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 مجمع الفائزين الخيري–المقطم  –القاهرة 

 م27/6/2109 هـ0441 شوال من 23
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 
، ثوابه لميتهل من األفضل أن أصوم يومًا وأهدي  السؤال األول:

 الميت من الصيام أو الصدقة؟فيد توماذا يس ؟أتصدق عنه أم
وتكوف من باب الرب إذا   أفضل األعماؿ اليت يهب ادلؤمن ثواهبا للميت

كانت ألحد أبويو، وتكوف من باب الصلة إذا كانت ألحد أقاربو، وتكوف 
، تبارؾ وتعاىلمن باب الرحم اإلشنانية إذا كانت ألي فرد من ادلؤمنُت باهلل 

 .تبارؾ وتعاىلأداء الديوف اليت عليو إف كاف للناس أو لرب الناس 
بد أف  ال أموااًل أو عقارًا أو ماشابو ذلكالديوف للناس إف كانت 

 وقبل تقسيم الًتكة اليت تركها. يت مباشرةنؤديها بعد دفن ادل
 :صلى اهلل عليو وسلَّمأما ديوف اهلل فقد قاؿ فيها 

 1بِاْلَقَضاِء { َأَحق   اللَّوِ  } َفَدْينُ 
اف قادرًا مستطيع مل يصمها يف شهر رمضاف، وك فإذا كاف عليو أياـ

 :صلى اهلل عليو وسلَّم الصياـ فقد قاؿ
ـٌ، َوَعَلْيوِ  َماتَ  } َمنْ   2َولِي ُو { َعْنوُ  َصاـَ  ِصَيا

وىذا  وكيف نصـو عنو؟ إما أف خنرج الفدية عن كل يـو من أياـ صيامو
 مالكُت ذلذه الفدية. غَتأو نصـو عنو إذا كنا ، أفضل
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؟ ا بنتو أو أخوه، أو أي مسلم يصـو ابنو أو زوجتو أو من الذي يصـو
 .تبارؾ وتعاىليٌن هلل عنو ىذه األياـ اليت ىي عليو دَ 

 أف يعمل عماًل نافعًا للميت بصفةأما إذا كاف اإلنساف ادلسلم يود 
الصدقة فعامة وال يدري أعليو ديوٌف أـ ال، فأفضل األعماؿ ىي الصدقة، 

صلى اهلل عليو ال تعد وال حتد، وقد قاؿ  اتنفع احلي وتنفع ادليت، ومنافعه
 بِوِ  أَبَػر ذُنَا َشْيءٌ  أَبَػَويَّ  ِبر   ِمنْ  بَِقيَ  َىلْ  اللَّوِ  َرُسوؿَ  يَا للرجل الذي سألو: وسلَّم

 ؟ قاؿ:َمْوِِتَِما بَػْعدَ 
 بَػْعِدذِنَا، ِمنْ  َعْهِدذِنَا َوِإنْػَفاذُ  ذَلَُما، َوااِلْسِتْغَفارُ  َعَلْيِهَما، الصَّاَلةُ  نَػَعْم، }

ـُ  هِبَِما، ِإالَّ  تُوَصلُ  اَل  الَّيِت  الرَِّحمِ  َوِصَلةُ   3َصِديِقِهَما { َوِإْكَرا
والصالة ىنا يعٍت الدعاء، أما الصالة الشرعية فال يستطيع أحٌد أف 

ويهب لو ثواهبا فهذا جائز وال يسد دينًا دلن تركها يف حياتو، وإدنا ُيصلي 
 فيو. شيء

 
هل الحكمة تأتي أثرًا لإلجتهاد في العبادة والعمل السؤال الثاني: 
 ؟تبارك وتعالىأم هي فضٌل من اهلل 

 لم ىو مسبب األسباب وجعل لكل شيءكما نع  وتعاىلسبحانو اهلل 
والنعم  ،يف كل األعماؿ الظاىرة والباطنة سبحانو وتعاىل، ومن حكمتو سبباً 

ن اجلهد، ليستحق م بد لو من نصيب أف كل إنساف ال ،الظاىرة والباطنة
 فضل اهلل.

