
                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

1 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المعــامالت تابع

 حكم شراء الشهادة الجامعية
 وذلـ  لمـن ،سؤالي سأختصره في حكـم شـراء شـهادة عامعيـة ..-حفظه هللا-الشيخ  فضيلةالسـؤال: 

 مــن نيعهــا  ــرو  ،ألن هعــاع  اا ــي ة يــرة حصــل ؛ تقــ س ســعه و عــ ه الر مــة فــي مااةــلة ال  اســة
االلتحـــا  لـــم تســـا   فـــي  التـــيلـــ  مـــن العاا ـــي ذغيـــر  إلـــ  ،كتاتيـــ  ا ليـــة وءضـــاء ســـعاات فـــي ال

ولكـم معـي  .للمااةـلة فـالمرعا إفـادتي فـي حكـم شـراء هـهه الشـهادة الجامعيـة ،بالم  سـة مـم ال ايا ـة
 .عز ل الشكر

 
 الجـااب:

 الحم  هلل،والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
  مـن الكـهب والتزو ـر، واد ـاء انيسـان مـا ال زملــ ، شـراء الشـهادة الجامعيـة ال زجـام؛ لمـا فـي ذلــ

 فال ش  أن م ل ههه األشياء محرمة شر ًا، وأدلتها  اهرة. 
 

 كس  مبلغًا من السرءة
 اً وةســ  معهــا مبلغــ ،وءــاس بالعمــل  ليهــا أحــ  األشــخا ،ســر  ســيا ة  شخصــاً  أن يفتــر الســـؤال: 

 ًا.وعزاكم هللا خير ة؟ لصاح  السيا   أسا   فلمن زكان هها المبلغ للس ، ليه فتم القمض ًا،معيع
 

 الجـااب:
 الحم  هلل،والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 –هها المبلغ ماضع خال  نين أهل العلـم، والـرأا المختـا  مـا ذهـ  إليـه شـيخ انسـالس انـن تيميـة 
عظـــر إلـــ  هـــها أيـــه إذا غصـــ  د اهـــم واتجـــر نهـــا فـــمن لـــه ســـهم الم ـــل، بمععـــ : أيـــه   – حمـــه هللا 

الشخص الها  مـل نهـهه الـ  اهم فليأخـه  عـ  أهـل العـر  والتجـا ة والخبـرة بم ـل هـهه األمـا ، فـمن 
ــاءي زكــان  ــالاا: زأخــه الربــع نيع،ــ  الربــع، والم ــالاا: زأخــه يصــب الكســ  نيع،ــ  العصــب، وخن ء ء

ذا ةـان م لـه للمال . فم ـل هـها الـها  مـل  لـ  هـهه السـيا ة لـه سـهم الم ـل نيع،ـ  فيمـة  ملـه، فـم
 ضــي هللا تعــال   –زأخــه العصــب أو زأخــه الربــع، والمــاءي  ــرده  لــ  مالكــه، وو د ذلــ   ــن  مــر 
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فــي  - ضــي هللا تعــال   عــه –فــي ءصــة انعــه لمــا أخــه مــااًل مــن نيــ  المــال، فاستشــا   مــر  - عــه
 ذل  فأشير  ليه أن زجعله ِءرا ، زععي: مضا بة. وهللا أ لم. 

 
 نيع الرءم العسكرا 

مقانـل  آخـرالعسكرا لشخص  هو ر   نيع  ءم ،للمجاه  ن العامة اندا ةزعمل في  شخصسـؤال: ال
 .اً خير  وعزاكم هللا؟ حكم هها البيع فما ،المال مبلغ من

 
 الجـااب:

 الحم  هلل،والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
، فـمذا ةـان يظـاس ال ولـة زسـم  هها البيع نيع حي من الحقا  المالية، فهها عا ز، بشرط إذن العظـاس

 . وهللا أ لم. -إن شاء هللا –نهها فهها ال زظهر نيه بأس 
 التعاء   ل   ات  ويسمة من الرب 

 ،أعـرة معيعـة شـهر ة حيث  تم االتفا   ل  ،نين  امل و ب العمل زجرا نين العاس تعاء   السـؤال: 
بانضــافة إلــ   ،الــرب   ـة مــنابالمةـأن زكــان لــه خمســة  ،بانضـافة إلــ  يســمة حسـ  مــردود العمــل

 رفـه أيـه ال أ هـا حكمـه؟ والـها  فمـا هـا التاةـيل الشـر ي لهـها العقـ ؟ ومـا،  اتمه الشـهرا ال انـ 
 آ اءداخلة في ذل ؟ أ عا إفادتي نهةر  فهل ههه المسألة، زص  االستئجا   ل  العمل والزمن معاً 

 .-ع هللا نيكموبا   خيراً  عزاكم هللا-. من األدلة شيءالعلماء ومع 
 

 الجـااب:
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا وبع : 

إذا ةــان العامــل زعمــل  عــ  أيــاس واتفقــاا معــه  لــ  أن زع،ــاه  اتمــًا شــهر ًا ءــ  ه ةــها وةــها، و ع،ــاه 
 خمسة بالما ة من  ب  يتاج العمل، فمن هها عا ز، وال زظهر أن نيه مخالفة شرعية حسمما فهم . 

 
 في المرتمات للحصال  ل  طلمات زماطل

 .السالس  ليكمالسـؤال: 



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

3 

المســؤول  ـــن  و هعــاع ما ــب بالمؤسســـة المرةز ــة ، مـــل بمؤسســة حكاميـــةأ  :شــيخي الفاضــل 
ةـم  ز،لـ  معـي أ مؤخراً  ولكن ،في الحسابات بأ ها وتحجج  ماطلكلما طالبعاه بمرتماتعا ،مرتماتعا

الاءــاد مقانــل  ملــه  لــ  تســ     مــن ةميــاتبــه م ــل  الســكرتيرة بمــا و ــ ه تيالمــ  ر بصــف أن أخبــر
ن ةايـ  خو  ؟ه  شـاةهشهر ن سـؤالي : هـل هـ من ألك ر أحياياً  يتأخر وأيعاخاةة  أوءاتها، واتبعا في 

لـ  ذ ب،لمـاتالمـ  ر  إخمـا امتعع   ن  إنوهل  ؟ تبر الااس،ة نين الراشي و المرمشيأ  ل  هل هك
 .-م هللا خيرا  عاعزاك-  ؟ء  ءصرت في  ملي أكان الما ب 

 
 الجـااب: 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
الاءاد الها سي فعه م  ر ههه المؤسسة للما ب زظهر أيه  ل  حسـاب هـهه المؤسسـة الحكاميـة، 
وخذا ةان ةهل  فميه ال زجام للما ب أن ز،ل  شيئًا ال زستحقه فـي هـهه المؤسسـة، و ـؤخر أ مـال 

: "زـا أ هـا - ـز وعـل –ل زج   ليه أن  عفـه العمـل فـي وءتـه؛ لقـال هللا المؤسسة نعاء  ل  ذل ، ن
: "والـه ن هـم ألمايـاتهم و هـ هم - ز وعـل –[، وأزضًا ءال هللا 1اله ن آمعاا أوفاا بالعقاد" ]الما  ة:

[، وخذا ةان ةـهل  فـمن هـهه السـكرتيرة ال تكـان واسـ،ة نـين هـها الما ـب وبـين 32 ا ان" ]المعا ج:
 يه ز،ل  شيئًا ال زستحقه. وهللا أ لم. الم  ر؛ أل

 
 سر  ميراث إخاته

 رعـع الـا ث لكـل واحـ ة  أنو ر ـ   ،مـم بعـ  سـعاات  تـاب ه،زسـر  و ث أخااتـ ما حكم منالسـؤال: 
 .مع الفاا   التي مرت في السعين السابقة؟ هأو  رعع ،الا ث ةما أخه هل  رعع ،معهن

 الجـااب: 
 ل   سال هللا، وبع : الحم  هلل، والصالة والسالس  

ههه األماال التي سرءها و مل فيها تجـا ة حتـ   بحـ ، فميـه زجـ   ليـه أن  ـرد أةـل المـال، وأمـا 
الـرب  فلـه سـهم الم ـل بمععــ : إذا ةـان م ـل هـها الشـخص زعمــل نهـها المـال، ولـه يصـب الــرب ، أو 

ه  لـ  ةـاح  المـال؛ لـا ود الربع، أو ال لـث فميـه زأخـه العصـب، أو الربـع، أو ال لـث، والمـاءي  ـرد  
، والااعـ   ليـه إذا ةـان لـم زعمـل نهـا أيـه  رعـع األةـل، - ضـي هللا تعـال   عـه –ذل   ن  مـر 
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وأن زستحل أهلها، هها الااعـ   ليـه، ولكـن لـا اةـ،ل   لـ  أن زعاضـهم  لـ  شـيء فهـها حسـن 
 وطي . وهللا أ لم. 

 
 الخصم مقانل التأخر في التسليم

وةـان مـن ضـمن  ،مـن خـالل  قـ  مـع أحـ  المقـاولين ،سـعاات يعـزل ءبـل ممـايم ءم  نبعاءالسـؤال: 
 تم من خالله خصم مبلـغ خمسـما ة د هـم  ـن ةـل  ـاس تـأخير فـي تسـليم المعـزل  العق  شرط عزا ي

وحـ ث أن تـأخر التسـليم  ـن الما ـ   ،وذل  بمعرفة مكتـ  االستشـا ا ، المح دة بالعق  حس  الم ة
مههمـه  بـأن المقـاول وءـ  حـاول المقـاول م لمـاً  ،وبالفعل تم الخصـم ،رأشه 3تز    ل  حاالي  بم ة

وءمــــ  ، روفـــي المادزـــة لـــم أتمكـــن مـــن ذلـــ ظولكـــن ل ،أءـــاس بالخصـــم أالشـــيعين أن ز،لـــ  معـــي 
لــم  إذاومـاذا  لــي  وذلــ  حســ  مـا عــاء بالعقـ  المتفــي  ليــه؟ ،هــل مـا فعلتــه عــا ز شـر اً  ،بالخصـم

فـي المسـتقبل القـ  ة  لـ   -تعـال –هللا   مءعـي إذا؟ وهـل المبلـغيـًا زكـن ذلـ  عـا زًا وأيـا ال أملـ  حال
بــأن هــها الماضــاع مضــ   ليــه حــاالي   لمــاً  ،-أفــادةم هللا-الــ فع زجــ   لــي أن أدفــع. أفيــ ويي 

 .سعاات ممايي
 

 الجـااب: 
: "زـا أ هــا الـه ن آمعــاا أوفــاا - ــز وعــل –الشـرط الجزا ــي عـا ز مــن حيــث األةـل؛ لعمــاس ءـال هللا 

 -ةل  هللا  ليه وسـلم –أن العبي  - ضي هللا  عه–[، وأزضًا ح  ث أني هر رة 1العقاد" ]الما  ة:ب
 ، لكن زقي  بأمر ن: ن3594أخرعه أنا داود م ءال: "المسلمان  ل  شروطهم"

األول: أن زكــان الخصــم بقــ   الضــر  الــها حصــل، أا: أن زكــان الشــرط الجزا ــي بقــ   الضــر  
  الها حصل له التأخير.

