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  هل يلزم إثبات الطالق عند مأذون؟: السؤال األول
 ------------------  

إذا كان يريد  :وىل فنقول لهاألطلقة ال إذا وقعت: ونقول ،، وهذا ما نطالب بهالبد من توثيقهحاليًا الطالق 
 .وليكون هلا ملف فتكون مسجلة رمسيًا لألZموأثبتَّ هذه الطلقة عند املأذون،  إال إذا ذهبتَ لن ترجعها : إرجاعها

الم، ولو مشينا فإذا رآه ال يصلح فالبد من تسجيل هذا الكفإذا طلقها مرًة cنية فالبد أن توثقها عند املاذون، 
  .على هذا املنوال فسنمشي على الصواب

أن زوجها طلقها من  نيكتيشزوجات أن  :اضي يف النتوقد قرأته يف األسبوع امل ،وقد مسعُت أكثر من ذلك
وهي ال تدري وال تشعر، ملاذا؟ ألن  ،!!يف زz معهاوعاش  ،!!فرتًة طويلةيف احلرام وعاش معها  ،ربها بذلكومل خي

  .على الفورالتسجيل لك الناس تتساهل يف مثل هذه األمور، لكن األمور حتتاج إىل ذ
عرف فهنا ي ،يكون عند املأذون ،أين نثبت هذا الطالق؟ -فإذا حدث خالف وحدث طالق فمعذرًة 

أz حلفت كذا وفالن : ن حيلف كذا ميني ويذهب هلذا ويقول لهف أن له طلقة واحدة فقط، ألنه اآلفيعر حدوده، 
ويكذب أz حلفت بكذا وفالن ردَّه يل، وهكذا فيكون حالفًا ست أمياzت : ويذهب للثاين ويقول لهردَّه يل، 

  .وجلَّ  عزَّ خيشى هللا وليس معه الضمري اليقظ الذي  ،على هذا يعيشويتحايل ليظل 
فهم يريدون اآلن أن يكون للطالق التسجيل يف مثل هذه الظروف، هو احلل األمثل ، فماذا يصنع الناس؟

هات شهود : أخرج اللفظ يف حالة عادية وليس هناك شهود، فهل نقول لهألنه حاليًا  - ينفعن من الشهود، الاإثن
فنحن نتقي الشبهات وما  ،؟يف البيت فهل �يت بشهود من اجلريان ،؟�لشهودوكيف �يت  ،وكرر اللفظ مرًة ُأخرى؟

الفتوى عند جلنة  اوًال مث يراجعهعليه إثباته أف أنه حلف طالقاً  -وهي موقفها هنا  ،فهو صحيحالناطق به قاله 
تراجعه، وإذا  أً خط، ألنه لو قال شيئًا ساسوهذا من األ ، معاً ثنني أن يكوzوالبد لإلوزوجته معه لتسمع ما يقولون، 

  .ن متضامنني فيهاموضوعاً خطرياً فيكوz مها اإلثناآلن ألنه أصبح يراجعها،  أً هي قالت شيئاً خط
أن ماعية وليس لواحٍد فقط، فلو اجلفتوى الىل ، وعصرz هذا حيتاج إعمن خالل املشرِّ  هذه األمورفنريد كل 

تزم به، فعصرz حيتاج لاملوضوع وأصدروا قراراً فالكل سي مع بعضهم ودرسوا علماؤه جلسجممع البحوث اإلسالمية 
، ما داموا قد الفتاوى ا�مَّعة لكن الفتاوى األفضل تكون .ى الفتاوى الفردية اليت أخرجها كل واحد بنفسهلغنُ أن 

  .حىت إذا كانوا قلة قليلة فال نعبأ ¡من و واآلخر  ،ال أحد ،جتمعوا على رأي فمن الذي يعرتض؟ا
ومنظمة البحوث اإلسالمية  ،العصر حيتاج للفتاوى اجلماعية، فهناك جممع البحوث اإلسالمية لكن هذا

من العلماء الكبار  العامل اإلسالمي كلهي منظمة إسالمية جيتمع فيها علماء هو  ،التابعة للمؤمتر اإلسالمي يف جدة
   .حل يف هذا املوضوعوامسها منظمة املؤمتر اإلسالمي وهي تعترب أفضل  ،جامعةفتاوى  رونويصد