، سبحانو وتعاىلظاىراً أو باطنًا من النعم فهو فضل من اهلل  وكل شيء
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 ة:جهد، وأقل ىذا اجلهد أف ينوي نية طيببد لو من  كن الول
َا }  4{ بِالنػ يَّاتِ  اأْلَْعَماؿُ  ِإدنَّ

َواْلبَػَلُد الطَّي ُب سَنْرُُج نَػَباتُُو بِِإْذِف َرب ِو َوالَِّذي َخُبَث ال "  قاؿ اهلل تعاىل:
 يعٍت بالنية األعراؼ(.58)" سَنْرُُج ِإال َنِكًدا 

يأخذ باألسباب اليت عليو أف أراد احلكمة  إذافكذلك اإلنساف 
ها ى احلكمة، وليأخذ بالوسائل اليت بينَّ نو دلن أراد أف يؤتَ آأوجدىا اهلل يف قر 

صلى قاؿ وأوذلا كما تو لُيعطيو اهلل احلكمة، نَّ يف سُ صلى اهلل عليو وسلم النيب 
 :اهلل عليو وسلَّم

نْػَيا يف  ُزْىًدا أُْعِطيَ  َقدْ  الرَُّجلَ  َرأَيْػُتمُ  ِإَذا }  َفِإنَّوُ  ِمْنُو، َفاقْػًَتِبُوا ،َمْنِطقٍ  َوِقلَّةَ  ،الد 
 5{ احلِْْكَمةَ  يُػَلقَّنُ 

الف بعضهما، فهو تُت تكم  وكلتا الرواي ن احلكمة()فإنو يُلق  ويف رواية: 
 .اىانها لغَته بعد أف تلقَّ مث يُلق   ،ن احلكمة أوالً يُلقَّ 

واظب و الزىد والصمت، إذا واظب على الزىد يف الدنيا،  يف الوسيلةف
وترؾ الكالـ فيما ال يعنيو، وىبو  ،ال يتكلم إال فيما يعنيوو  ،على الصمت

 احلكمة. تبارؾ وتعاىلاهلل 
أما من يتحدث مع غَته على الدواـ، سواء كاف مصيبًا أو خمطئاً، 

مة مطلقًا ألنو ثرثار، ى احلكفال يُؤتَ  ،ويصـو النهار كلو ،وزنيي الليل كلو
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقد قاؿ و 
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ُقوفَ ِإفَّ أَبْػَغَضُكْم ِإََلَّ َوأَبْػَعدَُكْم ِمٍت  رَلِْلًسا يَػْوـَ اْلِقَياَمِة الثػَّْرثَا}  ، ُروَف، اْلُمَتَشد 
 6{ اْلُمتَػَفْيِهُقوفَ 

 االعتمادبد من األخذ باألسباب مث  ال اً إذ اهلل احلكمة؟!فكيف يعطيو 
 سباب.على فضل مسبب األ

، وأقـو جبهدي يف وآيت ذلا بادلاء وىو من اهلل ،أنا أضع احلبة يف األرض
وحفظها من اآلفات، وبعد ذلك اعتمد على  ،تنقية ما حوذلا من حشائش

 من خَتات.فضل اهلل يف اإلنعاـ الذي سنصٍت بو فيما ُُترج َل 
 هلل عز وجل بدوفض، وأنتظر أف يرزقٍت اأضع احلبة يف األر ىل لكن 
دلن صنع ذلك من الشباب رضي اهلل عنو بن اخلطاب قاؿ عمر  أسباب؟!!

 : لقد علمتم أف السماء ال متطر ذىباً وال فضة.أف ضرهبم بدرتوبعد 
تبارؾ فنأخذ باألسباب مث نعتقد أف العطاء فضاًل من حضرة الوىاب 

 .وتعاىل
 

المقاصد  في االجتهادباب مفتوٌح إلى أي مدى لث: السؤال الثا
 الكلية الخمس؟

ؤاؿ مفًتٌض أف وىذا الس ،االجتهاد لو شروط ال تتوفر ألي مؤمن
دكتوراه يف كلية الشريعة اإلسالمية وليس يف أو ستَت يكوف يف دراسة ماج

 ادلساجد احلكومية أو األىلية.
 جتهاد زنتاج إىلألف ىذا السؤاؿ دلن بلغ مقاـ االجتهاد، ومقاـ اال

كرمي بقراءاتو السبع، ومعرفة أسباب نزوؿ كل آية وتفسَتىا، حفظ القرآف ال
                                                           

6
 عن جابر رضي اهلل عنه والبيهقيجامع الترمذي  



5 
 

 ذكرىا،وتفسَت العرب وتأويلهم أللفاظها، واألحاديث النبوية، وأسباب 
وغَتىا،  من سقيمها، وعلـو العربية من حنو وبالغة وصرؼوصحيحها 

والسَتة النبوية الكاملة، وغَتىا من العلـو اليت يضيق الوقت  ،وعلـو التفسَت
 عن ذكرىا.