 ال ايي: أال  تضمن ذل  محهو ا شرعيًا، ةما لا ةان ذل  في ال  ن. 
 

 تافير تعا ض التأمين
 ه. ليكم و حمة هللا وبرةات السالسالسـؤال: 

وةــهل   ،السـيا ة إةــال وءـاس نتقيـيم ، %100لـه الحــي  وةـان ،حـادث مــرو ا  لـه ممال ـي وءــع أحـ 
ن  لـ  المخ،ـ  مـؤم ِ  أنبحكـم  التـأمين؛لشـرةة  مـم سـلم التقـا  ر ،من الاةيل األةليةالق،ع  أسعا 
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اســتغع   هةــم  فــي ملكــأو عــ ما اســتلم المبلــغ و ، تقر مــاً    ــال 6000بمبلــغ  هوتــم تعا ضــ ،الرخصــة
ـــافر مبلـــغ مـــا ،تجا  ـــة بق،ـــع األةـــلية ـــن بعـــض الق،ـــع  ـــا ب مـــن  ف ـــال مـــن  1300زق   6000 

 ًا.  خير وعزاكم هللا؟ فما الحكم في ذل  .التقييم المصروفة له  ل  ضاء
 

 الجـااب: 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا،وبع : 
إذا ةايــ  ء،عــة أةــلية وهــي تســاوا ذلــ  القــ  ، مــم ا تــا   عهــا بق،ــع تجا  ــة، وأخــه فــر  نيمــا 

 زجبـر ذلـ  األديـ . وهللا نيعهما، فمن هها ال شيء  ليه؛ أليه أخه األدي  مقانل األ ل ، وأخه شـيئاً 
 أ لم.

 
 شرط عزا ي مقانل المماطلة بال  ن

و مــل لــه المشــترا اســتق،ا ًا مــن  ،  ــال مــ الً 15000ســلعة نيــع تقســيغ بمبلــغ   عــل بــاعالســـؤال: 
فمقانــل ذلــ  ععــل المـا ع شــرطًا عزا يــًا فــي حالــة إزقــا   ،أن االســتق،اع غيـر ملــزس وتعلمــان  ، اتمـه

ولـا ايـتظم فـي السـ اد ولـم   ـال،  30000كت   ليه المـا ع ةمبيـاالت بمبلـغ ف ،لالستق،اع المشترا 
 .با ع هللا نيكم ؟فما حكم ذل  ،فقغ 15000االستق،اع تحس    اءب

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 في  با العسيئة.  حكم الشرط الجزا ي مقانل المماطلة بال  ن هها محرس، وال زجام؛ ل خال ذل 

 
 استخال  الحي بعا 

البعـ   مـنو عـ ما ذهـ  ليصـرفه  ، لـ  شـي  بمبلـغ معـين مـن أحـ  التجـا  شخص حصـلالسـؤال: 
ولم زحصل  ل  المبلغ, فجـاءيي  ،ومض  اآلن م ة أك ر من شهر ،زغ،ي ال الحساب إن :ءيل له

ـــي ماضـــا ه ـــ ، و ـــر   ل ـــه: مـــا فقل ـــ  التـــاعر ومـــ إلـــ  أزـــ  أن أذهـــ   ل ـــاتي ذل ن خـــالل  الء
أســتخرج لــ  المبلــغ المــهةا  فــي الشــي  مــن ذلــ  التــاعر  لــ  أن آخــه  ومتــابعتي للماضــاع ســا 
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فاافـي  لـ  ذلـ  وبرضـا  ؟وأ ،ي  حق  بع  أن آخه العسمة التي يتفي  ليهـا يسمة معيعة من المبلغ
 .شترا ال  نأ لن أا ،شترا الشيكاتألن  أيعي ؟  لماً ةم ل ههه العملية المهةا   فهل تجام ،معه
 

 الجـااب:
فكـان ةـاح  هـها المـال ال  -إن شـاء هللا –يعم، ههه أخه أعرة  ل  استخال  الحي فهها عـا ز 

إن  –زست،يع أن زخلص حقه وأياب شخصًا  ل  أن زخلصه بعـا  فـمن هـها عـا ز، وال بـأس بـه 
 . -شاء هللا
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 ملكه األ   للحصال  ل  ءر 
 . وبرةاته ليكم و حمة هللا السالسالسـؤال: 

لكـي تحصـل  ؛العقـا ا  التعميـةنعـ   إلـ مـم اذهـ   ،سـم اوسـجلها ب األ  خـه هـهه  :مميل لي ءال
ءــر  مــن البعــ  العقــا ا فقــغ مــم  لزميلــي يقلــ  ملكيتهــا لغــر  طلــ  األ   أن أا ، لــ  ءــر 

 .فما الحكم؟  عع  ملكيتها لصاحبها.
 

 الجـااب:
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته.

ا العمــل محــرس وال زجــام؛ لمــا نيــه مــن الكــهب؛ ألن هــها الزميــل ســيكهب  عــ  ةتابــة العــ ل م ــل هــه
 نيقال: بأيعي بع  ههه األ    ل  فالن انن فالن بكها وةها... إلخ. 

وهها سيقال: يعم، و كان هعاع شهاد أزضًا زشه ون  ل  هها الكهب، وتكت  باسـمه، مـم بعـ  ذلـ  
 ألول، إلخ، هها ةله محرس، وال زجام. وهللا أ لم. رعع مرة أخرى، و كتبها باسم ا

 
 شرط نراءة السلعة من ةل  ي 

هـهه السـيا ة بشـرط البـراءة  أنيعـ البراءة من ةل  ي  في السـلعة  عـ  البيـع؟ م ـل  حكم ماالسـؤال: 
 .ا ي  فيه من ةل

 
 الجـااب: 

وأةـاب األءـاال  - تعـال  حمهـم هللا –البراءة من العياب المجهالة هها نيه خـال  نـين أهـل العلـم 
أيه إذا ةان الما ع زعلم بالعي  فمن ذمته ال تبـرأ،  – حمه هللا –ما ذه  إليه شيخ انسالس نن  تيمة 

 وخن ةان ال زعلم فمن ذمته تبرأ، وال ليل  ل  ذل : 
 . - ضي هللا تعال   عهم –أواًل: أن هها ها الاا د  ن الصحابة 

ن، وهـها 102ءال: "مـن غـف فلـين معـي" أخرعـه مسـلم م - ليه وسلمةل  هللا  –ال ايي: أن العبي 
 نيه غف وت لين؛ لكايه ةتم هها العي . وهللا أ لم. 

 



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

8 

 هل  برأ الما ع من العياب التي بالسلعة؟
هـها البيـ  ةامـة أو  ؟السـيا ةم مـ الن ةامـة ح  ـ  هـهه أنيع  :الما ع  ع  البيع حكم ءال ماالسـؤال: 

 وهللا-.التفصـيل فـي ذلـ  أ عـا ع من العياب التي تاعـ  فـي السـلعة بعـ  ذلـ ؟ الما  برأ وهل ؟تراب
 .-زحفظكم و ر اكم

 
 الجـااب: 

وأةـاب األءـاال  - حمهـم هللا تعـال  –البراءة من العياب المجهالة هها نيه خـال  نـين أهـل العلـم 
العي  فمن ذمته ال تبـرأ، أيه إذا ةان الما ع زعلم ب – حمه هللا –ما ذه  إليه شيخ انسالس نن  تيمة 

 وخن ةان ال زعلم فمن ذمته تبرأ، وال ليل  ل  ذل : 
  ضي هللا تعال   عهم.  –أواًل: أن هها ها الاا د  ن الصحابة 

ن، وهـها 102ءال: "مـن غـف فلـين معـي" أخرعـه مسـلم م -ةل  هللا  ليه وسلم –ال ايي: أن العبي 
  أ لم.نيه غف وت لين؛ لكايه ةتم هها العي . وهللا

 
 إيشاء نريامج محاسبي لمن  بيع الخما 

السـؤال: أ مل مبرمج ةمبياتر، أ مل اآلن نريامجًا محاسبي ألح  الفعاد  السـياحية التـي تمـاع فيهـا 
 الخما ، فهل  ملي حالل أس حراس؟.

 
 الجـااب:

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
عـه، و ملـ  نريامجـًا لهـها الفعـ   الـها  رتكـ  أمـا  محرمـة هـها داخـل إن هللا إذا حرس شيئًا حـرس مم

زقـال: "وتعـاوياا  لـ  البـر والتقـاى وال تعـاوياا  - ـز وعـل –في التعاون  ل  انمـم والعـ وان، وهللا 
 [. وهللا أ لم. 2 ل  انمم والع وان" ]الما  ة:

 
 محل  بيع األلعاب المجسمة 

 . وبرةاته ليكم و حمة هللا السالسالسـؤال: 
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 ــن مجســمات لحياايــات ال تشــمه  األلعــاب عمــا ةلــ ا محــل لبيــع القرطاســية ولعــ  األطفــال، وهــهه 
فهـل زجـام نيعهـا ، و اعـ   ليهـا مالبـن ،القمـا  يها مصـعا ة مـنإحيث  الحقيقيةالحياايات  ك يراً 

وهـل زجـام   ي . لـ  هيئـة ميـ اليات تسـتخ س لحفـف المفـات ولكـن ،يفن األلعاب أس ال؟ وتاع  أزضاً 
ءلم زحتاا في أ اله  ل   م الً   ماما و ليها ةا  حياايات؟ أو ةالقرطاسي نيع ال فاتر واألءالس أو

ولكـن هعـاع فتيـات ةبيـرات  ،لألطفـال أساسـاً  المضا ةبأن   لماً   ل  شكل مضح ؟ مجسم لحياان
 .بباأللعاوء  زحتفظن ، زشتر عها

 
 الجـااب:

 برةاته.و ليكم السالس و حمة هللا و 
و دت العصــا  الك يــرة فــي ذس التصــا ر وبيــان شــ ة العقابــة المترتمــة  لــ  هــها األمــر، فجــاء فــي 

 ءـــال: "أشــ  العــاس  ــهابًا  ــاس القيامــة المصـــا ون" -ةــل  هللا  ليــه وســلم–الصــحيحين أن العبــي 
يْ ن2109ن ومسلم م5950أخرعه المخا ا م اَ ًة ِفي ال ُّ َ  ة  لِ َب َأْن َ ْعف َخ ، وعاء أزضًا: " َمْن َةاَّ َيا ة 

وَ  َ ْاَس اْلِقَياَمِة َوَلْيَن ِنَعاِفخ   ، ولـها فـال زجـام نيـع ن2110ن ومسلم م2225أخرعه المخا ا م "ِفيَها الرُّ
 ةا  ذوات األ وا  سااء ةاي  ههه الصا  ةا  مجردة أو ةا  مرةمة  ل  أشياء. وهللا أ لم.

