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  هل هناك عمل أو دعاء يكتب هللا به لإلنسان حج بيته احلرام؟: السؤال األول
 ----------------------  

أكثر من عمل إذا أدَّاه املسلم ُكتب له ثواب احلج إىل بيت هللا صلى هللا عليه وسلَّم ذكر سيدJ رسول هللا 
أول هذه و ملك اإلستطاعة، يؤدي الفريضة إذا  احلرام، لكنه ال ُيسقط الفريضة، فيأخذ ثواب احلج ولكنه البد أن

طلع تمن صلى الصبح يف مجاعة مث قعد يف مصالَّه يذكر هللا حىت ( :صلى هللا عليه وسلَّمقال فيها األعمال 
  .١)وعمرة sمٍة sمٍة sمةٍ الشمس، مث صلى ركعتني ُكتب له حجة 

 يقضي الوقت يف احلديث مع صالة الفجر فالن اإلنسان يصلي الفجر مجاعة يف املسجد، وبعد وهذا معناه أ
سبحان هللا ": ح فيقولو يسبِّ أ ،أو يستغفر ،ر هللا بقراءة القرآنفيذك ولكن يقضيه يف التحدث مع احلق، اخللق،

 ."ال إله إال هللا": ، أو يقول"سبحان هللا العظيمسبحان هللا وحبمده ": أو يقول ،"وال إله إال هللا وهللا أكربواحلمد � 
 -أن تطلع الشمس وبعد طلوعها بثلث ساعة إىل  ،املهم أن يشغل الوقت بذكر هللا أو �لصالة على رسول هللا

  .تني �ي ركعيصلِّ  -وقت حلِّ النافلة 
وإن كان كما قلت ال ُيسقط الفريضة،  - مقبولة عند هللاإذا عمل هذا العمل مرًة يُكتب له حجَّة وُعمرة 

  .وهذا واحد
ـ كما حنن  تطهر يف بيته مث ذهب إىل املسجد لُيعلِّم أو يتعلَّم َمنْ ( :صلى هللا عليه وسلَّمقول فيه آخر ي عمل

وهي أيضاً  .٢)ُكتب له أجر حج وعمرٍة مقبولةٍ درس علم ـ علم هكذا ذهب ليتعلم درس علم، أو ليُ  جالسني
  .تعطي أجر حج وعمرة

 بيته مث ذهب إىل املسجد فصلى الفريضة يف وقتها يف وضأ يفمن ت( :صلى هللا عليه وسلَّمقال : شئ �لث
مخس فلي يف هذه احلالة يف النهار كم حجة؟  .٣)وجلَّ  لٍة sمٍة sمٍة عند هللا عزَّ و ُكتب له ثواب حجٍة مقبمجاعة  

بشرط أن تكون معي النية ألن  ،إذا فعلت ذلك يف كل فريضة أتطهر وأذهب إىل املسجد ،حجات ومخس عمرات
  .ل �ذه النياتاألعما

ي، أم: هل أحد أبويك حيٌّ ـ قال( :فقال� رسول هللا إئذن يل يف اجلهاد،  :واحد يقول لرسول هللا: رابعاً 
  .sمة مقبولةاألم يعدل حجة وعمرة  برُّ  .٤)وعمرة sمٍة مقبولةمك يعدل حجة ففيها فجاهد فإن برِّك �: قال

: فقال بعضهم .ا نظرت إىل أبيك لتربَّه ُكتب لك حجٌة مربورةذإ( :له صلى هللا عليه وسلَّمواحد آخر قال 
ثواب إليه يف اليوم مائة مرة ُكتب له يف كل مرًة ولو نظر : � رسول هللا ولو نظر له يف اليوم مائة مرة؟ قال

                                                           

  .عن أنس � -حديث حسن : قال الرتمذي ١
لم خرياً أو يعلِّمه كان له كأجر حاج sماً من غدا إىل املسجد ال يريد إال أن يتع: (قال رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص: روى الطرباين يف الكبري عن أيب أمامة  � قال ٢

 ).حجته
يعين  -من مشى إىل صالة مكتوبة يف اجلماعة فهي كحجة، ومن مشى إىل صالة تطوع : (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: روى أبو داود عن أيب أمامة � قال ٣

 ).فهي كعمرة Jفلة -صالة الضحى 
هل بقى من والديك  :فقال ،إين أشتهي اجلهاد وال أقدر عليه: أتى رجل إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ين يف األوسط عن أنس � قال الطرباأبو يعلى و روى  ٤

، فإذا فعلت ذلك فأنت فاتق هللا فيها: (ويف رواية البيهقي بلفظ. )، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر وجماهدقابل هللا يف برها  :أمي، فقال: قال أحد؟
 ).فإذا دعتك أمك فاتق هللا وبرها ،حاج ومعتمر وجماهد
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 ميد إليه بيه و يطلب وما حيتاج وماذا يريد ليربِّه، وال ينظر ألما يعين ينظر إىل ولكنه ينظر إىل أبيه  .٥)مقبولة ةحج
  .، ولكن ينظر ألبيه فيما حيتاجه أ�هيريد كذا وكذا ويقدم كشفاً بطلباتهيديه 

ُتسقط  »ا الأكلها يؤدِّي إىل ثواب احلج، ولكن كما نبَّهت   صلى هللا عليه وسلَّمكثرية ذكرها رسول هللا أعمال  
   .الفريضة

من أدَّى عمرًة يف رمضان  : ( صلى هللا عليه وسلَّمما قاله رسول هللاأيضًا ونكتفي منها �ذا القدر ومعها 
ة معي   .٦)ُكتب له ثواب حجِّ

*************************  
وقهوة وواضٌع أما حكم الدين فيمن جيلس يف املسجد يتحدَّث بصوٍت عاٍل ويطلب شاي : السؤال الثاين

  قدٌم على قدم كأنه جالسق يف مقهى؟
  ما آداب اجللوس يف املساجد؟

--- ------------------------  
الذي الربوتوكول  -من يذهب إىل بيت هللا البد أن يتأدب �ألدب الذي وضعه هللا  ... بيت هللايف س و اجلل