، ال ُقْل "  بد أف يكوف على بصَتة: ىذا اجملتهد بعد مجع ىذه العلـو
فإذا يوسف( 108" ) َعَلى َبِصَتٍَة أَنَا َوَمِن اتػَّبَػَعٍِت  َىِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اهللِ 

أف رنتهد فيها، واألشياء لو شياء اليت رنوز آتاه اهلل البصَتة، كشف لو األ
ىناؾ أشياء ، وإدنا على وجو العمـواليت رنب أف يسدىا، وليس ذلك 

ويفتحها لغَته، وىناؾ أشياٌء يبيحها إلنساف أمامو، يسدىا عن شخص، 
حبسب ما تشَت إليو البصَتة ه هبا، وىكذا ف أف ال سُنرب وىناؾ أشياء ُيكلَّ 

 ادلنَتة.
تل خطئاً ما كاف يُفيت بأف من قَ رضي اهلل عنه هلل بن عباسسيدنا عبد ا

، ويتوب اهلل عليو إذا نفذ اآلية وقاـ بإطعاـ لو أف يتوب إىل اهلل توبًة نصوحاً 
 أو بقية الكفارات. ،ستُت مسكيناً، أو أعتق رقبة

فجاءه رجٌل يف رللسو وقاؿ: يا ابن عم رسوؿ اهلل ىل لو قتلُت رجاًل 
مشى و ، د يف نار جهنم أبداً بل ُُتلَّ  ، عليَّ؟ قاؿ: المث تبُت يتوب اهلل

يت بغَت ذلك، فلماذا أجبتو فقاؿ لو أصحابو من حولو: إنك تُف ،الرجل
قاؿ: رأيُت أنو مل يقتل بعد، وقاؿ يف نفسو: آخذ الفتوى من ابن بذلك؟! 

سألت ىذا  : ملَِ لو أتوب، فأسرعوا خلف الرجل، وقالواو عباس، مث أقتل 
فأردُت أف آخذ الفتوى من  ،السؤاؿ؟ فقاؿ: إف فالنًا أغاظٍت، واشتد غيظي

 .تبارؾ وتعاىلابن عباس مث أقتلو وأتوب إىل اهلل 
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على لع هبا بد أف يكوف على بصَتة يطَّ  بلغ مقاـ االجتهاد ال الذي اً إذ
 مبا يراه يف نفسو. سرائر العباد ليجيب كل إنساف

 
 ستطاعة النوم؟اوعدم  بالليل األرق أسباب ما السؤال الثالث:

اإلنساف إذا  الفراغ وعدـ العمل البدين، فإف أذنهاأسباب األرؽ كثَتة، 
ـو بالليل، لكن بدين أجهده، ال يستطيع أف يقاـو الن اشتغل يف يومو بعمل

بالنهار، فإنو يأيت يف الليل وال يستطيع أف رنلب  عمل ليس وراءهإذا كاف 
 أعضاء جسمو بأي عناء أو جهاد. فكل   يُ النـو ألنو مل

الشباب بوسائل معظم نشغاؿ االسبب الثاين الرئيسي يف ىذا العصر 
ال زنلوا ذلم فعل ذلك إال  حيث، جتماعي كالفيس بوؾ وغَتهالتواصل اال

طالع عليها، ويريد أف يف الليل، ألنو يريد أف يطلع على مواقع ال زنل لو اال
ـٌ  أو أي أحد، وىذا ال يتيسر لو إال إذا كاف يف الليل يف ال يراه أٌب أو أ

 مكانو أو يف غرفتو مبفرده.
ولذلك نرى جنوف الشباب سواء بنُت أو بنات يظهر بعد الساعة 

التواصل بينهم الذي هنى عنو إىل مطلع الفجر، يبدأ  عشرة مساءاً احلادية 
ث يف ىذا الوقت اهلل، والذي سنالف شرع اهلل، وكل ما ال زُنمد ُعقباه زند

روف عن ذنوهبم بصالة الفجر، بل يناموف قبلها بقليل، ف  كَ بالذات، وليتهم يُ 
 ويفوِتم التوبة إىل اهلل وىذا األجر اجلزيل.