 
 هل ألمي الحي في تل  الهمة؟

 . ليكم و حمة هللا وبرةاته السالسالسـؤال: 
ألن أمـي ؛ وأ ،تها عااهرها ,وشراءً  نيتها نيعاً  ةتب  ألميو  ذات طر  ءرابة ألمي, امرأة   يلق  تاف

أو  إيامـاً لـين لهـا أنعـاء  مـع العلـم أن، ةهمـة في ذلـ  هها لرغبتها ولق  فعل ، لها االنعةكاي  بم ابة 
ألمـي تلـ   هـل تحـل، أنعاء  م لكن لها، ء  مات وموعها ، أسوال ،وال أب إخاة،أزة  ولين لهاًا ذةا  

وعزاكم هللا أس حراس؟  أحالل أفي ويي. حرمان من تل  األمالعالهمة؟ مع العلم أن أنعاء العم سا  ز  
 .خيراً 

 
 الجـااب:

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
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اةية زكان ألم  ال لث،ملث ترةة إن ةاي  ههه الهمة في مر  مات تل  المرأة، فميها في حكم ال
تل  المرأة، والماءي زكان لا متها من أنعاء  مها، وخن ةاي  تل  الهمة في حال الصحة، فهـهه الهمـة 
ةحيحة، وال  ترت   ليها شيء، إال إذا ةان ذل  تحا اًل  ل  حرمان الا مـة مـن أنعـاء  مهـا، فـمذا 

ا فمن حكمها حكم الاةية، ةما تقـ س ال  عفـه مـن كان ذل  تحا اًل  ل  حرمان الا مة من أنعاء  مه
ذل  إال ال لث فقغ؛ ألن هها ها الها تمل  أن تتبرع به بع  المات، وما  ـ ا ذلـ  فميهـا ال تملكـه، 

 و كان هها للا مة؛ ألن القا  ة أن الجزاء من ععن العمل، َفت َعاَمل  نعقيض ءص ها. وهللا أ لم.
 

 المتافي؟هل زس د القر  الرباا  ن أنيه 
  . ليكم السالسالسـؤال: 

 بــأن  لمــاً  حســانيحــال القــر   لــ  أ أن لــيهــل زجــام  ،و ليــه ءــر  مــن المصــر  يتــاف أنــي
 أفعل؟. أن  ليماذا  ا،القر   با 

 
 الجـااب:

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

 والحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا،وبع : 
إن ةان أناع خلب ترةًة نيج   لي  أن تافي هها القر  مـن الترةـة دون الربـا، فـال زجـ   ليـ  
أن تافي الربا، أا ما أ خه  بـا  لـ  أنيـ  مـن الز ـادة ال زجـام لـ  أن تانيـه، لكـن إذا أ ْعِبـرَت  لـ  

 ذل  أن تانيه فمي  تانيه من ترةته. 
ــم زخلــب ترةــة فميــه ال زجــ    ليــ  أن تــافي هــها القــر  مــن حســاب ، وخيمــا أمــا إذا ةــان أنــاع ل

زستح  ل  أن تانيه من حساب ، وال زج  دون الربا، فميه ال زج   لي  أن تانيـه إال إذا أعبـرت 
  ليه فمي  تانيه. وهللا أ لم.

 
 الشرةة با   األ   المعين وبا ها أح هما ال الث

 ،لب   ـالأمق س ما ة  ،  دفعات سعا ة  ال  ل ألبن المما ة  ةمن شرة اً  ضأ السـؤال: أيا اشتر  
ــ فعات غانفــرا زكــان  أن لــ   ،  ــال ألــبســين مخ وةــل ســعة بعــ   األ  مــم بعــ   ،بعــ  اكتمــال ال
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وءـ   ،لشـرةةلهـا  دزس  أننعفن ال،ر قة  ل   ،  ال آال بمكس   شرة  آخرشخص إل  شهر ن 
 لـ   عـل  األ  لشـرةة وبعـ  سـعة با ـ  ا ، امة  تصر  في ةل ما  رغ  لعفسـه وةالة أ ،يته

 اآلنوهـا ، معـي اشـترى   ـال مـن الشـخص الـها  ألـبن يوخمسـ ةفمضـ  الشـرةة ما ـ أنبعـ   آخـر
 ؟.المكس  إ عاعفهل  لزمعي  ،وحل المشكلة مع الشرةة ،بالمكس ز،البعي 

 
 الجـااب:

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
لشـــرةة اشـــترط   ليـــ  أن تقـــاس بالتســـ   ، وأال تتصـــر  فـــي بالعســـمة لهـــهه القضـــية ال أد ا هـــهه ا

األ  ، مم بع  ذل  خالف ، أو أيه لم زشترط  لي  ذل ، وةهل  ال أد ا ةيل با   الشرةة ههه 
األ  ، وء  با تها  لي ، فمذا ةاي  الشرةة ء  اشترط   لي  أال تتصر  في ههه األ   نعقـل 

م خالف  الشرط ففسـخ  الشـرةة، مـم با تها،فـمن تصـرف  الملكية حت  تعتهي من تس    األءساط، م
مع اآلخر تصر  باطل؛ لكاي  خالف  هـها الشـرط، وحيعئـه مـا  ترتـ   لـ  هـها العقـ  ةلـه باطـل، 
وخن ةاي  الشـرةة لـم تشـترط  ليـ  ذلـ ، وتصـرف ، والشـرةة تقـاس بـالبيع، وءـ  با تهـا  ليـ ، فهـها 

 تصرف  مع اآلخر تصر  ةحي . وهللا أ لم.تصر  من الشرةة باطل، ال  لزم  له شيء، و 
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 تأعير المحل المستأعر
 وبرةاته.  ليكم و حمة هللا السالسالسـؤال: 

وفـمض معـه  ،لمسـتأعر ع  ـ  نتـأعيرهأخـي ولكعـه إزجـا  وءـاس  ،محـالً  يوترع لـ امات وال  ،أيا فتاة
 ،نلـ يا فـيهـها هـا العـر  ةلهـا  لمـا بـأن  األطرا  نيني بالتراض اً وأخه ةاح  المل  مبلغ ًا،مبلغ

 .العمل؟ فهل زجام هها
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا ، وبع :

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
ــــي  ــــي المعــــامالت والشــــروط ف ــــه؛ ألن األةــــل ف ــــأس ب ــــأعير العــــين المســــتأعرة هــــها عــــا ز، وال ب ت

[، 275: "وأحل هللا البيع وحرس الربا" ]المقرة:- ز وعل –المعامالت الحل والصحة؛ لعماس ءال هللا 
لكـن زشــترط أن زكــان تـأعيره لمــن زســتأعره بم ــل الضـر  أو أءــل معــه فــمن ةـان أك ــر فــال زجــام إال 
نرض  المال ، فم اًل إذا استأعر هها المحل لكي  بيع نيه أءمشة فلين له أن  ؤعره لمن زعمل نيـه 

كن لا أعره لمن  بيع نيه أءمشة، أو أوايـي معزليـة، ويحـا ذلـ  م ـل ح ادة، ألن الضر  هعا أك ر، ل
 الضر  أو أءل فمن هها ال بأس به. وهللا أ لم. 

 
 أءرضه مبلغًا بصانان 

 زعيـ ها أنبشـرط  ،فاافـي ةـاح  المـال ،  ـال ألبن يمبلغ مالم آخر عل  طل   عل منالسـؤال: 
من  إ فاءهو ع  األعل طل  الم  ن من ال ا ن  ،فاافي الم  ن ،تا   بع  سعة ةرتان ةانان  ستما ة

، فــرفض الــ ا ن واحــتج بــأن المــال أل تــاس وهــا وةيــل  ــعهم آيفــًا،واســتالس المبلــغ المــهةا  ، الصــانان 
 .هةا ةم ن الم  ن في الصا ة ال ان فاءفهل زجام للاةيل حي 

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا ، وبع :
: - ـز وعـل–ي مال اليتيم االحتيـاط لـه، و ـ س ءربايـه إال بـالتي هـي أحسـن؛ ةمـا ءـال هللا األةل ف

[، و لــ  هــها فــالي األ تــاس ال زملــ  أن 152"وال تقربــاا مــال اليتــيم إال بــالتي هــي أحســن" ]األيعــاس:
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ه زسقغ شيئًا من د عهم أو أن  تبرع؛ ألن هها لين من ءربايه بالتي هي أحسن، نيج   ليه أن زأخـ
 السلع التي اتفي  ليها مع الم  ن، أو أن زأخه ممعها وفيمتها أا ممن م لها. وهللا أ لم.

 
 البرمجة للفعاد  التي تبيع الخما 

السـؤال: أ مل ةمبرمج ةمبياتر في إحـ ى شـرةات الكمبيـاتر، وأءـاس اآلن نتجهيـز نريـامج محاسـبي 
يــامج إلــ  الفعــ  ، أيــه ســيقاس ناضــع عميــع ألحــ  الفعــاد  الســياحية، وأيــا  لــ   لــم بعــ  إ ،ــاء البر 

مشتر اته، ومعهـا بـال،مع الخمـا  والسـجا ر فـي البريـامج لـيعلم حسـاباته، فهـل  اعـ  وم   لـي؟ مـع 
الفعــاد ن، إذا  -العلــم أن يشــاط الشــرةة التــي أ مــل فيهــا ةلــه فــي مجــال الســياحة، مالقــرى الســياحية

ن السهل الحصال  ل  و يفة أخرى، بانضافة كان  اع  وم  فما ها الحل؟ مع العلم أيه لين م
 أن  لي التزامات. ولكم عز ل الشكر. 