يف  أل عن نظام بروتوكولهوأJ إذا عزمت على ز�رته أس ،!!فصاحب البيت له بروتوكول .وضعه هللا للجلوس يف بيته
يرسل جلنة متخصصة يف الربوتوكول عندما يذهب لز�رة دولة، رئيس اجلمهورية ، حىت أمشي على بروتوكوله بيته

  .ليعرفوا ما بروتوكول هذه الدولة
ذكر بعضها  ى هللا عليه وسلَّمحضرة النيب صلَّ  .لبيته سبحانه وتعاىل جعل بروتوكوالً  وجلَّ  فملك امللوك عزَّ 

َا يـَْعُمُر َمَساِجَد هللا َمْن َآَمَن ِ�� َواْليَـْوِم االِخرِ ( :لنعمِّره... ؟ على ضوء اآلية ملاذا نذهب لبيت هللا  )ِإمنَّ
  ).التوبة١٨(

ره؟  ر بيت هللا، فبَم نعمِّ وبتالوة القرآن، بذكر هللا، وبدروس العلم النافع، نعمره ... نذهب لبيت هللا لنعمِّ
يكون فيها ع من جمالس الُصلح بشرط أن ال وال مانستغفار، و�لصالة على حضرة النيب صلى هللا عليه وسلَّم، و�ال

ه وتبارك ، ونعمل فيها أفراح لكي يُباركوجلَّ  لفاظ ال تليق يف بيت هللا عزَّ وال ذكر أُعلو أصوات وال تناشح، 
وحنن يف  .٧)يُبارك لكم فيه ،واضربوا عليه �لدفوف ،جعلوه يف مساجدكماو  ،علنوا هذا النكاحا( :املالئكة

  .خيالف تعاليم اإلسالم اً ئيوال ش اً،تشويشحندث وال  ،الصوتاملسجد ال نرفع 

                                                           

محة إال كتب هللا له �ا حجة مقبولة ( :من حديث ابن عباس واللفظ له، وابن أيب الدنيا واخلطيب روى البيهقي ٥ ما من رجل ينظر إىل والديه نظرة ر
محة إال كتب هللا له بكل نظرة حجة مربورةما من ولد �ر ينظر إىل : (، ويف رواية بلفظ)مربورة نعم "وإن نظر كل يوم مائة مرة ؟ قال : قالوا. والديه نظرة ر

  ).، هللا أكرب وأطيب
ي معنا؟(: روى البخاري عن ابن عباس أن النيبَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم قال المرأة من األنصار  ٦ ِن، فَحجُّ مل يكن لنا إال Jِضحا: قالت. ما منَعِك أن ُحتجِّ

حجة : (ويف رواية ملسلم ،)فإذا جاء رمضاُن فاعَتِمري؛ فإنَّ ُعمرًة يف رمضاَن تعِدُل ِحجَّةً : قال. أبو ولِدها وابُنها على Jضٍح، وترك لنا Jضًحا ننضُح عليه
   ).معي

محد والطرباين عن الزبري ½). يه �لدفوفأعلنوا النكاح، واجعلوه يف املساجد، واضربوا عل: ( رواه الرتمذي عن عائشة مرفوعاً ولفظه ٧   .ورواه أ
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الصيب الذي مل يبلغ  - ٨)صبيانكمجنبُّوا مساجدكم ( :صلى هللا عليه وسلَّمهذه املساجد ماذا مننع فيها؟ قال 
للمسجد أJ آيت به : أبوه يقول .أيضًا ال ُتدخله املسجد سبع سنني، وحىت لو بلغ ولكن ال يعرف الوضوء والطهارة

نه Áيت وال حىت تسرتيح منه ألخذه معك للمسجد، : ألن أمه تريد أن تتخلص من مشاكله فتقول لك ،ألعلمه، ال
وبعضهم أحياJً يركب على أحد املصلني  املصلني ذهاً� وإ��ً،صفوف فيمشي بني  ،يعرف شيئًا من أدب املسجد

نصلي بعد ذلك فيه فكيف  ،ويتبول يف املسجد فاضةحال يلبس  - وهي الطامة الُكربى  -وبعضهم  ،يف سجوده
  .!!؟والذي جيب أن يكون طاهراً 

عتلون ظهره وأحياJً ي ،السيدة فاطمة النبوية ألن أوالدها كانوا يذهبون للمسجد وجيلسون على حجر النيب
ون على ظهره وميشي ألنه كان يف بيته يعمل نفسه مجًال ويركب د عودَّهم على ذلك،نه قأل ،وهو يف الصالةالشريف 

فتعودوا على  .٩)ونعم الراكبان مها( :نعم اجلمل مجلكما، فحضرة النيب قال له: سيدJ أبو بكر فقالرآهم ف�م، 
حىت متهم الطهارة والوضوء، وهم أبناء ثالث سنوات علَّ !!. ذلك يرحتلونه يف املسجد، فماذا تفعل السيدة فاطمة؟

   .وضوءو ارة كاملة ال يذهبون حلضرة النيب إال على طه
 ،وأدب اجللوس يف بيت هللافالولد جيب أن يعرف الطهارة والوضوء  ندJ غرية لبيت هللا،عن يكون فالبد أ

والد للمسجد فال مانع، ونستطيع أن نعمل حضانة ن جنلب األفلو أردJ أ .فال جيري وال يلعب وال شئ من ذلك
مث خيرج لبيته مع  ،نتهي من الصالةنضانة حىت منه أمه يف احللذي تريد أن تتخلص ونضع الولد ا يف آخر املسجد