القياـ بالليل على الفيس بوؾ رنعل اجلهاز العصيب متحفزاً، واجلهاز 
اجلهاز  ، فإذا كافلو ادلؤثر األقوى يف جلب النـو لإلنسافىو الذي العصيب 

 .ال يستطيع اإلنساف أف يناـالعصيب يقظاً 
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فإذا أراد أف يزيد حتفيز اجلهاز العصيب ببعض ادلخدرات أو ببعض 
متتالية، كل ذلك من ىذه  عناء ومل يستطع النـو رمبا ألياـادلسكرات، زاد ال

 األشياء اليت نسأؿ اهلل أف زنفظ شبابنا منها أمجعُت.
لليل، أفضل من نـو النهار كلو بالنسبة فإف ساعة واحدة من النـو با

ك العلم احلديث، وخاصة علم للجسم وبالنسبة لإلنساف كما أثبت ذل
 الطب.
 

ما حكم عالج البروستاتا عن طريق حقن المستقيم  السؤال الرابع:
  جديد لجامعة حسب اكتشاف -الكحول  -عند الرجال باإليثانول 

 كاراكاس؟
عندما سألو سائل أف األطباء وصفوا لو  صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمجرعة من اخلمر لعالجو، فقاؿ 
َها َحرَّـَ  ِفيَما أُمَّيِت  ِشَفاءَ  رَنَْعلْ  ملَْ  اللَّوَ  ِإفَّ }   7{ َعَليػْ

مو على أمة إذا كاف اهلل قد جعل ىذا الشفاء ألعداء اهلل، فإنو حرَّ 
مو اهلل حرَّ  ، فأي أمرصلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل بنص حديث رسوؿ اهلل 

 .، بل نبحث عن غَتهصلى اهلل عليو وسلَّمليس فيو شفاٌء مطلقاً كما قاؿ 
ُقِل اْدُعوا "  وعندنا باب الدعاء الذي يشفي من أي داء بدوف دواء:

فما اإلسراء( 109)" َأِو اْدُعوا الرَّْْحََن أَيًّا َما َتْدُعوا فَػَلُو االْْسَاُء احلُْْسٌَت  اهللَ 
تبارؾ بواب اليت حتارب شرع اهلل داـ عندنا باب الدعاء، دلاذا نلجأ إىل األ

 فهذا ال رنوز لنا معشر ادلسلمُت. ؟!!وتعاىل
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قتل الكالب الضالة، أو الكالب  ما حكم السؤال الخامس:
م بتربية الكالب و خوفًا منها، وما عقاب من يق   ،المرباة أسفل العمارات

 الناس؟لترويع 
الكالب ار اإلفتاء ادلصرية إجابة شافية، فىذا السؤاؿ أجابت عليو د

الضالة اليت سُنشى ضررىا، والكالب الضالة اليت ليست للحراسة، وليس ذلا 
صاحب، بل ىي متشي يف الطريق تأكل من ىنا ومن ىناؾ، وليس ذلا 

ؿ الواقية ب هبا للطب البيطري ألخذ األمصاإنساف يقـو برعايتها، وال يُذىَ 
ىذه الكالب إذا  إلنساف بأمراضها وخاصة داء الكلب، حىت ال تصيب ا

الشرع يف اإلنساف أباحت دار اإلفتاء كما وضح  ىكاف سُنشى منها عل
ألهنا تؤذي الناس وتسبب ذلم شريف قتلها بأي وسيلة من الوسائل، ال

 األذى البالغ.
ىب هبا إىل واليت يشرؼ عليها صاحبها، ويذ ،أما الكالب اليت تُرّبَّ 

، وُُتدد كل فًتة، فهذه أو رخصة لصالحيتها شهادة الطب البيطري، ومعو
أو للصيد،  ،إما للحراسة ،الكالب ال ينبغي قتلها ألهنا نافعة ذلذا اإلنساف

أو كالكالب البوليسية اليت يربوهنا دلعرفة القنابل وادلفرقعات، ومعرفة 
ال ينبغي قتلها، فادلخدرات وما شابو ذلك، فهذه تؤدي مهمة قوية نافعة 

 ألهنا نافعة لإلنساف.
الذي يستخدـ الكالب لًتويع ادلواطنُت سواء كالب مرباه أو غَت أما 