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا ، وبع :
زقــال: "وتعــاياا  لـــ  البــر والتقــاى وال تعـــاوياا  لــ  انمــم والعـــ وان"  - ــز وعـــل –األةــل أن هللا 

 مل مبرمجًا لهها الفع  ، أو المكان السياحي، ووضع في ذلـ   [ وال ش  أن انيسان إذا2]الما  ة:
الخمـا  والسـجا ر، وغيـر ذلـ  مـن األمـا  المحرمـة أن فــي هـها د ـاة وخ ايـة  لـ  فعـل هـها انمــم، 

لمـا  - ليـه الصـالة والسـالس –والمبرمج سيكان شر كًا في هـها انمـم، ومعيعـًا فـي هـها انمـم، والعبـي 
، فأيـا أيصـ  أخـي ن1598أخرعـه مسـلم م اتمـه، وشـاه زه، وءـال: "هـم سـااء"لعن الربا، لعن آكله وة

وأن زجـ ، و جتهـ  فـي المحـث  ـن مكـان آخـر غيـر هـها المكـان.  - ز وعل –السا ل أن  تقي هللا 
 وهللا أ لم. 

 
 با اا ترةة أخيها دون استشا تها

لــه وءتهــا أ   وةــان ،أخااتــهوو مــه  ،أو أس أو أب ،لــه موعــة أو أوالد ولــم زكــن ،تــافي أخــيالســـؤال: 
وةـان غالبيـة األمـاث  الكهربا يـة،وبعض األعهـزة  ،وةان ضمن الميراث أماث خش  ،ومالث أخاات

 فلـم ،ال ال ـة أختـهخـال  مـع   لـ وةـان  ،فرفض  أيـا وأختـي ،األ  األكبر أن يبيعهفاءتر   ًا،ع   
تام ـع ممعــه  مـم تـم ،األخـ  ال ال ـةوءمـ  أيـا وأختــي بشـرا ه دون  ،وتـم تقـ  ر ممعـه العقـ ا ،زستشـرها
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و أخبرتهـا أن األمـاث  ،العقـ ا وأ ،يتهـا يصـيبها ،العق ا بالميراث الشر ي للهةر م ل حف األي يـين
أيعــي وأختــي األخــرى اشــتر عا هــها  و لــم أخبرهــا ،وءــ  تافيــ  بعــ  ذلــ  ،وهــها يصــيبها معــه ،تــم نيعــه
 .فهل ما فعلعاه ةحي ؟ .األماث

 
 الجـااب: 

 . -إن شاء هللا –هها البيع ن معه دون محاباة لألختين ويقص، فمن هها ال بأس به  إذا ةان
وخن ةان هعاع يقص من ال من ومحاباة لألختين فال ن  من إ عاع العقص إل  و مة األخ  ال ال ـة. 

 وهللا أ لم.
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 ما ب أمن مت،اع في مسج 
 السـؤال: السالس  ليكم.

ع ، ل  عا ماءفان للسيا ات، األول ءر   مـن المسـج ، وال ـايي أيا ما ب أمن مت،اع في أح  المسا
مقانـل المســج ، ويتمــع يظامـًا فــي  ــاس الجمعــة، حيـث يســم  للســيا ات التـي فيهــا مالمــة أشــخا  أو 
أك ـر بالــ خال للماءــب األول، أمــا اآلخـرون فيــههبان للماءــب اآلخــر. هــل زقـع  لــي إمــم فــي تــأخر 

  ن ةالة الجمعة؟.اله ن  ههبان إل  الماءب اآلخر 
 

 الجـااب:
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

تِ ــ   ال، لــين  ليــ  إمــم؛ أليهــم هــم الــه ن  ضــاا أليفســهم بالتــأخر، وأيــ  إيمــا اتمعــ  العظــاس الــها   
 للمصلحة العامة. وهللا أ لم.

 
 شرط المضا ب لرب العمل يسمة

ل يسـمة معيعـة إن  بحهـا أو أءـل معهـا و مـا في ما إذا شـرط المضـا ب لـرب العمـ ما الحكمالسـؤال: 
  ب   شرة أو أءل فها فمت  ما ،والمشروط  شرة بالما ة ، أس المال ما ة م الً  ؟للمضا ب ماد فها

 .وهكها ،و شر ن للمضا ب ،فعشرة لرب المال م الً وخن  ب  مالمين ، لرب المال
 الجـااب: 

  : الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع
من أهم شروط الشرةة أن تقاس  ل  الع ل، وذل  بأن زشترع الشر كان في المغعم والمغرس، وطر ي 
ذلــ  أن زكــان لكــل واحــ  معهمــا عــزء مشــاع معلــاس مــن الــرب ، نيكــان ألحــ هما العصــب، ول خــر 

خـ زج  العصب الماءي من الرب ، أو هها له ال لث، واآلخر له ال ل ان، وهكها، ودليله ح  ث  افع نن
وَن َ َلــ  َ ْهــِ  العَِّبـــيِ   ": ن1547مفــي ةــحي  مســـلم  - ضــي هللا تعــال   عــه – َةــاَن العَّــاس    ــَؤاِعر 

ْ ِع َفَيْهِل   َهَها  َوَ ْسَلم  َهَها َوَ ْسـَلم   َةلَّ  َّللاَّ  َ َلْيِه َوَسلََّم َ َل  اْلَماِذَزاَياِت َوَأْفَماِل اْلَجَ اِوِل َوَأْشَياَء ِمْن الزَّ
ـا َشـْيء  َمْعل ـاس  َمْضـم   ان  َفـاَل َبـْأَس َهَها َوَ ْهِل   َهَها َفَلـْم َزك ـْن ِللعَّـاِس ِةـَراء  ِإالَّ َهـَها َفِلـَهِلَ  م ِعـَر َ ْعـه  َفَأمَّ

أما ةايه في م ل هها السؤال زقال  شرة بالما ة إن  بحـ  فجميعـا لصـاح  المـال، والمضـا ب  "ِبهِ 
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لــ  فالعشـرة للمضــا ب العامـل والزا ــ  زكـان لصــاح  المـال... إلــخ، لـين لـه شــيء، وخن ماد  لـ  ذ
 فهها ال زجام، والصحي  ما تق س. وهللا أ لم. 

 
 ما زستفاد عراء السح   ل  الحساب

وهــا محســاب غيــر عــا ان وال  ،حســاب فــي أحــ  البعــاع لحفــف مبلــغ مــن المــال ءمــ  بفــت الســـؤال: 
وال  اعـ  أا فاا ـ  نعكيـة  لـ  هـها المبلـغ،  ،ها الحسـابمالية عـراء فـت  هـ التزامات  ترت   ليه أا

 وءــ  زحالفــ  ،البعــ  ةــل شــهر بــمعراء ســح   لــ  هــها العــاع مــن الحســاب الــها ذةريــاه ســابقاً  زقــاس
 انفـادة أ عـا ؟ما حكـم االسـتفادة مـن هـها المبلـغ :هها السح ، السؤال الحف في الفام بمبلغ يتيجة

 ًا.عزاكم هللا خير و  ،بشكل واض 
 

 الجـااب:
 الحم  هلل  ب العالمين، والصالة والسالس  ل  يبيعا محم  و ل  آله وةحمه أعمعين، وبع : 

االســتفادة مــن هــها المبلــغ ال تجــام؛ ألن هــها داخــل فــي هــ ازا المقترضــين، واله زــة مــن المقتــر  
و د  ن  محرمة، وال تجام للمقر ؛ ألن القر   راد به ان فا  وانحسان دون المعاوضة، وهكها

 ضي  –ةانن عماس، و ب  هللا نن سالس وغيرهم من الصحابة  - ضي هللا تعال   عهم–الصحابة 
 بأن ه ازا المقتر  محرمة، وال تجام. وهللا أ لم. -هللا  عهم

 
 فصلاه و ع ه ولهم مال

 ــن العمــل  يءــاماا بفصــل وءــ  ة، شــر ســع مالمــةمعــه  ةا  ــان  أةــحانها ةشــرةفــي  مــل الســـؤال: أ 
ولهـم  المـادا،و لـزمهم التعـا ض  ي،ةـف فـيوالقـايان  ،بصـ د ءضـيه ضـ هم وأيا اآلن ،سب  ن ون 

 وءــ  ةعــ  ءبــل الفصــل بصــ د ،الحســابات لــم زكتشــفاه خ،ــأ فــي ــن  عمــا ة ،المــال مبلــغ مــن عــ ا 
 ؛ أليـيةـم  نـ ون مـالأ فأيـالهم  أ ،يته إن ألييهها المبلغ  أمسك   لماً  يفلما تم فصل إ عا ه،

 ،مصـر فـي يـتم تعلمـان الحـالأو  ،سـتعين بـه  لـ  ياا ـ  الـ هرأمـا  مرتبـيمـن  أوفـر نأ أسـت،علـم 
ستحكم  الها لهم من مبلغ التعا ض أ ده أن ل   ،الاء  الحاضر فيهها المال  في أتصر فهل 

هـؤالء الملحـ  ن  حـل لـ  مـن الحالـةهـهه  فـيهـها المـال  إنوهعـاع مـن ءـال  أ ععـه؟ أس المحكمـةبه 
 با ع هللا نيكم. يفتاي. أ  التعا ضاله ن  لماع بخال
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 الجـااب:

 الحم  هلل  ب العالمين، والصالة والسالس  ل  يبيعا محم  و ل  آله وةحمه أعمعين، وبع : 
ــالعقاد"  - ــز وعــل –هــها المبلــغ زجــ   ليــ  أن تــرده؛ ألن هللا  ــه ن آمعــاا أوفــاا ب ــا أ هــا ال ءــال: "ز

[، فمقتضـ  ذلـ  8م ألماياتهم و ه هم  ا ـان" ]المؤمعـان:: "واله ن ه-سمحايه –[، وءال 1]الما  ة:
أن ترد هها المبلغ، وما تقضي به المحكمة الشرعية ل  مقانل  لمهم، فميـ  تأخـهه، "ومـن   تـي هللا 

 [. وهللا أ لم.3-2زجعل له مخرعًا و رمءه من حيث ال زحتس " ]ال،ال :
 

 مع  حين غير عهة التزةية
ــ ان معســإالســـؤال:  كمــل أن أشــهادة ال ايا ــة دون   لــ كر ســافيتي ســابقا, وءــ  حصــل  يــي مــن نل

 اليهــإســالمية المعروفــة وغيريــا الجهــة المرســلة ان الجهــة المختصــةالم  ســة مــم حصــلعا التزةيــة مــن 
يــا أن ســالمية وحصــلعا  لــي المعحــة ال  اســية, واآلالجامعــات ان ىحــ إ إلــ و اءعــا أ ســلعا أو  التزةيــة,

واةل د استي فـي ال  اسـات أن أوهل زص  لي  ,اخهياهأحكم المعحة التي ما ف وش  التخرج.  ل 
 .؟ وعزاكم هللا خيراالعليا

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا هللا، وبع : 
أيه ال شيء  لي  وأي  تااةل، وحكم المعحة ههه الجاام، فتااةل فـي  –وهللا أ لم  –نيما زظهر 

واألمــر بــالمعرو  والعهــي   - ــز وعــل  –ذلــ  بمــا  عفــع أمتــ  بالــ  اة إلــ  هللا د اســت ، وتعــا  
  ن المعكر، والعمل بالعلم، وخ شاد العاس وتاعيههم. 