  .وجلَّ  داب املسجد � عزَّ Æ لكن املسجد ملن يلتزمونأبيه، 
ال ينبغي  -  )ورفع أصواتكم( ،أيضًا اÇنون ال يدخل املسجد - )وجمانينكمجنبوا صبيانكم مساجدكم (

ال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَِّيبِّ َوال َجتَْهُروا ( :النيبربنا قال عن حضرة إذا كان  .يف مسجد هللارفع الصوت 
إذا   ،!!فكيف ببيت هللا؟ ).احلجرات٢( )َلُه ِ�ْلَقْوِل َكَجْهِر  بـَْعِضُكْم لِبَـْعٍض َأْن َحتَْبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنـُْتْم ال َتْشُعُرونَ 

 .وجلَّ  فرفع الصوت ُحيبط العمل يف هللا عزَّ  !!. عز وجل؟فكيف يكون مع حضرة هللا ،كان هذا مع حضرة النيب
فنجلس على بورصة ، كما نشاءخارج من املسجد ونتكلم  خنرج هيا بنا : فإذا أردJ أن نتناقش ونرفع أصواتنا، نقول

ْمحَِن َفال َتْسَمُع ( :؟ فالبيت هللايف  لكن ،أو كافيه أو يف الطريق  ).طه١٠٨( )ِإال َمهًْساَوَخَشَعِت االْصَواُت لِلرَّ
  .وجلَّ  أد�ً مع هللا يف بيت هللا عزَّ فال ينادي أحٌد على أحٍد بصوٍت عاٍل، حىت الكالم فيما بيننا يكون مهساً، 

أ�ً  فال ندخل املسجد �ي سالح  :)انينكم ورفع أصواتكم وأسلحتكمجمبوا مساجدكم صبيانكم و جن(
، فال يدخله أى شيئًا من هذه حىت يكون من دخله آمناً ، اً ىت مقصأو ح ةً كان، حىت ولو كان خنجرًا أو مطوا

  .وجلَّ  كل شئ ميت للسالح فال يدخل بيت هللا عزَّ األشياء حىت الصاعق أو حىت شيئ قدمي أو حديث،  
ال أربح هللا ( :فالنيب قال لهجاء رجٌل ذات مرة ينادي على جتارة يف املسجد،  :)وبيعكم وشرائكم(
ورجٌل آخر كان ينادي ذات مرة  .ا شئتمبوJدي فأخرج خارج املسجد  !!مكان جتارة؟ ذاهوهل  .١٠)جتارتك

                                                           

عَ :"رواه ابن ماجه يف سننه َعْن َعْن َواثَِلَة ْبِن اْألَْسَقِع َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اÎَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  ٨ َياَنُكْم َوَجمَانِيَنُكْم، َوِشَراءَُكْم َوبـَيـْ ُكْم، َجنُِّبوا َمَساِجدَُكْم ِصبـْ
ُذوا َعَلى َأبـَْواِ�َا اْلَمطَ  ُروَها ِيف اْجلَُمعِ َوُخُصوَماِتُكْم َورَْفَع َأْصَواِتُكْم، َوِإقَاَمَة ُحُدودُِكْم َوَسلَّ ُسُيوِفُكْم، َواختَِّ   . )اِهَر، َومجَِّ

َأنَّ النَِّيبَّ َكاَن َساِجًدا ، فـَرَِكَب احلََْسُن َواْحلَُسْنيُ َعَلى َظْهرِِه ، فـََقاَل : إسناده متصل، رجاله ثقات عن أيب هريرة � بلفظ األغاين أليب الفرج األصفهاين ٩
ُ َعْنُه  َّÎَعَلْيِه َوَسلَّمَ : ُعَمُر َرِضَي ا ُ َّÎَونِْعَم الرَّاِكَباِن ُمهَا: (نِْعَم اْلَمِطيُّ َمِطيُُّكَما ، فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا.(  

  ).ال أربح هللا جتارتك :يف املسجد فقولوا إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع( :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالأيب هريرة عن روى الرتمذي  ١٠
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  يف اخلارج،  اُأخرج Jدي عليه .١١)ال ردَّ هللا لك ضالتك( :على ضالة، فقال له النيب
  عزَّ ها هللابُّ واألعمال اليت حي ،ولتالوة كتاب هللا ،ولتعليم دين هللا ،فما وظيفة املسجد إذن؟ املسجد لآلذان

  .، فهذا ما »ى عنه هللا و»ى عنه رسول هللاوجلَّ 
جاء هنا ليزور ملك  - مث زارين يف بييتر يف بيته طوىب لعبٍد تطهَّ ( :قال .ربنا منا؟يت يريدها ب الادما اآل

  . ١٢)هوعلى املزور أن يكرم زائر  - وجلَّ  عزَّ امللوك 
 يقدم له مشرو�ً  وأ اً �رد هل يقدم له مشرو�ً  ،!!ه؟فماذا يقدم ل ،جاء ليكرمه ربنا.. من جاء إىل هنا 

ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل السَِّكيَنَة ِيف قـُُلوِب ( :فينزل عليه السكينة !!يقدم له شيئًا Jفعًا له يف قلبه .. ،ال ،!!!؟اً ساخن
يزيده  ).الرعد٢٨( )ال ِبذِْكِر ِهللا َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ أَ ( :ويطمئن قلبه ).الفتح٤( )اْلُمْؤِمِنَني لِيَـْزَداُدوا ِإميَاJً َمَع ِإميَاِ»ِمْ 

فكل هذا إكرامات  ..، وحيقق له الرجاء ،يستجيب له الدعاء ).مرمي٧٦( )َويَزِيُد هللا الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى( :هدىً 
  .يته أمجعنييف بنسأل هللا عز وجل أن يؤدبنا  .أتى إىل بيت هللا سبحانه وتعاىل نمل وجلَّ  زَّ عهللا 

