاَل النَِّيبُّ    . )َمْن َماَت َوَعَلْيِه 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ( : قالأن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص¹  أيب هريرة عن لبخاري روى ا ١١ إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة إال من 

صاحل يدعو له    ).ولد 