  
 يسمة من ان راد للسا ي

هعا في ةع ا ياع من العمل زجـرا  لـ  العحـا التـالي: زقـاس شـخص بالسـعي فـي تحصـيل : السـؤال 
زحصـل  لـ   قـ  مـا زع،يـه لشـرةة يظافـة مقانـل يسـمة مسـتمرة م ـل  قاد يظافة للممايي . و عـ ما 

% مـــن ان ـــراد الشـــهرا للعقـــ  حتـــ  يهازـــة مـــ ة العقـــ . فهـــل زجـــام للشـــخص أن زأخـــه م ـــل هـــهه 3
 عزاكم هللا خيرا.  العسمة؟
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 الجـااب: 

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 طين: زجام له أن  ؤعر غيره وها مستأعر بشر 

ر أح ًا غيره.   األول: أال زكان هعاع شرط بأال   ؤع 
ال ايي: أال زختلب الغر  بحيث من اسـتأعره زقـاس بم ـل العمـل الـها زقـاس بـه أو أك ـر. فـمذا تـافر 

  ههان الشرطان فاألةل في ذل  الحل. 
 

 فصل   اد السيا ة
وترع ولم  تم  ،ةان  ،الً  أو م اً ةان  إذا  حكم فصل   اد الكيلامتر الخا  بالسيا ة ماالسـؤال: 

 إةالحه؟.
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 فصل   اد السيا ة ال زخلا من أمر ن:
 األمر األول: أال  ر   انيسان نيع السيا ة فهها وشأيه. 

ي ذلـ  مـن التـ لين، والتـ لين األمر ال ايي: أن  ر   نيعها فميه ال زجام له أن زفصل الع اد؛ لما ف
: "من غشعا فلين معا" أخرعه مسلم -ةل  هللا  ليه وسلم –محرس، وها من الغف؛ وء  ءال العبي 

 ن، نيج   ليه  ع  نيع السيا ة أن زخبر نهل . وهللا أ لم. 101م
 

 هل له الخصم دون  لم الشرةة؟
 .السالس  ليكمالسـؤال: 

ـــي شـــرةة خاةـــة أ مـــل ـــمن  ،ف ـــر مـــن  دا ةإولألســـب ف ـــي ة ي ـــانالشـــرةة تقـــاس ف  أمـــاالبأكـــل  األحي
 أن األمـــروءـــ  وةـــل  ،نـــ ون وعـــه حـــي ةةـــأن تخصـــم مـــن  مـــاالتهم الشـــهر  ،المـــا فين بالماطـــل

 ــتم العمــل  أنزمكــن  والتــي ال ،الما ــب  ــ فع خــالل الشــهر بعــض المصــا  ل الضــرو  ة للعمــل
تــرفض  اآلنوهــي  ،هه المصــا  لوءــ  ةايــ  الشــرةة تــ فع هــ ،ةمصــا  ل الهــاتب الجــاال ،نــ ويها
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ومـــن خـــالل  ،العمـــل نيجـــاموالما ـــب مجبـــر  لـــ  االتصـــال بـــالعمالء وبعـــض المـــا فين  ،دفعهــا
زقاس ن فع فااتير الجاال الخاةة  أنله:  فهل زحي ،للشرةة  تعامل نها الما ب أماالالعمل هعاع 

صمه الشرةة دون وعه حي الشرةة دون  لمها. هل زحي له استرداد ما تخ أماالبالشرةة فقغ من 
 .وعزاكم هللا خيراً   تجاوم حقه. أنودون  ،من  اتمه و ماالته دون  لمها

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

ـــأواًل أحـــ  أن أيمـــه أن الشـــرةة زســـتمع  ـــم  م ـــل هـــها زســـميه العلمـــاء بمســـا ل الظفـــر، ف أن تقـــاس بظل
 -ما فيهــا؛ ألن إدا ة الشــرةة تم ــل المســاهمين ولــين لهــا مصــلحة بظلــم مــا في الشــرةة، نيظهــر

أن هها بعي ، وأن الشرةة إيما تخصم  ل  بعـض المـا فين ألمـر أو آخـر، إمـا لكـايهم  -وهللا أ لم
أن  - عــ اوهــها بعيــ   –فرطــاا فــي العمــل أو تعــ وا أولهــم أخ،ــاء أو غيــر ذلــ ، لكــن لــا فرضــعا 

الشرةة خصم  شيئًا بغير حي، وأكل  مال الما ب بغير حي، فظفر الما ب بشيء من المال، 
فهل له أن زأخـه حقـه، أو ال؟ هـها ماضـع خـال  نـين أهـل العلـم، نـمعض العلمـاء عـام الظفـر أيـه 

 زجام لإليسان أن زأخه حقه في مالمة مسا ل: 
 ا لم زع،ه حي الضيافة. األول : الضيل  له أن زأخه حقه من المضيل إذ
 ال ايي: الزوعة لها أن تأخه ء   العفقة من الزوج. 

: "خـها - ليـه الصـالة والسـالس –ال الث: األوالد لهم أن زأخهوا ء   العفقة من وال هم؛ لقـال العبـي 
ةــل  هللا –العبــي  ولقــال ن1714ن ومســلم م5364أخرعــه المخــا ا م مــا زككيــ  وولــ ع بــالمعرو "

ـْيِل َفـاْءَبل اا  في حـي الضـيل: " الصحي في  - ليه وسلم وا َلك ـْم ِبَمـا َ ْعَمِغـي ِللضَّ ِإْن َيـَزْلت ْم ِبَقـْاس  َفـَأَمر 
ـــمْ  ــــْيِل الَّـــِها َ ْعَمِغـــي َله  ْم َحـــيَّ الضَّ ـــه وا ِمـــْعه  ن ومســــلم 6137أخرعـــه المخـــا ا م " َفـــِمْن َلـــْم َزْفَعل ـــاا َفخ 

 ــز  –ألن هللا  -القاضــي –ال أن  رافعــه إلــ  الحــاكم ، وأمــا مــا  ــ ا ذلــ  فميــه ال زجــام إن1727م
[، وألن انيسـان ال زخـان مـن خايـه، 8ءال: "واله ن هم ألماياتهم و ه هم  ا ان" ]المؤمعان: -وعل

 وخيما  رافعه إل  القاضي. 
وءــال بعــض العلمــاء بــأن مرافعتــه إلــ  القاضــي فيهــا مشــقة...إلخ، فلــه أن زأخــه حقــه معــه إذا تــيقن 

  أ لم.ذل . وهللا
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 هل زستلم المبلغ  ن مستحقاته؟

 وبع  : ه.السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتالسـؤال: 
إلـ  م  عـة  نالقعفـهةموتـم يقلـي مـن م  عـة  ،الـاما ات ى مل في إحـ أ أيا  -هللا هسلم- :فضيلة الشيخ

ولـي أزـاس، ترحيـل وايتـ اب مالمـة لـي وتـم ةـر  نـ ل  ،  عـة الر ـا مليـًا فـي فع مل أ  وأيا الر ا ،
الـها لـم  انضافين ل الترحيل  ن  ملي  اً ععل مبلغأهل ه، ستلم مستحقاتأ مل إضافي ساني لم 

 وبرةاته. هللاوالسالس  ليكم و حم  .ه؟تص   بأستلم المبلغ و أ أستلمه، أو
 

 الجـااب:
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته.
إذا ةع  يظامًا ال تستحي هها المبلغ فميه زجـ   ليـ  أن تـرده إلـ  المؤسسـة الحكاميـة التـي تعمـل 
نها، وخذا ةع  ال تـتمكن مـن ذلـ  فميـ  تشـترا بـه أغراضـًا لهـهه المؤسسـة، وخذا ةعـ  ال تـتمكن مـن 

 لم. أن تصرفه في المؤسسة فمي  تتص   به، ولين ل  أن تأخهه ن اًل  ن حق  الساني. وهللا أ 
 

  تملكان بعضًا من  يعات الفحص
 .بسم هللا الرحمن الرحيمالسـؤال:  

أ مــل بــه تــ خل لــ  عا الرســا ل  ابــالفرع الــه ا المعمــل الكيمــاو  وفــي ا،الميعــاء نبلــ  هيئــة فــيأ مــل 
ومـن المفـرو   ،ويقاس بفحص عزء من العيعة المسحابة ولين ةلها ،المستا دة والمص  ة للفحص

ضئيل ع ًا بحيث زمكـن للمسـتا د التعـامل  يولكن الجزء المتمق، عات إل  المستا دأن ترد نااءي العي
من ةل العيعـات  لـ  بعضـعا  يويقاس نتام ع هها المتمق ي، عه وال حت  زسأل  ن هها الجزء المتمق

العلم أن التام ع  تم  ل  من بالمعمل فقـغ  مع ؟فهل هها التام ع حالل أس حراس أفادةم هللا ،المعض
 .والسالس  ليكم و حمة هللا وبرةاته. الزمالء بالفرع باءين دو 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
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: "وال تــــأكلاا أمــــاالكم نيــــعكم بالماطــــل" - ــــز وعــــل –األةــــل فــــي مــــال المســــلم الحرمــــة؛ لقــــال هللا 
أخرعـــه  زحلــبن أحـــ  شــاة أحـــ  إال بمذيــه" : "ال-ةــل  هللا  ليـــه وســلم–[، وءــال العبـــي 188]المقــرة:

: "ال زحــلُّ مــال امــرط إال ب،يــ  يفــن -أزضــاً  –، وفــي الحــ  ث ن1726ن ومســلم م2435المخــا ا م
، وخذا ةــان ةــهل  فميــه زجــ   د  هــها المتمقــي إلــ  ةــاحمه وخن ةــان ن20695أخرعــه أحمــ  م معــه"

 –خير، وأمـا إذيـه لكـم بـأن تأخـهوه ضئياًل ال زمكن  ده فميه زج  أن زستأذن في ةرفه في وعاه ال
ةـل  هللا  ليـه  –فمن هها ال زجام؛ أليه داخل في هـ ازا العمـال، وءـ  ءـال الرسـال  -لا أذن نهل 

 . وهللا أ لم. ن23601أخرعه أحم  م : "ه ازا العمال غلال"-وسلم
 

 السلم..وبيع ما ال زمل  
 كرًا. السـؤال: ما الفر  نين نيع السلم وبيع ما ال زمل ؟ وش

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
لم ها: نيع ماةا  في الهمة ن من مقبا  في مجلن العق .   السَّ

 وأما نيع ما ال زمل  فها أن  بيع سلعة ال زملكها؛ ةأن  بيع سيا ة م   من العاس. وهللا أ لم. 
 