**************************  
  يف السائل للصدقة داخل املسجد متعلالً �ملرض؟ما حكم الدين : السؤال الثالث

 -----------------------  
أن  Áيت أحدهم بعدوليسأل يف حكٍم شرعي، لكن  ،املساجد ليسأل يف علمال تصلح هلذا، قلنا أن املساجد 

ومعه بعض الروشتات ال نعلم إن كانت صحيحة أو  ،� مجاعة أJ عندي كذا وكذا: ويقف ويقولصلينا اجلمعة 
ليهم هب إفيذ ،مسجدللإدارة فهنا  ...، أنت تريد شيئًا من ذلك .وجلَّ  بغي يف بيت هللا عزَّ نفهذا ال يمزورة، 

  .له املطلوب نله حبثاً إجتماعياً ويعملو  رونوجيويقدم مستنداته 
إن كان يف اÇاالت  ؛متأل كل اجلمهورية ،اجلمعيات اخلريية اليت تعمل يف كل اÇاالت واحلمد � اآلن موجود

أريد : يقول ،ماذا تريد؟ :فعندما Áتيين واحد من هؤالء أوجههأو يف جماالت الزواج أو يف غريه أو يف غريه،  ،الطبية
وكلها فيها مجعيات خريية  ،د معاهد السرطانإىل أح ذهبا: أقول له ،من السرطان - ال قدر هللا -: مثالً  عاجلأن أُ 

  .هد �Çانعاملعاجلون يف Øخذ الناس الفقراء ويُ 
أيضًا اجلمعيات اخلريية  -يعاجلون الفقراء واملساكني عن طريق و�لنسبة ملرضى القلب فهناك معاهد القلب 

وكذلك �لنسبة  .تكاليفى خريية تعاجل بدون أوهناك مستشفيات ، ريضى تكاليف على املبدون أ - هناك
، وكل شئ على النسق اإلسالمي جمانياً ناك مجعيات مكلفة بزواج الشباب الفقري هفللشباب الذين يريدون الزواج 

  .موجود
فَاْسأَُلوا َأْهَل ( :للمختصني وهم يتولون هذا األمر وربنا قالوإن كنت تريد أن تقوم بذلك بنفسك فاذهب 

ُتْم ال    ).النبياء٧( )تـَْعَلُمونَ الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ
                                                           

َشِهْدُت َمَع النَِّيبِّ َصلَّى اÎَُّ َعَلْيِه  :َرِضَي اÎَُّ َعْنُه قَالَ أَبِيِه ، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن بـَُرْيَدةَ َعْن ويف عمل اليوم والليلة . مسلم والرتمذي وأبو داود وابن ماجة ١١
ْمحَر،َمْن َدَعا ِإَىل ا: َوَسلََّم َصالَة الصُّْبِح، فـََلمَّا َسلََّم قَاَم َرُجٌل، فـََقالَ  ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْجلََمِل اَأل َّÎَعَلْيَك َضالََّتكَ : (فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى ا ُ َّÎال َردَّ ا.(  

  .روى أبو نعيم عن أيب سعيد اخلدري � ١٢
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إن ( :والنيب قال فيها -أى يسأل  -امسها يف الدين املسألة ف - ملن يُعرِّض نفسه لذلك -مسألة لكن هذه 
ولو جاءه طعام اليوم فيحرم عليه أن  ،واحد ليس عنده أكل اليوم :أى، ١٣)عدقاملسألة ال تصلح إال لذي فقٍر م

� عبد هللا : أريد أن أتعشى، فقال: فقال ،فسأله ماذا تريد؟ ،عمر وجد سائالً  سيدJ .غدنه مل يعش لأليسأل لباكر، 
ه، فمشى يف املدينة فوجده  ه؟: فقاليسأل مرًة أخرى، خذه وعشِّ يته، فنزل عليه بل عشَّ : قال ،� عبد هللا أمل تعشِّ

اً ال يضمن أن يعيش لغٍد، ن يسأل اليوم فقط، وغدألن املفروض أ .إنك sجرأنت لست بسائل : �لضرب وقال له
  .فيسأل لليوم فقط

يعين واحد قتل : )عظُغرٍم مف(.. ، )عظفو لذي ُغرٍم مُ ع، أدقمإن املسألة ال تصلح إال لذي فقٍر (
أهل اخلري إذا كان أهله لن يقدروا يت �ا، فيسأل ستطيع أن Áي ة مجل والمائمثن والدية مقدارها  ،وفرضوا عليه الدية

 ونفالسه واملدينعليه غرامة كبرية وأفلس وأعلن إ اً حدوكذلك لو أن أ .يسألحيق له أن  نْ ذا مَ أن يعينوه، فه
يسأل وعنده طعام من أما  .د النيب صلى هللا عليه وسلَّم  أن يسأل اإلنسان فيهاحدَّ ، فهذه احلاالت اليت نو موجود
   .عملا !!غريه ويسأل، ملاذا تسأل؟وعنده تكييف و  ،وعنده شاشة ،وعنده ثالجة ،وعنده بوsجاز ،يف بيته

لو صدقت : ، أقول لهجد عمالً أال : يقول .فطاملا أنت شاب فلتعملرى السائل شا�ً، عندما أوأJ أعجب 
عمًال وجعله خيرتع إخرتاعًا مل يكن موجودًا يف له سيدJ داود ملا سأل هللا بصدٍق أوجد هللا  .!!عمالً وجد لك  ألهللا 

 )َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسبُ  .َوَمْن يـَتَِّق هللا َجيَْعْل َلُه َخمَْرًجا( :فلما اإلنسان يصدق هللادروع، عصره وهو صناعة ال
  ).الطالق٢،٣(

من هؤالء  - على مستوى مصر  -اآلن أن ننّزِه املساجد  ونلكننا � حضرات حنن مجاعة املسلمني مطالب
  .اإلسالم سيئون إىلالصنف من السائلني أل»م يُ 