********************  
  هل توجد صيغة معينة لرد الرجل زوجته املطلقة؟: السؤال الثاين

-----------------  
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روا املوضوع، فكونه رجعتك إيلَّ، واجلماعة العلماء يسَّ : الرد حاليًا إذا كان يريد أن يقول كلمة فيقولهو  ،ال
   .هاوكذلك إذا واقعها فقد ردٌّ فهذا يعترب ردٌّ هلا، ذهب لريجعها 

لنا اليمني، فأقول ملن نريد أن تردَّ : توين ويقولون يل¨ -على نظام زمان وهم  -القدامى ن و والناس الفالح
وعزمت على أنين ال  ،وندمت على ما فعلُت وعلى ما قلتُ  ،ىل هللاإ تُ ورجع ،إىل هللا تبتُ : معي قل: هم¨تين من

يح لن يسرت  وهو أيضاً وأقول هلم ذلك ألªم تعودوا على هذه الطريقة،  .إيلَّ رجعُت زوجيت و  ،أعود إىل ذنٍب أبداً 
  .حىت تقول له هذا الكلمات

**************************  
  وطلقها عنده فهل ُحتتسب طلقتني؟ أذونرجٌل طلق زوجته مث ذهب للم: السؤال الثالث

---------------  
مستند له سيستخرج  ألنهوطلقها أمامه فهذا يطلق طالقًا �ًَّ ªائياً، ما تتحدث عنه أنه ذهب للمأذون 

أن يسجلها فقط عنده، ألنه لو استخرج وثيقة الطالق هو ما نتكلم عنه الطالق فُيصبح املوضوع ُمنتهياً، لكن 
د الطالق وانتهى ألنه استخرج مستنو إثنني أو مخسة فكله مثل بعضه، فإذا نطق ¡ا مرة أفُيصبح طالقًا رمسيًا، 

  .املوضوع
*******************************  

  ما حكم الطالق الشفوي؟: السؤال الرابع
---------------  

ويستغلون بعض املنتسبني للدعوة  ،املوضوع إcرة وعملتها الفضائيات �لنسبة ملوضوع الطالق الشفوي
   .هايرددو وهؤالء ينقبون فيأتون ±راء ضعيفة و 

 ،!!ملن يرفعها؟ -ن �لقوانني الرمسية اليت تطبق علينا، فمن يرفع قضية طالق و ه البلد ملتزمهذوحنن يف 
حملاكم حملاكم ونعمل لنا قوانني هل أم ؟ فهذا ما جيب أن تلتزم به، للمحاكم، فما القانون املطبق يف ا نرتك قوانني ا

  !!. خاصة بنا؟
حملاكم، فالرجل له رأٌي وجو فنحن مرتبط  علماءعلى جلنة يه، فإذا كان له رأٌي وجيه فيعرضه ن بقوانني ا

حملاكم، ولكن ال يعمل هلا بلبلة خارجية يف الصحف ،األزهر   .وهم يطالبون بتغيري التشريع الذي حنتكم إليه يف ا
حىت ¨يت ´ثنني من  أن هذا الطالق ال يقع: طالق، وال يوجد أحٌد معه، فهل نقول أنتِ : قال لزوجتهواحد 

أليس كذلك، فهذا   ،حرام ،!!فاحلياة اليت يعيشها مع زوجته كيف تكون هيئتها بعد ذلك؟ حرام أم حالل؟؟ الشهود
  .ه من سلطان، وهذا كالم ينايف التشريعات اليت منشي عليهاب وجلَّ  كالم ما أنزل هللا عزَّ 

قول الرجل هل ياب وقبول؟ لكن الطالق هل فيه إجييف عقد الزواج البد من إجياب وقبول، أن صحيح 
وماذا  ،ال أz لسُت طالقة؟ :فتقول له ،طالق أنت: يقول هلاأو  ،!!هل هذا ينفع؟ ،!!هل أطلقك أم ال؟: لزوجته