 زستا د بماع  ا تماد مستع ا
ســتا د بضــا ة مــن شــرةة مصــععة بماعــ  ا تمــاد مســتع ا معــزم  ــن طر ــي أحــ  ا عــل  الســـؤال:

المصــا    لــ  فتــرة ســما  مــ تها مالمــة أشــهر زســ د خاللهــا المســتا د فيمــة المضــا ة ةاملــة لكــن 
% مـن 50 لزس المسـتا د بم ـ اع فيمـة  -1له شروط وهي:  له اال تماد المصر  الاسيغ الها فت 

دفــع  مالــة للمصــر  بقيمــة مالمــة فــي  -2 .جــز لصــال  الشــرةة المســتا دةاال تمــاد المســتع ا تح
د عـا  مـا زعـادل  300دوال  مصـا  ل نر  زـة بانضـافة إلـ   20إضافة مبلغ  -3 .100×3 الما ة
دوال  لتأمين المضا ة بانضافة إل  مصا  ل مسـتع    بـ  أن الشـرةة المسـتا دة ال تتعامـل  250

ــ فع بعــ  فتــرة الســما  زقــاس المصــر  فــي  -4 .مــع العــ و الصــهيايي حالــة  جــز المســتا د  ــن ال
فهـل زجـام م ــل هـها التعامـل شـر ًا أس ال؟ مـع العلــم  ،بالـ فع  عـه يظيـر فاا ـ  تحســ   لـ  القـر 

 .بأن الفاا   ال تحتس  إال في حالة العجز  ن ال فع ودفع المصر   عه



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

22 

 
 الجـااب: 

 هللا، وبع :  الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال
هها التعامل ال زجام وها شر ًا محـرس، ونيـه محـاذ ر ة يـرة؛ أذةـر واحـ ًا معهـا فقـغ، وهـا المحـهو  
األخير، وها ال خال في  ق  الربا، و كفي هها، فمن المستا د دخل مع المصـر   لـ  أن زقرضـه 

 با  اهرة. وهللا أ لم. المصر  إذا لم زست،ع الس اد بفاا  ، وهها  با وال زجام، وأدلة تحر م الر 
 

 العمل في شرةة تعر  المعتق ات الفر ايية
ومصــ    انلكتروييـة، األعهـزة فـي  ملـيطبيعـة  ،مجـال ءر ـ  الصـلة بالســياحة فـي مـل الســؤال: أ 

مادة تا  خية لكعها تتحـ ث  ـن  يوه األعهزة، تعرضهزعتم   ل  طبيعة ما  باألساسدخل الشرةة 
ـــ ات الفر اييـــة الق  ـــي نزمـــة بمـــا فيهـــا مـــن شـــرع المعتق فضـــال  ـــن المـــؤمرات المصـــر ة والســـمعية  ن

 .م ى مشروعية هها العمل بشأن استفسا ا  ن  بانعابة عا الفضل أف ه.وخالف  كالماسيق
 

 الجااب:
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

ية معهــا إ هــا  الشــرع ويشــره الــها زظهــر لــي أيــه ال زجــام العمــل بم ــل هــها لعــ ة محــاذ ر شــرع
 - ـز وعـل –وبيايه، وهها مما ال شـ  نيـه أيـه  عـاءض د ـاة التاحيـ ، ونيـه د ـاة إلـ  الشـرع بـا  

ـــايي مـــا ذةـــره األ  الســـا ل مـــن  - ـــز وعـــل –والشـــرع أ ظـــم ذيـــ   صـــي هللا  بـــه، والمحـــهو  ال 
 –ماســـ  األشـــعرا الماســيق  الماعـــادة فـــي م ــل هـــهه اآلالت، وهـــها أمــر ال زجـــام؛ لحـــ  ث أنــي 

 . - ضي هللا  عه
 المحهو  ال الث: أن م ل ههه األشياء ال تخلا من اختالط الرعال والعساء السيا . 

المحهو  الرابع: أن في م ل هها إضا ة للاء ، وال  ترت   ليه ة يـر فا ـ ة، نـل  ترتـ   ليـه ة يـر 
 مضرة ةما تق س. وهللا أ لم. 
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 هل ها حي ل باء أس للشرةة؟
تقـــاس بعـــض الشـــرةات والمؤسســـات الخاةـــة والحكاميـــة بســـ اد الرســـاس ال  اســـية الماليـــة ـؤال: الســـ

ـــ  عا وءـــ  زحصـــل بعـــض هـــؤالء ، الم،لابـــة  ـــن أنعـــاء المـــا فين العـــاملين لـــ  هم والـــه ن    ســـان ل
نتزو ــ هم  اآلبــاءو ،الــ   ،لتفــاءهم ال  اســي ةمكافــأةتخكــيض خــا   ال،ـالب  لــ  مــع  د اســية أو

ومـن مـم  ،رساس ال  اسية ن ون الحسامات إل  عهة  ملهم لتس    المبلغ ةـاماًل للمـ ا سبم،المة بال
 ،ز،البان الم ا س نتس    الفر  في المبلغ لكايه مكافأة ألنعا هم . فهل ها حي لهم نعاء  ل  ذلـ 

أس هــا حــي للشــرةة التــي دفعــ  الرســاس و جــ   ؟هم م،المــة بالرســاس ةاملــةؤ و جــام للمــ ا س إ ،ــا
 .؟تها لهاإ اد

 
 الجااب:

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
الــها زظهــر لــي أن هــها لــين حقــًا لهــؤالء اآلبــاء، وأن مــا حصــل مــن تخكــيض فــي  ســاس ال،ــالب 
اله ن    سان في ههه الم ا س تفاد به الشرةة، فمن أذي  نـ فع الفـر  لهـؤالء اآلبـاء نعـاء  لـ  أيـه 

م عام ذل ، وخال فميه ال زحي ل باء أن ز،ـالباا نهـها التخكـيض، وخيمـا زكـان هـها مـن مكافأة ل،النه
يصي  الشرةة؛ ألن الشرةة هي التي تبر   ووهب  لهم ذل ، وبممكـان اآلبـاء أن ز،ـالباا الم  سـة 

ي التي ت فع ههه المكافآت أن تكان مكافآت ال،الب المتميز ن أشياء  يعيـة أو أمـاااًل يق زـة ال تتعلـ
 نتخكيض شيء من الرساس. وهللا أ لم. 

 
 هل ها آمم ناعاد ال    ل  س،حه؟

 . بسم هللا الرحمن الرحيمالسـؤال: 
 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاته

الـها زعتبـر -وعا ا الها زسكن تحتي زضع مال  ن في السـ،   ،من معزل  لا اً  استأعرت دو اً  
ويصحعي أ  بأن أذهـ  للرعـل وأطلـ  معـه  ،مرحلة التأميث اآلن في وأيادفع  انزجا   -لي تابعاً 

 لمــا بــأيعي ال أضــع  ،أليعــي آمــم ناعــاد الــ   فــي الســ،  التــابع لــي ؛أن  ز ــل الــ   مــن الســ، 
وأيا وهللا زـا شـيخ فـي ،  س بال   في الشا عالم زستج  عا ع بالحسع  ف إنوءال  ،التلفام في نيتي

وهـل زعتبـر ذلـ  مـن ان ايــة  ؟اعـاد هـها الـ   فـي ســ،حيفهـل أيــا آمـم ن، حيـرة  ظيمـة مـن أمـرا 
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لكـن إن لـم زسـتج   ،أيا أ لم زا شيخ أيه زج   لي يص  عا ا ومعاةحته؟  ل  انمم والمعصية
أ عـا زـا شـيخ أن تجيـ  ؟ فهل سأحاسـ   لـ  وعـاد هـها الجهـام فـي سـ،  نيتـي المسـتأعر ،لهل 

 .وعزاع هللا خيراً ؟  ن تساؤلي وتعصحعي بماذا أتصر 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
هـها الســؤال زحتـاج إلــ  تفصــيل فميـه إذا ةــان اســتئجا ع للـ و  ال ــايي زجعلــ  مالكـًا لمعفعــة الســ،  

ــأمر هــها الشــخص الــها ععــل الــ   فــي هــه ا الســ،  أن المتصــر  فيهــا، فميــه زجــ   ليــ  أن ت
  ز له؛ ألن ل  السل،ة، وأي  مال  المعفعة. 

أمـا إذا ةــان اســتئجا ع لهــها الــ و  ال ـايي ال زمكعــ  مــن ذلــ  فميــه ال زجـ   ليــ ؛ وهــها  رعــع إلــ  
 أ را  العاس وما تقتضيه العقاد. وهللا أ لم. 

 
 غرامات شرةة الكهرباء

أسـبا ين مـن تـا  خ الفـاتا ة، وتضـع  % لمـن  ـ فع خـالل10 عـ يا شـرةة الكهربـاء تخصـم السؤال: 
%  ل  المتأخر ن  ن الـ فع لعـ ة شـها ، فهـل هـهه الغرامـة عـا زة أس هـي م ـادة 10غرامة مق ا ها 

  با...؟
 

 الجااب:
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل  من ال يبي بع ه.

 ن هها ال بأس به.أما  بالعسمة للخصم فهها ال بأس به إذا باد  بالتس    وبع  ذل  خصم  فم
وأما بالعسمة للغرامة نيظهر أيها ال تجام ألن الشرط الجزا ي إذا ةان محله الـ  ن فهـا غيـر عـا ز، 

 ألن الشا ع حرس الز ادة مقانل التأخير في ال  ان.
 