ومسجد  ،عند سيدJ احلسني - عند املساجد الكبرية نويذهبو Áيت اجلماعة األجانب ذوي األغراض القبيحة 
جيعلها وظيفة، وجتد مستثمرين يف التسول ألنه  وامسهماجلماعة املستثمرين يف التسول،  نويرو  ،السيدة زينب

sهذا هو : ويصوروهم ويقولونأل»ا وظيفة سهلة،  ،ريهأو أموال يف البنك أو غ ،نالسائل من هؤالء عنده عمار
َو� اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه ( :� إخواين عّزِة النفسواإلسالم ليس كذلك، اإلسالم  .جمموعة من املتسولنياإلسالم 

  ).املنافقني٨( )َوِلْلُمْؤِمِننيَ 
املدينة وليس معهم إىل جاءوا و ميلكون  تركوا كل ما نو األنصار، املهاجر اإلسالم ضرب لنا مثًال للمهاجرين و  

  .معنانشركهم Üخذهم و : ، فاألنصار قالواشئ
وهل أنت  .نصفنيوبييت J النصف، أنت النصف وأ ؛نصفنيلك مايل  مُ سِ قْ أَ : يقول األنصاري للمهاجر

ـ فلم ال : يقول له .تعجبك أطلقها وبعد عدÝا تتزوجها أنت نأنظر م ،ثنتنيأJ متزوج � :يقولف ،ال: متزوج؟ يقول
ين على �رك هللا لك يف زوجك و�رك هللا لك يف مالك و�رك هللا لك يف بيتك، ولكن ُدلَّ  يعلمنا اإلسالم ذلك ـ

  .السوق
                                                           

وأبو داود  ).ذي غرم مفظع، أو لذي دم موجعلذي فقر مدقع، أو ل: إن املسألة ال تصلح إال لثالث: (صحيح الرتغيب والرتهيب عن أنس � ١٣
ٌر َلَك ِمْن َأْن َجتِيَء اْلَمْسأََلُة ُنْكَتًة ِيف َوْجِهَك يـَْوَم اْلِقَياَمِة، ِإنَّ اْلَمْسأَلََة َال َتْصُلحُ ( :بلفظ ُمْفِظٍع َأْو ِلِذي  ،َأْو ِلِذي ُغْرمٍ  ،ِلِذي فـَْقٍر ُمْدِقعٍ  :ِإالَّ لَِثَالثَةٍ  َهَذا َخيـْ

 .)ٍم ُموِجعدَ 
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، ومىت يكون عزيزًا؟ عندما ال ن املسلم دائمًا عزيزٌ أ ؛ليها أمر املسلمنيعاإلسالم بىن عّزِة اليت الوهذه هي 
  .، ومادام هو على هذه الكيفية فهي الكيفية اإلسالميةوجلَّ  الناس عزَّ  إال إىل ربِّ د يده وال مي ،حيتاج إىل الناس

  Jأن ال يدخلها هؤالء، ومن حياول أن يدخل هنا حناول منعه ولكن بطريقة فنريد أن حنافظ على مساجد
ه أن هذا ال يليق ببيت هللا، وال غريه،نهر وال الشدة وال لوليس � ،لطيفة عه أ ونفهمِّ وخيرج فيعطيه  حٌد منايشجِّ

لو أعطيته فسيأتيين ألنين  .حق إخوانه املصلني وحق املسلمنييف نفسه و حق فيكون قد أخطأ يف  ،شيئًا من املال
يت بفوج آخر معه، فأكون قد أحرجت نفسي وأحرجت املسلمني الذين معي �ملسجد وعملت عمًال وÁ ،مرة �نية

  .خيالف شرع هللا
 لطاعة هللا جلَّ  ملكان املُعدّ عن امعه ز�دة، فيكون بعيدًا  نوم ،جملس اإلدارة إىل .. ه جلهة واحدةهوجِّ أإذا 

  .يف عاله
*************************  

  يف مشاهدة املشاهد اخلليعة؟ما حكم الدين : رابعالسؤال ال
 ---------------------  

ُقْل ِلْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفُظوا فـُُروَجُهْم ( :»ى عنها دين هللا واألمر واضحاملشاهد اخلليعة 
كنت تشاهد التليفزيون ورأيت مشهدًا خليعًا، فالبد أن أُغض بصري وال أنظر ذا  إ ).النور٣٠( )َذِلَك َأزَْكى َهلُمْ 

  .يفيةنفس الكففيلماً  شاهدكنت أإذا  و ، لي وحتركهاتثري املشاعر الكامنة بداخإ»ا صورة، فالصورة : وال أقولإليه، 
، التليفوJت اجلديدة كلها فيها نت يف أيديهملاأن الشباب حاليًا أصبح  -وهي مصيبة العصر  -وإذا كان 

ويف أى  ،!!كيف أراقبه والنت يف يديه؟نت، فكان زمان جيلس على اجلهاز وأJ أراقبه من على اجلهاز، لكن اآلن  
حملرمة واملواقع اليت ختالف اإلسالم ويشاهدهاوأى زمان يدخل عل !!مكان ضياع  ،يجة؟، ماذا كانت النت!!ى املواقع ا

ن هذا ال حت أكرب نسبة طالق يف العامل مع أفقد ارتفعت نسبة الطالق يف مصر حىت أصب شبابنا الذي نراه اآلن،
  .يليق ببلٍد إسالمي

إن كان قدميًا أو حديثاً  - سف كثٌري من املتزوجنيولأل ،ويتكلم مع بنت ،ألن الولد يرى يف النت !! ..ملاذا؟
وكثٌري من املتزوجات تريد أن تعمل عالقات مع غري  .عن طريق النت خرينات مع بنات آيريد أن يعمل عالق -

  .للجميعلكبرية النت الذي أصبح مهيئاً ا املصيبة ،!!وما الذي هيأ هلم ذلك؟زوجها، 
يستطيع ألن هؤالء طبق هذه املشاهد معها فال يوترى مشاهد، فرتيد أن  .. لى احلاللولو حىت هم ماشيني ع