  هل ¶يت ´ثنني شهود ليشهدوا على الطالق؟  ،!!يكون الوضع؟
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الرَُّسوَل َوُأوِيل االْمِر َأِطيُعوا هللا َوَأِطيُعوا ( :وهللا تعاىل يقول ،نلجأ للمحاكم وحنن مجيعاً  ،شرعه هللا شرعٌ 
، فكيف نرتك هذا القانون ونعمل قوانني خاصة ونعمل بلبلة عملوا لك قانوzً وأويل األمر  ).النساء٥٩( )ِمْنُكمْ 

  !!.للناس؟
******************  

  وميني اللغو؟: مداخلة
 ---------  

أو وهللا  وهللا لتدخل البيت،: وأقولكيف؟ يعين أz أدعوك للغذاء عندي  - ليس ميني الذي بيننا هذا اللغو 
وهزهلن جد، جد جدُّهن  ثالثٌ (: لكن الرسول قال فيه .فهذا امسه ميني لغو ،نت مل تدخل ومل �كللتأكل هذه، وأ
فهذه غري تلك، ملاذا؟ حىت ال  ، فقد وقع اليمني،طالق أنتِ : واحد مزح مع زوجته وقال هلافلو  .١)أوهلهن الطالق

احلكيم يعمل كما فعل النيب الكرمي، فهذه الكلمة ال جتري على لسانه ة على ألستنا أبداً، فاملؤمن ُجنري هذه الكلم
  .يت بكلمة غري هذهوملاذا هذه الكلمة �لذات؟ فنأ، يءوال لعب وال ش ،وال مزاح وال هلو ،ال يف حق وال يف �طل
 ،ومل ينفذ الربَّ واآلخر أصرَّ على رأيه  ه،أن اإلنسان يريد جماراة واحد يف أمر وحيلف علي :لكن ميني اللغو

ال  ء،، فهذا ميني لغو وليس عليه شيأيت ومل ¨تِ وهللا لت: واملفروض عليه أن ينفذ كالم أخيه، ومل ينفذ فيقول أخوه
  .ويعرف أنه حيلف على شيءªائيًا، واليمني الذي عليه الكفارة هو اليمني العامد املتعمد  ءكفارة وال شي
لكن لو حلفت ليس صحيحًا فهذا الذي عليه الكفارة،  ءهر بعد قليل أنين حلفت على شيو ظحىت ل

 .وجلَّ  عزَّ  فهذا ليس ميني كفارة ولكنه ميني غموس يغمس صاحبه يف النار والعياذ �Ä ،متعمدًا وأعرف أنين كاذبٌ 
 ،!!يف الطالق؟ صرz هذاإىل ع هل كان هناك توثيق من عصر النبوةوهذا ما منشي عليه،  ،وهذا إمجاع املسلمني

  .وجلَّ  إذن فهذا إبتداع يف دين هللا عزَّ 
، فلما أصبح الكالم شفوZً وكان الناس يعدون فيمن سبقفكان ، الوثيقة عندما تالعب الناسعملوا العلماء و 

الطالق ال : وكما قلت .�لنسبة للطالق فاألمر على ما هو عليهالناس يتالعبون فعملوا وثيقة الزواج، ولكن 
كلمة يف التليفون الوانتهى األمر، حىت ولو قال الطالق وال أبوها وال أمها، فالزوج يقول كلمة ُتستشار فيه املرأة، 

  .وقع الطالقفقد 
ألªم  ،يف جمتمع املسلمنيأما رأي اجلماعة اآلخرين فهذا إcرة وبلبلة ال داعي هلا  وهذا إمجاع املسلمني،

ص ،ومنهم من يدافع عن رأيهم ،مييل لرأيهم سيجعلون الناس منهم من ص بي   .ونوقع ا�تمع يف حي
************************************  

  
حمللل؟: السؤال اخلامس   ما حكم ا

                                                           