 ، ألنو يقطع الطريق على عباد اهلل ادلؤمنُت.مرباه، فهذا نسميو قاطع طريق
بعض الشباب شنشي ومعو كلٌب بوليسي كاألسد، فإذا  اآلفأرى 
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طو عليو ليقـو الكلب بنهشو، مثل ىذا حدث بينو وبُت أحٌد خالؼ سلَّ 
ينبغي أف يُوقف عند حده، وىذا لو عقوبة زنددىا القاضي، وليس لو عقوبة 

على حسب ُجرمو وعلى و  ،(التعذير)تسمى ثابتة يف الشرع، ولكن عقوبتو 
 دد القاضي لو العقاب ادلناسب.زن حسب فعلو

 
إصالح األفراد )في كتابكم  ذكرت فضيلتكم السؤال السادس:

الدعاء باٌب أساسي من أبواب التربية  ( أنوالمجتمعات في اإلسالم
 تربوي ال يستغني عنه مؤمٌن أبدًا، الرجاء توضيحاإليمانية، وهو شأٌن 

 أن الدعاء باٌب من أبواب التربية؟ معنى
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقاؿ 

 8اْلِعَباَدِة { ُمخ   } الد َعاءُ 
وعدـ قدرتو  قلة حيلتوفالدعاء معناه أف اإلنساف يشعر بعجزه وضعفو و 

الذي يريد احلصوؿ عليو، ويشعر قي نفس الوقت أف ىناؾ قوٌة  أماـ الشيء
غيبيٌة إذلية معها قدرٌة ذاتية تستطيع أف حُتقق لو ما يريد، وأظن ىذا ىو 

أف يعلم العبد أنو عبٌد فقَت  ؛تبارؾ وتعاىلصلب اإلعتقاد الصحيح يف اهلل 
نَّاُس أَنْػُتُم اْلُفَقَراُء يَا أَيػ َها ال"  ضعيف أماـ رب غٍتٍّ قويٍّ، يقوؿ اهلل تعاىل:

 فاطر(.15)" ُىَو اْلَغٍِت  احلَِْميُد  َواهللُ  ِإىَل اهللِ 
أف مجيع األنبياء الًتبية اإلذلية، باب ى أف الدعاء ىو والدليل عل

  يفبالدعاء اهلل  وادلرسلُت مبا فيهم سيد األولُت واآلخرين، كانوا يلجأوف إىل
حىت  ،مونا أف ندعوا اهلل على الدواـعل  يُ لوحُت،  يف كل وقت كل مطلب
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 نشعر بعبوديتنا وضعفنا وحاجتنا، قاؿ اهلل تعاىل لعبده موسى الكليم:
وروي: ىف شسع نعلك  -يا موسى اسألٍت كل شيء حىت ملح عجينك } 

يقصد  -يا رب إنو ليعرض َل احلاجة من الدنيا  :فقاؿ –وعلف دابتك 
ٍت حىت ملح عجينك وعلف فأستحي أف أسألك! قاؿ سل -قضاء حاجتو 

 9{ ْحارؾ
َرب  َأِرين "  فكاف موسى يسأؿ اهلل يف أعز ادلطالب وىي رؤية وجو اهلل:

 :العيشرغيف وىي ويسألو يف أقل ادلطالب األعراؼ( 143" )أَْنظُْر ِإلَْيَك 
 القصص(.24)" َرب  ِإين  ِلَما أَنْػَزْلَت ِإََلَّ ِمْن َخَْتٍ َفِقٌَت " 

زنتاجو ألنو يعلم علم اليقُت أف  اإلنساف إىل مواله يف كل أمراً يلجأ إذ
ب رجاء من ارُتاه، ورنيب دعاء من دعاه، وقد ي  اهلل وحده ىو الذي ال سنُ 

أنظر إليكم  غافر( مل يُقل:60" )َأْسَتِجْب َلُكْم اْدُعوين "  قاؿ عز وجل:
 :صلى اهلل عليو وسلَّموقاؿ ( َأْسَتِجْب َلُكمْ ) :بل
 َحىتَّ  ِصْفًرا يَػُردَّذنَُا َأفْ  َيَدْيوِ  اْلَعْبدُ  َرَفعَ  ِإَذا َيْسَتْحِيي مُثَّ  َكِرمٌي، َحِيي   َربَُّكمْ  ِإفَّ } 

ًرا { ِفيِهَما رَنَْعلَ  َخيػْ
10 

 وصلى اهلل وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم
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