وهو يرى مشاهد أيضًا ويريد أن تعمل معه ذلك فال  .يف تصويره أسبوعاً  نفاملنظر الذي تراه يظلو حمرتفني، 
  .املشاكل وحيدث الطالق فتحدثتستطيع، 

نشطات كالرتامادول فيدخل يف البالء الذي املويريد أن يطبق هذه املشاهد ألنه عندما يتناول حبوب اجلنس 
سبا�ا عدم الغض عن احلرام، وهي اليت أ .وجودة يف زماننا هذااملوهي مصيبة عصرJ  - إال الطالق - ال »اية له 

و  يف تلفاز أأو كانت  ،إن كانت يف منزل فيكون جتسس لو أJ نظرت عليها، أو كانت يف طريق ؛ختالف شرع هللا
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أعطاه للمؤمن الذي يغض بصره  نبغي للمؤمن أن ميتنع عنها �لكلية، قال صلى هللا عليه وسلَّمفي .كانت يف نت
  .ر�نية إميانية جيدها يف قلبهفمن يرى منظراً من هؤالء ويغض بصره فيعطيه ربنا حالوة  .هللا حالوة جيدها يف قلبه

لناس الكبار صحيح فاا يف هذا الزمان، باب اإلسالم قبل أن يضيعو بني شواحلقيقة حنن حنتاج إىل وعٍي عام 
ماشيني على اجلادة، لكن املصيبة يف الشباب اجلديد اليت أصبحت هذه األشياء لكن األغلبية  أن بعضهم إحنرف،

  .وهذا املوضوع األول ـ متاحة هلم اآلن
********************************  

  ما احلكم يف سب الدين؟: السؤال اخلامس
 ------------- --------------  

� : من قال ألخيهـ ويف رواية من قال ألخيه � كافر ( :فيهصلى هللا عليه وسلَّم قال موضوع سب الدين 
  .١٤)فإن كان يستحقها وإال رجعت على من قاهلاذهبت إليه  - يهودي أو � نصراين

ولذلك قال صلى هللا عليه ، مرًة ُاخرىفتنزل عليه وهو مسلم فرتجع إليك قلت له � كافر، فإن كافرًا حقًا 
Jأوالً أبداً كان ال يرجع كما   .١٥)من خرج من الدين مل يرجع اإلميان إليه ساملا( :وسلَّم لُيحذر.   

فسب الدين خروٌج عن الدين وخروٌج عن امللة إذا كان يسبها سواء ملسلم أو لغري مسلم، أو حىت يسبها 
ن يكون عليه املؤمن، وإمنا املؤمن ال يدعو على أحٍد أال ينبغي  و شيٌئ يستخدمه، كل هذاو جهاز أأآللة كسيارة 

  .١٦)يءان وال فاحٍش وال بذاب وال لعَّ ليس املؤمن بسبَّ ( :وال يسب احد
عمل له خدمة، فاذا يفعل؟   قديهود�ً كان رجًال ـ  أصحاب حضرة النيب ومنهم سيدJ سعد بن أيب وقاص 

كم خطوة شرح هللا صدره جاب الدعاء، فمجرد أن مشى الرجل  هداك هللا، وكان سيدJ سعد مست: قال له
  .لإلسالم

أن أُسب له الدين أدعو له هللا �هلداية، من بدًال فلماذا ال نكون على ُخطى هؤالء األفاضل األماجد؟ 
  .وأدعوا له �لصالح واإلستقامة

  .أن خيلقنا �خالقهم امجعنيوهذا حال املسلمني الصادقني نسأل هللا عز وجل 
************************  

  ما حكم الدين يف زJ املتزوج؟ : السؤال السادس
  وملاذا حلل هللا تعدد األزواج للرجل؟

                                                           

  ).ال يرمي رجٌل رجالً �لفسوق، وال يرميه �لكفر، إال ارتدْت عليه، إن مل يكن صاحبه كذلك: (متفق عليه بلفظ ١٤

من حلف أنه بريء من اإلسالم فإن كان كاذ� فهو كما قال، : (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قالبريدة � عن واحلاكم  وابن ماجه والنسائي أبو داودرواه  ١٥
  ).وإن كان صادقاً فلن يرجع إىل اإلسالم ساملاً 

محد وابن حبان واحلاكم روا ١٦ ليَس املؤِمُن ِبَطّعان وال لّعان وال فاِحش وال : (قال رسول هللا â :عن عبد هللا بن مسعود � قاله البخاري يف األدب وأ
  ).َبذيء
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 ---------------------  
يدعو  وجلَّ  ألن هللا عزَّ الزJ اجلرم الوحيد الذي يصعب أن اإلنسان يقيده كجرمية �لشروط اإلسالمية، : أوالً 

بفعل  شاهدوه متلبِّسربعة ن يكون أوأولكي نقيم عليه حد الزJ البد ه امسه حد من احلدود، عباده إىل السرت، وألن
فلو ثالثة شاهدوه  .»م شاهدوهأويقسموا �� ، ه يف حالة وجود الذكر يف فرجهانويشاهدو  ،ةهذه الفاحشة مع املرأ

ح، ولو أربعة شاهدوه ورابع تراجع عن  ألنه هذا يكون قذف ن، و لد الثالثة اآلخر جيُ  شهادتهوال يوجد رابع فال يصِّ
  .حمصنات غافالت

وهي اإلعرتاف، إذا اعرتف  :ال يف حالة واحدة؟ ال تثبت إيقيِّم جرمية الزJ أن �ذه الشاكلة من الذي يقدر 
  .تعرتف

يد أن ، وير وجلَّ  ويريد أن يرجع إىل هللا عزَّ  ،ستيقظ ضمريه وأحسَّ أنه أخطأ ويريد أن يتوبواعرتف إإذا 
ًا ( :ى هللا عليه وسلَّميتطهر لقول رسول هللا صلَّ  يف الدنيا مل  فتطهَّر منه -من حدود هللا كهذه  - من أصاب حدَّ