ُهنَّ ِجدٌّ َوَهْزُهلُنَّ ِجدٌّ  : ( َصلَّى اÉَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل َرُسوُل اÈ  :  َِّÉ قَال  َأِيب ُهَريـَْرَة  رواه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه، واحلاكم َعْن   ١ النَِّكاُح،  : َثَالٌث ِجدُّ
  .)َوالطََّالُق، َوالرَّْجَعةُ 
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 ----------------  
حمللل حرام حمللِّ ( :ا حمللَّ لعن هللا ا   .٢)ل لهل وا

حمللِّ  فيتفق مع واحد أن ال يرتكها، أن يف نفس الوقت ل؟ هو أن رجًال طلق زوجته طلقة cلثة ويريد وما معىن ا
ها يرجع يتزوجوبعد أن تنتهي العدة ليوم وليلة فقط وتطلقها، تتزوجها ولكن : يتزوجها بعد أن ُتويف العدة، ويقول له

حمللِّ  .مرًة cنية هذا و  تخفييعين تيس مما نسميه التيس املستعار، : قال فيهل، والرسول و¡ذه الكيفية إمسه طالق ا
حمللل له( :كما قالهللا  لعنه  ما حمللل وا   ).لعن هللا ا

ح أن ترجع لألول،  و غريه،طلقها لسوء تفاهم أوالرجل بعد فرتة  ،بزواج عادي اً لو تزوجت واحدلكن  فيصِّ
   .تفاقإل� أن يبلغنا به، ولكن ال ينفعوهذا ما يريد اإلسالم 

حمللِّ وبعض املذاهب أحلَّ  ¨خذ رمحه هللا هلذه األمور، وكان الشيخ عطية صقر اللجوء ل، ولكننا ال نريد ت ا
حمللِّ    .اإلمجاع ¡ذه الكيفيةفقهي، لكن ما ينفعنا هنا  وهو أيضاً رأيٌ ل، ¡ذا الرأي ويبيح يف فتاويه �ألخذ �

**********************  
  ماحكم زواج األطفال الصغار؟أو  ما حكم جواز اهلزل؟: السؤال السادس

-------- ------  
فهنا قد وقع  ،زوجتكهي : زوجين إبنتك، فرد عليه: قال لهومعه آخر  اً كبري   اً أي مبعين أن واحد :اهلزل

سيدz عبد هللا بن  .نتكلم عن واحد كبريهنا  نالكنجهم لبعض، ملا يكربوا نزوِّ  :أما �لنسبة للصغار يقولون، الزواج
 :ة بن الزبري يف الطواف ـ وكما قال صلى هللا عليه وسلَّمو ر وجاءه عُ  ،عمر رضي هللا عنهما، كان يطوف �لبيت

الطواف فلم  إبنتك فالنة، وألنه يفزوجين : فقال له .٣)أحلَّ فيه الكالم وجلَّ  هللا عزَّ ن ال أالطواف صالة إ(
 ؛نيتبزواج إب كنت قد وعدت فالzً : قال هلموالده و بعد عودته للمدينة جاءه مرض املوت، فجمع أيتكلم وسكت، 
،  ردّ أطلبها مين ومل   -  أخشى أن ألقى هللا بُتلث النفاق، نين موافقومعناها أوالسكوت عالمة الرضا عليه وسكتُّ

هذا  .من ذلك ءمة وال شيوكان كالمًا بغري شهود وال قسي، وأشهدكم أنين زوجتها لفالن -إذا وعد أخلف أى 
وحنن  ،ألن الصغرية لو تزوجت حيدث مشاكل بعد ذلك، ولكن ملن بلغت سن الزواج ،الكالم ال ينفع من الصغار

  .لكن هذا الكالم ملن بلغت سن الرشدنرتكها لعدم حدوث مشاكل حىت تبلغ، 
**********************  

ص عقد النيَّ : السؤال السابع   ة للطالق ومل يتلفظ به؟ما حكم شخ
 -------------------  

                                                           

حمللل له: (قالابن عباس عن وروى أبن ماجة ، )َلَعَن اÉَُّ اْلُمَحلَِّل َواْلُمَحلََّل َلهُ : (قالاه أبو داود رو  ٢ حمللل وا وروى ابن ماجة عن ، )لعن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا
وروى . )، َواْلُمَحلََّل َلهُ ، َلَعَن اÉَُّ اْلُمَحلِّلَ ُهَو اْلُمَحلِّلُ : قَالَ . َرُسوَل اÉَِّ بـََلى Zَ : َأَال ُأْخِربُُكْم ِ�لتـَّْيِس اْلُمْستَـَعاِر؟ قَاُلوا: (عقبة بن عامر È أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال

  .)وهللا ال أوتى مبحلٍّ وحملَّل له إال رمجتهما: (عبد الرزاق عن عمر بن اخلطاب È أنه قال وهو خيطب الناس
الطواف �لبيت صالة، ولكن هللا أحل لكم : (باس رضي هللا عنهما، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قالروى الرتمذي والدارمي وابن حبان والطرباين واحلاكم عن ابن ع ٣

  ).فيه النطق، فمن نطق فال ينطق إال خبري
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الذي يف نفسك قال  ءلكن الشيبكناية من كناZت الطالق، و لطالق من التلفظ �للفظ الصريح أالبد ل
  .٤)والنسيان وما حدَّثت به أنفسهارُفع عن أميت السهو ( :فيه صلى هللا عليه وسلَّم

، فلو فكرت يف ذنب ومل تفعله وجلَّ  أن ما بداخلك ال حياسبك عليه هللا عزَّ  ،ورمحة هللا بنا ،من حكمة هللا
عليه، ولكن  يعطيك أجراً عليه لو كان شيئًا خريZً، فلو فكرت يف عمل خري ومل تفعله  وحياسبكفال حياسبك عليه، 

  .لو كان شراً فمن رمحته انه ال حياسبك عليه
إذهيب : يقول هلا إىل معىن الطالق، كأنبلفظ من ألفاظ الكناية اليت تؤدي  أو ،فالبد النطق �للفظ الصريح
  .إىل بيت أبيك، فهذا معناه الطالق

*********************  
  ما حكم طالق الغضبان؟: السؤال الثامن

 -------------  
   .فظ الطالققلنا مراراً وتكراراً أنه ال يصح فينا من ينطق بل

 :يعين .٥)ال طالق يف إغالق( :فيه حديث قال فيه صلى هللا عليه وسلَّمالطالق يف حالة الغضب : أوالً 
فهذه امسها حالة اإلغالق،  .مل حيدث: يقول ،قلت كذا أنت: ، يقولون لهال يدري ما يقولو الواحد فكره توقف 
  .فهنا ال يؤاخذ مبا قال

فليست هذه حالة الغضب فكثٌري من قلت كذا وكذا، : يقول ،ماذا قلت؟: يسألوه ،ما قلتهلكن أz عرفت 
، فهذه املشكلة ما قالهرف يعمل يدخل يف الغضب و حالة الغضب وهو يف احلقيقة يريد أz يُدخل نفسه يف الناس 

يتك أنت، والناس يظنون أنه عندما يكذب ويتحايل ، وعلى مسئولالكربى ألن املفيت يفتيك على حسب ما تقول
  .حسب عرضك أنت، فالبد من العرض بصدقاملفيت يفيت على  ،فقد جنا، البذلك لكي يفيت له املفيت 

عرف هذا الكالم وأحفظه فهذا ليس ولكن إن كنت أدري ما أقول وأ ،ذا أقول؟ن ال أدري ماأفاإلغالق هو 
هزي ويُهزي فيُ  عي،و لتسميته حبالة فقدان اأن الذي نستطيع فاإلغالق  .ولكنه يف حالة الوعي ،اإلغالقيف حالة 

  .القيقع فيها الطال ، فهذا ما يسمونه حبالة اإلغالق اليت أنت قلت كذا، فيقول مل حيدث: ويُهزي ويقولون له
******************  

  هل املطلقة متكث يف بيت زوجها بعد الطالق؟: السؤال التاسع
----------------  

حدوث مشاكل، ملاذا؟ ألªما إذا كاz قريبان من األفضل شرعًا أن تبقى يف بيت زوجها ما مل يؤدي ذلك إىل 
  .عكر الصفو بينهماعلى أن حتفظ نفسها منه وال حيدث ما يُ ر الرجوع، سَّ يبعضهما فسيت

                                                           