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

25 

 با اا نز ادة من غير  لم الما ع
 ،للقــ س  ــاالً    25   بســعر أنبيـع  آخــروةلعـي سمســا   أ ا ، مــل سمســا  ن: أ 45894الســؤال م
 ،ـاء ةـاحمه خ و  األ  والسمسـا  بشـراء  أيـاوءمعا  ،  االً  27سلابي الخا  بعته بسعر أولكععي ب

 األةلي ن طر ي شي  مؤعل حت  يتمكن من استالس الشي  من المشترا    االً  25فيمتها بسعر 
حيــث  ،  ــاالً  27ن هعــاع مشــتر بســعر أبــالبيع ولــم يعلمــه بــ األ  وتســ    المبلــغ، وءبــل ةــاح  

ومن مم ءمعا نتغيير االسم  ،للبيع ةال باتي األو ا ووءع  ل   المختصةالجهات  إل ذه  مع مميلي 
 أن إال، األول ـــن االتفــــا   ال ولـــةولــــم يـــ فع حتـــ   ســــاس  ةتممعـــا البيعـــأالمشـــترا الحقيقــــي و  إلـــ 

ي  تكـهب أ أ نلم و  األ  ءبل  مع  شراء  إيعيالمشترا  لم نهل  نيما بع  وطالبعا بالفر  ءا ال 
فــي  آخــهامعــ  ةــ الل  أتعامــلفلــم  إســالمية ةوتعمــل فــي شــرة ،ملتــزس ومصــل    اهر ــاً  أليــ  لــي 

فيهـا  أ اد األ  يكم ءمتم باالحتيال  لي وةاح  أ رف  ب واآلني  ةاد  في ةالم  أاال تما  
 . رحكم هللا ؛في وييأ القيامة. اس  إل حراس  ليكم  انضافيوالمبلغ    االً  27للق س ولين    االً  25

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا. وبع : 
[، وةــان الااعــ  283: "فليـؤد الــها أؤتمــن أمايتـه" ]المقــرة:- ــز وعــل –الاةيـل أمــين، وءــ  ءـال هللا 

هـها هـا  ليه أن  بين للما ع األول أيه باع بسمع و شر ن، ووةله أن  بيع بخمن و شر ن  ل  أن 
الــ من، وأيــه لــين هعــاع م ــادة، وأمــا اآلن فقــ  حصــل م ــادة نيجــ   ليــه أن  بــين ذلــ  و كــان فــر  

 الز ادة للما ع األول، وها له  مالة والها زع،يه إزاه من وةله. وهللا أ لم. 
 

 زضيفان أماااًل بع  التأخير
 ن: بسم هللا الرحمن الرحيم.45851السـؤال م

لهـم  ةالجهـام بالعسـم أشـخا نيع  لـ  أالهاتكية  ن طر ي البيع بالتقسيغ و شتغل نتجا ة األعهزة أ 
 اعـ  فـي  أيـهيهـم  عشـ ون األغلـ   غـم أوالـ ليل  لـ  ذلـ   ،ها ع  ـ  بكل ما يلزوس التر  والتماه

و لــ  ذلــ  يحــن يبيــع  األغلــ  إلــ ولكــعهم  ترةايهــا  ،الغــر  وبســعر  خــيص ادؤ تــ أعهــزةالســا  
و عـــ  التخلــب  ــن التســـ    يضــيل بعــض الممـــالغ  ،ب مــرتين أحيايــاً فقــغ وبســعر مضـــا  أءســاطاً 

مـ  مـن ظالغالبيـة الع أنءبـل الشـراء  لمـا  هحيـث يبلغـ ا وةل ذل  بعلم المشـتر  األةلالمالية  ل  



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

26 

لعـ س تمكـن المحـاكم مـن  أماالعـاحيايـا تضـيع بعـض أي المحـاكم و  ـ ـن طر  إالالمشتر ن ال زسـ دون 
 ه.هللا سمحاي أفادةم دتيإفا أ عاشت   ألسمابالتحصيل 

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا. وبع : 
كايكم تشترطان الز ادة  ل  المشترا إذا لم زس د أو أيكم تقامان بمضافة م ادة فمن هها محـرس وال 

ل  ليه الصـالة زجام؛ ألن هها ها  با العسيئة الها حرمه الشا ع وةان  ليه أهل الجاهلية، وء  ءا
: ن1596ن ومســلم م2179المخــا ا مفـي الصــحيحين  - ضــي هللا  عــه -والسـالس مــن حــ  ث أسـامة

"إيما الربا في العسيئة" فهها غيـر عـا ز، وأيـ   لـيكم أن تحتـاطاا أليفسـكم بغيـر هـهه ال،ر قـة. وهللا 
 أ لم. 

 
 مبلغ  ن طر ي اليايصي 

 .برةاتهالسالس  ليكم و حمة هللا و ن: 42648السؤال م
لكترويـــي العا ـــ  لعــا ودخلـــاا نيـــه بمســـابقة اليايصـــي  نحـــ ى الشـــرةات بأخـــه  عــاان البر ـــ  اإءامــ  

مـن المـال. هـل  نيمـا بعـ  بأيعـا ءـ   بحعـا مبلغـاً  إلكتروييـةماللاتران وب ون  لمعـا مـم أخبرويـا نرسـالة 
 ًا.عزاكم هللا خير و يه حراس. أزجام االيتفاع من هها المبلغ أس 

 
 الجااب:

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته.
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل  من ال يبي بع ه، وبع :

 ال زجام لم ل ههه الشرةة أن تعتفع نهها المال لع ة أما :
زقـال: "زـا أ هـا  - ـز وعـل–األول: ألن م ل هها المال مبعي  ل  ةسـ  محـرس وهـا الميسـر، وهللا 

والميســـــر واأليصــــــاب واألمالس  عـــــن مـــــن  مــــــل الشـــــي،ان فــــــاعتعباه" الـــــه ن آمعـــــاا إيمــــــا الخمـــــر 
فــي  - ضــي هللا  عــه–كمــا فــي حــ  ث أنــي هر ــرة - ليــه الصــالة والســالس–[، والعبــي 90]الما ــ ة:

: "يه   ن نيع الغـر "، واليايصـي  هـها داخـل فـي الغـر ، وأزضـًا هـؤالء أو ن1513مةحي  مسلم 
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ــم تــ خل نعفســها المســابقة و  ــًا  يعيــًا وال هــهه الشــرةة ل ــم تبــهل فــي ذلــ  عهــ ًا مالي خيمــا غيرهــا فهــي ل
 معفعة، وهللا أ لم.

 
 هل تقر  مميلتها؟

 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 45101السؤال م
ن اءترضـــ  مـــن أيهـــا ســـبي لهـــا أمـــن المـــال حيـــث  اً ءرضـــها مبلغـــأن أالعمـــل طلبـــ   يفـــ يمميلــة لـــ

ن تقتــر  مبلــغ أن تر ــ  اآل يمصــا  ل الــزواج وهــ يفــخيهــا أمــن المــال لمســا  ة  اً المصــر  مبلغــ
ولـ  لـم  ـتم تسـ   ها لـمعض العـاس لـعفن السـب  لكـن السـلفة األ اً تـرد د ايـ يخر مـن المصـر  لكـآ

خـه سـلفة أول  لتـتمكن مـن ءرضها بعض المال لتقاس نتس    السلفة األأن أن ف،لب  حت  اآل كاملة
فهمـ  مـن يقـاد  ءصـ  ال اييـة حسـ  مـاأل تل  السـلفة يها سترد المال  ع ما تستكمأوءال  ب ،خرى أ

يــا مــن ياحيــة محرعــة معهــا ومــن أو  بــان المصــا    عــ يا تتعامــل بالر أا بــالســلفة  عــ ما تســتلمها  لًمــ
السـالس . و بـا ع هللا نـيكم ؟فعـلأفمـاذا ا  ملية الربـ فيشا ع أيما إكان نهل  أن أخا  أ أخرى ياحية 

 .  ليكم و حمة هللا وبرةاته
 

 ااب:الج
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته.

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل  من ال يبي بع ه، وبع :
األولـــ  نهـــهه المـــرأة أن تقـــر  أختهـــا دون أن تشـــترط  ليهـــا أن تســـ د مـــن الســـلفة، نـــل  ليهـــا، أن 

أختهـا وتعكـين  تشترط  ليها أن تقرضها بشرط أال  تأخه سلفة فمذا فعل  ذلـ  فـمن نيـه تفـر ج لكربـة
ألسرتها، وأم ا إذا أءرضتها وهي تعلم أيها ستأخه سلفة أو اشترط   ليها ذل  أن تأخـه سـلفة تسـ د 
لها حقها من ههه السلفة فمن هها محرس وال زجام لما نيه من التعاون  ل  انمم والع وان، وءـ  ءـال 

[. وهللا 2مــم والعــ وان" ]الما ــ ة:: "وتعــاوياا  لــ  البــر والتقــاى وال تعــاوياا  لــ  ان- ــز وعــل–هللا 
 أ لم.

 
 زعمل في البع  في دا رة المعلاماتية 

 .السالس  ليكمن: 47651السـؤال م
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ـــه   ـــ  مع ـــي نع ـــا أ مـــل ف ـــرة أيظمـــة المعلامـــات  ،ســـعاات 5أي ـــي أ مـــل فيهـــا فهـــي دا  ـــ ا رة الت أمـــا ال
ي تخــ س نــ و ها  مــالء أ مــل هعــاع  لــ  ت،ــا ر وةتابــة نــرامج تخــ س أيظمــة البعــ  التــ ،مالكمبيــاترن

مــا هــي مشــروعية  ملــي؟ مــا  لــي أن أفعــل؟ أيــا فــي ءلــي وحيــرة شــ    ن لشــكي فــي طيــ   ،البعــ 
 .أفي ويي أكرمكم هللا مالي.