مع وهذا ماكان حيدث ، هو يريد أن يطُهر هنا لكي ال يُعاقب هناك .١٧)عليه به يوم القيامة وجلَّ  يعاقبه هللا عزَّ 
   .لرجل وإمرأة الصحابة

 صلَّى هللا عليه وسلَّم وحضرة النيب� رسول هللا طهِّرين، : وقال له صلَّى هللا عليه وسلَّم ل هللاو رسذهب الرجل إىل 
بل : لعلك إلتزمت، فقال: فقالبل زنيت، : قاللت، لعلك قبَّ : ، فقال لهنه يعرتفأل سبابأخذ يتلمَّس له األ

نظر ا!!. هل بعقله خلل؟: عرتاف، فسأل أهلهعلى اإلال بل زنيت، فأصَّر : لعلك فاخذت، قال: زنيت، فقال له
 -  ويريد أن يقول كالمًا غري �بتالقبيل  و شئ من هذابه خبال أرمبا يكون هذا الرجل  - إىل تسبب حضرة النيب 

مث عاد له مرًة  .فسهحىت يعرتف، ولكنه اعرتف بنال ضرب و وال إكراه  ضغطقليًال ـ فال  هفرتكإنه سليم، : فقالوا له
أن ُحيفر له حفرة ويُوضع فيها إىل وسطه، ويرجم فيها حىت ، واحلد أقيموا عليه احلد: عليه، فقال و على ماأخرى وه

  .، ملاذا؟ ألنه متزّوِج مرًة قبل ذلكاملوت
حىت يشعر بوقع  خرآ فُيجلد مائة جلدة ويُنفى من البلد إىل بلدلكن إذا كان شاً� مل يسبق له الزواج، 

  .رعي يف جرمية الزJا احلكم الشهذ .الذنب
احلضارة احلديثة و  -  د األزواج ألمورٍ تعدُّ  ينُ أ�ح الدِّ  :وضحها ينُ الدِّ ... أما �لنسبة لتعدد األزواج للرجال 

  :ها وأثبتهاوالعلم احلديث أكَّد
ء وبشريته ال تُنجب، وكعادة املر هي و  - ها ويريد أن يُبقي عليهاإذا كان متزوجًا إمرأًة وُحيبُّ ن الرجل أ :أوالً 

  :إذا تزوج للمرة الثانية اً وجعل لذلك شروطخرى لُينجب منها، �ُ ن يتزوج أ ينُ فهنا أ�ح له الدِّ  مييل إىل اإلجناب،
  .للزوجتنيأن يكون قادراً على توفري مسكن : الشرط األول
  .ماهعلى اإلنفاق علي راً قادأن يكون : الشرط الثاين

                                                           

ا فعجل عقوبته يف الدنيا فا� أعدل من أن يثين على عبده العقوبة يف اآلخرة، و  من أصاب: (عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال � عليٍّ عن روى الرتمذي  ١٧ ãمن حد
ا فسرته هللا عليه وعفا عنه فا� أكرم من أن يعود إىل شيء قد عفا عنه ãأصاب حد.( 
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سن رأة يف ملكن واحد يف سن الستني يتزوج إ .ومستطيعًا äعفافهما اقادرًا ِصحيã أن يكون : الشرط الثالث
ألن ن تكون صاحبة جرائم بعد ذلك، ألال ـ فيؤهلها بذلك  ،!!يف اإلسالم؟ حُّ صِ السابعة عشرة سنة فهل هذا يَ 

د وهو مل يعد رتيد املزيفإذا جربَّته فاملرأة ال تشعر �لنكاح إال إذا جربته مرة، وقبل جتربتها فيه ال تعرف شيئًا عنه، 
  .عنده طاقة، فال جيوز هذا

إشباع رغبته مرضت مرضًا أصبحت ال تستطيع  هاولكن ،وهلا مآثر عنده ،معه ةً يَّ قد تكون زوجته وف: اً �ني
  .اجلنسية، فماذا يفعل؟ فله احلق أن يتزوج

إخوة وواحد منهم تزوج  زال اآلن، وإن كان قدرأيناه كلنا يف ُقراJ وهذا كان سببًا جوهرً� قد وهذا : اً �لث
أحدهم  يتطوعماذا كان حيدث؟  - فأمهم تظل معهم ال نريد أن يبعد أوالد أخينا عنا، : فيقولونوأجنب وتوىف فجأة، 

محيدًا أم هل  .والد أخيه يف رعايته ورعاية أمهمحىت يظل أ، زوجة أخيهويتزوج  هذا األمر � أحباب كان أمرًا 
   !!.قبيحًا؟

فال مع زوجها، وإذا ذهب الرجل لز�رة أوالد أخيه تفعل املشاكل  ،ذلك نال تقبل نفالزوجات اآلن أما اآل
  .يف دين هللا عز وجل تليس ةأJنيفيه وهذا شئ  - زوجة أخيه -ن يتزوج أمهم والد أخيه خوفاً أتريد أن يذهب أل

والرجال ماتوا يف احلرب، فماذا  ،ء كثريأن عدد النسااجلماعة األملان بعد احلرب العاملية الثانية فوجئوا 
  .ومكان ل زمانٍ ال ينفع إال تعدد األزواج، وهذا ما حيدث يف ك: ؟ قالوانيفعلو 

Çل وال تزا ،وثالثني سنة ،وستة وعشرين سنة ،مخسة وعشرين سنة ؛متع حاليًا ملئ ببنات يف مقتبل العمرفا
ويؤنس وحدÝا، ا ولدًا أو بنتًا وحتتاج إىل رجٍل يؤنسها، ولكن معه ،ئ من أحدشابة ومعها عملها وال حتتاج لش