وأخرج الطرباين   ).ستكراهغفر يل عن أميت اخلطاء والنسيان واال: (أخرج ابن عدي يف الكامل عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ٤
  .)إن هللا عزَّ وجلَّ جتاوز ألميت عن اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: (قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال 

 ).َال َطَالَق َوَال َعَتاَق ِيف ِإْغَالقٍ : (لأخرج ابن ماجه، وأمحد، وأبو يعلى عن عائشة Ô، أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قا ٥
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بعدي عنه لتفادي زZدة إمعه فستزيد املشاكل فنقول هلا لكن إذا كان املوضوع زائد عن احلد وإذا بقيت 
  .احلفظالوقاية و  لكن هي األفضل أن تبقى يف بيت زوجها معاملشاكل، 

*********************  
  هل يقع الطالق إذا مل يتم اللفظ به؟: السؤال العاشر

-------- -  
ته، وهو ته، مادام الطالق غري صريح ونسأله عن نيَّ وننظر ما نيَّ ة، كناZت الطالق موجودة ونرجع فيها للنيَّ 

  .الذي حيكم على نفسه
*******************  

  هل ُحتسب عدد مرات الطالق يف اجللسة الواحدة؟: السؤال احلادي عشر
 --------------  

ويف نفس اجللسة كررت اليمني نعتربه ميني  - مثل هذا - يف جملس  إذا كنت: القانون الذي منشي عليهيف 
ًة cنية ليتكلم يف ر وخرج فتكون جلسة أخرى، وإذا خرج م - ودخل احلمام مثًال  -واحد، فإذا غادر اجللسة 

حملمول وعاد أصبحت جلسة cلثة رب مييناً تعت ميان اليت يقوهلان ومل نتحرك فكل األكما حنن اآلو كنا جالسني  للكن  .ا
  .وهذا التشريع الذي حنن عليه ،مادام كان يف جلسة واحدة، واحداً 

*********************  
  هل من الضروري أخذ رأي البنت عند الزواج؟: السؤال الثاين عشر

 -------------  
أخيه  أيب زوجين من إبن: البد من أخذ رأي البنت عند الزواج، فقد ذهبت بنتًا إىل حضرة النيب وقالت له

Z : ، قالتنُنهي هذا املوضوعتريدين أن : ـ يعين هو رجل فقري واآلخر غين ـ وأz كارهة، فقال هلالريفع يب خسيسته 
 zن النساء البد من أخذ رأيهنَّ ال أردُّ أمر أيب ولكن ليعلم الرجال أرسول هللا أ.  

البكر ُتستأذن ( :لذلك احلديث اآلخرأz أحببت أن ال يعمل الرجل برأيه ولكن البد من أخذ رأي إبنته، و 
  .٦)والثيب ُتستأمرـ  ستتزوجني فالzً، فإذا سكتت فهذا عالمة موافقتها: ـ أى يقول هلاوإذªا ُصماته 

وال أحٌد يُقرر هلا إال  ،وهي اليت تُقرر، فال ويل األمر يُقرر هلا ،ولكن الثيب أمرها معها وليس مع أحد آخر
ـ يعين  )وإذªا ُصماÖا(: ذا سكتت فهذه موافقتها، ولذلك احلديث قالأهلا فإكر حليائها نسلكن الب بعد موافقتها ـ 

     .سكوÖا
***************  

                                                           

 ؟وكيف إذªا ،Z رسول هللا :قالوا .وال تنكح البكر حىت تستأذن ،ال تنكح األمي حىت تستأمر: (أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالÈ هريرة  أيب عنروى مسلم  ٦
  .)أن تسكت :قال
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  بنجم يف السماء؟مرتبط هل كل إنسان : السؤال الثالث عشر
 -------------  

اآلخر مرتبط بنجم   ذا، وفالzً هذا مرتبط بنجم ك أن فالzً هذه علوم يعملوها اجلماعة الذين يبغون التنجيم،      
ورد يف اآلZت القرآنية وفسرته  ءشي إما: األول :ولكننا ال نؤمن إال بواحد من إثنني م كذا،مرتبط بنج وفالzً كذا، 

كل العلوم األخرى اليت ال  .العلم احلديث بصورة يقينيةثبت يف  ءأو شي :الثاين .فهذا نؤمن به ،األحاديث النبوية
  .أو خيالية فال شأٌن لنا ¡ا و ومهيةهي علوٌم ظنية أ ذاك فذا وال يفيف ه

، ومنهم من ومنهم من يدعي أنه يرى الرمل ،ولذلك خيتلف من واحد آلخر، فمنهم من يدعي أنه يرى النجم
كن كلها علوٌم ظنية وليست لوقد ُيصيب وقد ُخيطئ،  ،أنه يقرأ الكف، ومنهم من يدعي أنه يقرأ الفنجانيدعي 
كن ثبتها يقينيًا، فلم تعد نظرية وللم احلديث أع، أو الطريق القرآن والسنة إذا جاءت من ؟ومىت تكون يقينية .يقينية

  .اً cبت اً علمي قانوzً أصبحت 
وهذا برج امليزان وهذا برج كذا، وكما حيدث يف  ،اليت يتحدثون عنها كعلوم األبراج وغريهاالنجوم علوم ف

 هلم كذا وكذا وكذا، فهل برج امليزان حيدث هلم كذا، أو أصحاب برج كذا حيدثاليوم أصحاب : الُصحف يقولون
  .دث هلم هذه احلالةمن يُولدون يف هذه الفرتة حت

م  ختيلية واملفروض أن ال ننشغل ¡ا،فكلها أمور ظنية  وال إىل كاهن، واملؤمن ال يذهب إىل عرَّاف وال إىل ُمنجِّ
فال  ،نه يصدق بعد ذلك؟ الن هل معىن ذلك أولك فقد يصدق مرة،، ))كذب املنجمون ولو صدقوا(( :وقالوا

  .نصدقه بعد ذلك ال من البداية وال من النهاية
****************************  

  
  ما حكم العطية من املرياث؟: السؤال الرابع عشر

 ------------  
ليس هلا احلق يف التصرف يف فد والأا اإلنسان يف حياته يتصرف يف ماله كما يشاء، فهذه املرأة اليت ليس هل

  . أهل املرياث األصلينيحترم  إذا كانت تريد أنماهلا 
تها هنا فنيَّ عن ذلك، ضه عو كان يُنفق عليها وتريد أن ت  الذيهذا من ماهلا تُعطي يف أن  ءوليس عليها شي

وليس  يف ماهلا يف هذه احلالةحرة يف التصرف فهي  .ن تؤدي له الشكر كما تكلمنا يف اخلطبة اآلنفرتيد أ ،خري
  . إن شاء هللا ءلك وهي مطمئنة أنه ليس عليها شي، فتفعل ذءٌ شيعليها 

******************  
وبني ، )الرمحن٦( )َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَدانِ ( :نرجوا توضيح الفرق بني قوله تعاىل: السؤال اخلامس عشر

  ؟)النجم١( )َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى( :قوله تعاىل
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----------------  
نبات ليس له ساق النجم هنا والنجم والشجر يسجدان، أى أن : النجم هنا غري النجم هنا، فقوله تعاىل

يف أول السورة هو النجم الذي يف الفضاء الكوين، وهي النجوم اليت قال هللا الذي ذُكر لكن النجم فنسميه النجم، 
  ).الواقعة٧٥( )النُُّجومِ  َفال أُْقِسُم ِمبََواِقعِ ( :فيها

والنجم والشجر، يعين الشجر : كل نبات ليس له ساق، ولذلك قالالنجم الكوين، لكن النجم هنا هو   وهو
  .وجلَّ  ليس له ساق، وكلهم يسجدون Ä عزَّ الذي Ä ساق، والنجم أى النبات الذي 

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

  ؟)احلج٤٥() مَُّعطََّلةٍ  َوبِْئرٍ ( :نرجوا توضيح قوله تعاىل: السؤال السادس عشر
----------------  
َوَما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْنيِ ( :قال تعاىل فيهماالبئر هنا هي البئر اليت كانت عندما نزل امللكني على أهل العراق 