بعضهم يطالب بسن تشريعات  ، حىت فوجئنا ب!!!وقف املتشدد ومل حيل هذه املشاكلفاÇتمع وقف هذا امل
   !!!.فهل سنحارب اإلسالم؟ ،!!�إلقتصار على زوجة واحدةكاملوجودة يف بعض البالد 

ألتزوج واحدة ماليًا أو بدنيًا وأخدع مجاعة طيٍع إلسالم أنين أكون غري مستالتعدد هذه فوائده، واملمنوع يف ا
يكون قادراً جيب أن فلكي يتزوج فاإلسالم غري ذلك،  ،وإثنني وثالثة وأربعة وجيلس هو ويطلب منهن أن يعملن

أن  وجلَّ  عزَّ  هللا ألن ذلك هو اإلعفاف الذي طلبه ،اجلنسية طلباÝن قضاءويكون قادراً على  ،عليهنعلى اإلنفاق 
  ).النساء٣( )فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َوُثالَث َورَُ�َع فَِإْن ِخْفُتْم َأال تـَْعِدُلوا فـََواِحَدةً ( .نوفره هلن

 -أى بعض اجلماعات  -املوجودين ن بعض املسلمني أهو و  :ريد أن أوجه الناس إليهاأوهناك جزئية 
فمن إثنني، عن للواحد يقل فاملفروض أن ال ، )فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن ( :أن اآلية تقول: يقولون
Üخذ : فيقولون ).النساء٣( )فَِإْن ِخْفُتْم َأال تـَْعِدُلوا فـََواِحَدةً (: ألن القرآن عاد فقال ،!!!قال هذا الكالم؟الذي 

وهذا خمالف للفهم الصحيح الوارد عن رسول هللا وأصحاب رسول هللا لواحد عن إثنني، مبنطوق اآلية أوًال فال يقل ا
  .صلى هللا عليه وسلَّم -

وبينت فضلها  -  واليت إحتاجت هلا احلضارة احلديثة - اليت وضحنا بعضها هله مالبساتفالتعدد يف اإلسالم 
  .ن شاء هللاإذا اÇتمع حىت ال تكون فتنة يف ه ،ووضعت الشروط واملالبسات هلا ،وأصلها

********************************  
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  توزيعها؟ما الفرق بني الزكاة والصدقات؟ وكيف يتم : السؤال السابع
 --------------------------  

   .وجلَّ  الزكاة فريضة فرضها هللا عزَّ 
 ٨٥إذا توفَّر معه مال يساوي  .ومرَّ عليه عام اً جرام ذهب ٨٥املال إذا وصل إىل ما يساوي مثن : زكاة املال

  .ألف جنيهاً، ومرَّ عليهم سنة فيجب عليَّ أن ُأخرج زكاته ٢٦يف الوقت الذي أJ فيه، يعين حوايل  اً جرام ذهب
حملل أو الورشة اليت أ :تجارةالزكاة  يوازي مثن  ماألجزخانة أو غريه، رأس ماله ال يقل عن اأو  ديرهاإذا كان ا

ويشرتي بعض الُصحف يف  ،واحد فتح كشك ُصحف .ألف جنيهاً  ٢٦بضاعته ال تقل عن ، يعين اً جرام ذهب ٨٥
ورأس ماله كله ال يزيد عن مخسمائة أو ألف جنيهًا فهذا ليس عليه زكاة، ولكن ، خر اليوميف آ الصباح ويوّرِد املال

  .جنيهاً  ألفاً  ٢٦يف حدود مبلغ  الزكاة على
من % ٢٬٥وخيرج بعد خصم املصاريف  ،اريف، ومجلة املكاسباملصحيسب كل سنة مجلة  :وزكاة التجارة

  .من حقوق هللا عز وجل والزكاة حقٌّ  ،الباقي
ٌر َلهُ ( :فهي تطوع مين: أما الصدقة ًرا فـَُهَو َخيـْ عندي مريض وأطلب له من  ).البقرة١٨٤( )َفَمْن َتَطوََّع َخيـْ

فلو كشفت عند الطبيب ، ومل يقل �لزكاة، ١٨)لصدقةداووا مرضاكم �( :وقال صلى هللا عليه وسلَّمربنا الشفاء، 
  .ودفعت له مائة جنيهاً فُأخرج مخسني جنيهاً صدقة فهي هنا تساعد على الشفاء إن شاء هللا

هل عليه األمرؤبنا فأريد أن  ،عندي إبين يذاكر ولكنه ال يفهم كثرياً  وأريد أن يكرمه ربنا �لفهم وحسن  ،ُيسِّ
   .اً صدقةفُأخرج أيض ،اإلستذكار

ويكفيها من فضل هللا أن القرش الواحد  ،وجلَّ  ، لكن فيها فضٌل من هللا عزَّ والصدقة تطوع وليس فيها إلزام
  .فهي تطوع والزكان فريضة .ويضاعف هللا ملن يشاءبسبعمائة حسنة 

*************************  
ورجعنا إىل  ،تبنا إىل هللا .ونتوب إليه ،ي القيوماحل ،ال إله إال هو.. الذي  ،نستغفر هللا العظيم :قولوا مجيعاً 

من كل شٍئ .. إىل ذنٍب أبداً، وبرئنا .. ال نعود .. على أننا ..، وعزمنا لناوعلى ما قُ  ،على ما فعلنا .. هللا، وندمنا
  .ونشهد أن سيدJ دمحماً عبده ورسوله ،ونشهد ان ال إله إال هللا وحده ال شريك لهخيالف دين اإلسالم، 

  وصلى هللا على سيدJ دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
*************************  

  
 

                                                           

حصنوا أموالكم �لزكاة، وداووا مرضاكم �لصدقة، واستقبلوا أمواج البالء : (روى أبو داود عن احلسن البصري قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم ١٨
 .)�لدعاء والتضرع
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