  ).البقرة١٠٢( )بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروتَ 
أن علموا الناس السحر أªما بعد : روت وماروت، فقالواهي أرض العراق حالياً، وامللكني مها هاو�بل 

كتب السحر كلها ووضعها يف بئر امسه بئر برهوت، وهذا البئر الذي مجع  عندما جاء فسيدz سليمان به،  وافتُتنوا
  .تعطل فُسمي ببئر معطلة

******************  
  :نرجوا توضيح قوله تعاىل: السؤال السابع عشر

  )الواقعة٧٦، ٧٥( )َوِإنَُّه َلَقَسٌم َلْو تـَْعَلُموَن َعِظيمٌ  .َواِقِع النُُّجومِ َفال أُْقِسُم مبَِ (
 --------------  

ورأينا فيه  ،من علم الفلك ءشي أوعلم الفلك اآلن عندما عرفنا ما مل يعرفه العرب من قبل، فعرفنا  نحن
فهذه متشي ، )يس٣٨( )َهلَا َذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ َوالشَّْمُس َجتِْري ِلُمْستَـَقرٍّ ( :النجوم كيف متشي يف الفضاء

َبِغي َهلَا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحونَ ( :هنا وتلك متشي هناك  )ال الشَّْمُس يـَنـْ
مل نسمع أن جنمًا اصطدم  ،هذه النجوم؟ ساراتمأين رجال املرور الذين ينظمون ف يسريكل جنم ف ).يس٤٠(

  ون يف هذه املسارات؟ ري يسفكيف  - فمعناها أن تقوم الساعة - أو اصطدم بكوكب ،بنجم
ن هناك جبانة وأ ،هلا عمر وينتهي ورأينا النجوم نفسها حالياً  حاليًا يف علم الفلك، فعندما رأينا هذه األشياء

ويروا أن النجم عندما بل وغريه وغريه،  هااظريمنكالكبرية جدًا  ناظري �ملضاء ها رجال الفورآ ،ودة يف الفضاءموج
  .ان هللاسبح -اآلن  مقابر للنجوم يف الفضاءوهي  ،ينتهي عمره يُدفن يف مقربة من هذه املقابر

نا رتجمالشمس جزء من جمموعة امسها ا�رَّة، و أن و  ،نعلم أن األرض تدور حول الشمسوعندما نراها اآلن، 
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يف  يقيناً عندما نراها اآلن يزيد املؤمن  األشياءهذه  .ويوجد أكثر من ألف جمرة وجمرتنا أصغرهم، رب التبانةامسها دِ 
وه قسماً متدلو عرفتم لوج، )الواقعة٧٦( )َوِإنَُّه َلَقَسٌم َلْو تـَْعَلُموَن َعِظيمٌ ( :، ولذلك ربنا قال يف القرآنوجلَّ  هللا عزَّ 

  .لهله وال ªاية  z نعرف، ألن علم الفضاء ال حدَّ عظيماً، واآلن بدأ
*******************  

  ).فصلت٤٥( )َوَلْوال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن رَبِّكَ ( :نرجوا توضيح قوله تعاىل: السؤال الثامن عشر
---------------  

وجعل فيه مقادير  ،وجلَّ  عزَّ القضاء والقدر اإلهلي الذي جهزه هللا  :الكلمة معناها واسع، فالكلمة هنا هي
أقدار هللا السابقة، ولكن معناها يكون على حسب املوقع  :هنا هي ةكلمالف .ىل يوم القيامةالعباد وأحوال العباد إ

  .الذي ذُكرت فيه والوضع
َا َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشيْـ ( :كلمة هللا يف سياق آخرك،  جتد هلا معىن آخر ىخر آية أىل فإذا انتقلت إ ًئا َأْن يـَُقوَل ِإمنَّ

فتختلف الكلمة من مكان آلخر، لكنها هي األقدار اليت ، )نكُ (فالكلمة هنا هي كلمة  ).يس٨٢( )َلُه ُكْن فـََيُكونُ 
  .إىل يوم القيامة ءدار كل شيوقدَّر فيها أق وجلَّ  جعلها هللا عزَّ 

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

    
     

        

 