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

ظهر لي أيه محـرس؛ لمـا فـي ذلـ  مـن التعـاون  لـ  انمـم والعـ وان، العمل في البعاع الربا ة الها ز
[ 2زقـال: "وتعــاوياا  لـ  البــر والتقـاى وال تعــاوياا  لـ  انمــم والعـ وان" ]الما ــ ة: - ـز وعــل –وهللا 

فلعل األ  السا ل  محث  ن مكان آخر زسترم  معه؛ ألن م ل ههه البعاع ءا مة  ل  الربـا، والربـا 
 ةما ر الهياب. وهللا أ لم.  محرس وةبيرة من 

 
 هل زعف  المحامي  ن الشرةة من المحاسمة

 .بسم هللا الرحمن الرحيمن: 46026السـؤال م
وةالــة أةــ  ها   ــين مجلــن إدا ة شــرةة  أ عــا إفــادتي مــن الاعــه الشــر ي والعظــامي فــي اآلتــي: 

الـزمن أفيمـ   مساهمة بصـفته ةـاح  الحـي فـي تاةيـل الغيـر لمحـاس غيـر ما ـب، وبعـ  فتـرة مـن
د ــاى  لــ  تلــ  الشــرةة، وخــالل مــ اوالت تلــ  الــ  اى وةــل لعلــم المــ  ي بــأن الماةــل ةــان فــي 
غيبابـــة تامـــة ءبـــل إءامـــة الـــ  اى ومـــن مـــم تـــافي أمعـــاء المـــ اوالت مأا   ـــين مجلـــن إدا ة الشـــرةة 

بـة ذلـ  حيـث ءـاس المـ  ي بـمنالغ اللجعـة القضـا ية التـي تعظـر الـ  اى وةايـ  إعا ،الم     ليهـان
هل زكان ما دفع به ذل   :المحامي وتبر ره بأيه وةيالً   ن الشرةة ولين  ن الماةل، والسؤال ها

ـــ ـــيكم و حمـــة هللا  ذلـــ  المحـــامي مـــن المحاســـمة؟  المحـــامي مقبـــاالً  شـــر ا؟, وهـــل زعف والســـالس  ل
 ه.وبرةات

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا. وبع . 



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

29 

 يكم السالس و حمة هللا وبرةاته. و ل
ما  تعلي باألما  القضا ية التـي  عظـر فيهـا القضـاء، األحسـن للمفتـين أال  تعرضـاا لهـا، وأن تكـان 
استشا اتهم ألما  ال تتعلي بالمحاكم والقضاء لئال زح ث في ذل  تشا ف واض،راب؛ وألن المفتـي 

ــ ًا  ــن مالبســات القضــية ومــا زجــ   أن تكــان  ليــه ومــا هــي الــ  اى وأءــاال والمســؤول زكــان بعي
 الم  ين والشهاد والبيايات، إل  آخر ذل . وهللا أ لم. 

 
 دفع مبلغ للمعاءلة

 :وبع  وبرةاته. السالس  ليكم و حمة هللان: 46128السـؤال م
وأيـــا فـــي  ةبمع،قـــ االختصـــا لـــي مميـــل نـــعفن  ا الســـؤال األول:مـــ ليه انعابـــةلـــ ا ســـؤالين آمـــل 

ه هـها المبلـغ ؤ فهـل زجـام لـي إ ،ـا ،من المال حتـ   اافـي اً ف،ل  معي مبلغ ،عاءلتهوأ غ  م ،أخرى 
 ؟. لياافي لي أس ال

التمليــ   إعـراءاتالسـؤال ال ايي:هـل زجـام نيـع الســيا ة بعـ  إخـراج الم،اءـة الجمرةيــة بمـا أن إكمـال 
لســيا ة فلــا تــعقص القيمــة مــع أن الم،اءــة تع،يعــي حــي التصــر  الكامــل فــي ا االســتما ةكاســتخراج 

  .إتالفها أو غير ذل  فلين ألح  أا ا ترا  أوإحراءها  أ دت
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا. وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
ال بأس أن تع،يه مبلغًا من المال مقانل أن  عاءل  في مكان  مل ؛ ألن هها من الحقا  التـي  -1

تعتا   عها األماال، لكن بشـرط أن ترضـ  المؤسسـة سـااء ةايـ  حكاميـة أو غيـر حكاميـة نهـهه 
 المعاءلة. 

ههه المسألة ماضع خال ، نمعض أهل العلم ءال: زكتف  نتقييـ  السـيا ة فـي األو ا  الجمرةيـة  -2
االســتما ة،  وال حاعــة لعقــل الملكيــة فــي االســتما ة، وبعــض المتــأخر ن ءــال: إيــه ال نــ  مــن العقــل فــي

و ظهــر وهللا أ لــم أن هــها لــين شــرطًا مــا لــم  تضــمن ضــر ًا  لــ  الغيــر، فــمن تضــمن ضــر ًا  لــ  
الغير فال زجزط، واألحسن واألنرأ للهمة مع تقيي ها ةتابة أن ت خـرج، إذا أ اد أن  بيعهـا المشـترا أن 

 زخرعها من المحل الها اشتراها معه. وهللا أ لم. 



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

30 

 
 ا ة مالة  ع  شراء العظ

 : بسم هللا الرحمن الرحيم.ن35592السؤال م
موعــي زعمــل أخصــا ي بصــر ات فــي مراكــز المغربــي، و أخــه  مالــة  عــ ما  رســل المــر ض لشــراء 

 ل  ةل حالة، و أخه  مالة  ل  الع سات الالةقة ةلمـا  العظا ة من المغربي نعسمة  شر ن   االً 
ل معها، بحيث أيه زصـب الع سـة التـي تعاسـ  مادت يسمة مبيعاتها  ع  شرةة الع سات التي  تعام

 المر ض، ولكن من الشرةة التي  تعامل معها، سؤالي ها:  هل ههه العمالة حالل أس حراس؟
 

 الجااب:
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحم  هلل والصالة والسالس  ل  يبيعا محم  و ل  آله وةحمه أعمعين، وبع :
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته.

ههه العمالة ترعع إل  يظاس الشرةة التي زعمل  ع ها، فمذا ةاي  ههه الشرةة ء  أذي  له فـي ذلـ  
فـي  المـر ضفالها زظهر أيـه ال بـأس بشـرط أن  عصـ  للمـر ض و أال زضـره بحيـث تكـان مصـل  

ن إإليهــا.  الشــرط ال ــايي أال تؤخــه هــهه العمالــة مــن المــر ض بحيـــث لــه غيــر الشــرةة التــي ةتــ  
المرضـ  لكـي تع،ـي  لـ  التي تبيع ههه العظا ات أو الع سات الالةقة تز   فـي أسـعا ها  الشرةة

 فعقال: ،هها ال،بي 
 ذن الشرةة التي زعمل  ع ها.إأواًل: الن  من 

 ماييًا: إذا أذي  الشرةة فال ن  من شرطين:
الشرةة كان هعاع ضر   ل  المر ض بحيث أن تكان مصلحته في غير ههه زالشرط األول: أال  

 التي ةت  إليها ال،بي .
ن الشرةة التي ةت  إليهـا وتقـاس إالشرط ال ايي: أال تكان ههه العمالة  ل  حساب المر ض بحيث 

 نبيع ههه العظا ات والع سات تز   في أسعا ها لكي تع،ي ههه ال،بي ، وهللا أ لم.
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 هل زقتر  من البع  أو من تاعر المخ  ات؟
لة أو وبية، لي ة  ي ل زه محل تجا ا، أ اد مؤخرًا أن زشترا محاًل تجا  ًا السـؤال: أيا أفيم في دو 

ماييًا بع  ما أةم  المحل ال ـايي ةـغيرًا، أو أليـه زعتقـ  أن المحـل ال ـايي سـي   أ باحـًا أك ـر، وبمـا 
أيه لين ل زه الق   الكافي من المال من أعل شراء المحل ال ـايي هـها، أمامـه خيـا ان حسـ  ءالـه: 

أن زقتر  المبلغ المتمقي وها ةبير من البع   ن طر ي التس    الشهرا ةما هـا معـرو  فـي  إما
البلــ ان األو وبيــة، أو اءتـــرا  المبلــغ مــن ةـــ زقه الــها اختل،ـــ  أماالــه بــالحراس أليـــه  تــاعر فـــي 

  المخ  ات مالحشيفن ن ون أزة فا  ة تهةر. أفي ويا  رحمكم هللا، ما العمل؟ وعزاكم هللا خيرًا.
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

أما الخيا  األول وها االءترا  من البعاع الربا ة بفاا ـ ، فـمن هـها محـرس وال زجـام؛ ألن هـها  بـا، 
س الربـا" ]المقـرة:- ـز وعـل –والربا من ةما ر الهياب، وءـال هللا  [، وءـال 275: "وأحـل هللا البيـع وحـر 

ــا أضــعافًا مضــا فة" ]آل  مــران:-ســمحايه وتعــال  – هللا [ 130: "زــا أ هــا الــه ن آمعــاا ال تــأكلاا الرب
"لعــن آكــل الربــا ومؤةلــه وةاتمــه،  -ةــل  هللا  ليــه وســلم –: أن العبــي ن1598م ةــحي  مســلم وفــي

 وشاه زه..." الح  ث...
من هها عا ز ال بأس وأما الخيا  ال ايي وها االءترا  من شخص له ةس  حالل وةس  محرس، ف

 به، وانمم إيما ها  ل  الكاس . وهللا أ لم. 
 

 تجا ة أ شا  ال،يا 
 وبرةاته. السالس  ليكم و حمة هللان: 48218السـؤال م

، وذلكـم لمـا لهـا مـن فاا ـ  ةـحية نالسـعايام ع يا في ماليز ـا تجـا ة أ شـا  يـاع مـن ال،يـا  وهـا  
لعـاب ال،يـر و  قـه، فهـل أكـل هـها العـف المعسـاج مـن  وطبية ةما زقالان، فهها العـف مصـعاع مـن

 .لعاب ال،ير عا ز؟ وما حكم التجا ة نها؟ وهللا زجز كم  عي خيراً 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
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 هها العف ال زخلا من أمر ن: 
ةـل  –مصعا ًا من لعاب طير زحرس أكلـه، فميـه ال زجـام أكلـه؛ ألن العبـي  األمر األول: أن زكان 

ـلِ  ِذا ِمْخَلـ   ِمـْن ال،َّْيـرِ  " َيَه  -هللا  ليه وسلم َماِع َوَ ْن ة  لِ  ِذا َياب  ِمْن السِ  أخرعـه مسـلم  "َ ْن ة 
ضـــًا فكـــل ذا مخلـــ  مـــن ال،يـــر  ال  مـــا  أكلـــه فلعابـــه أزضـــًا غيـــر ممـــا ، وم ـــل ذلـــ  أز ن1934م

فـــال زجـــام أكلهـــا وال  ن1198ن ومســـلم م1829أخرعـــه المخـــا ا مالحـــ أة؛ ألن الشـــا ع أمـــر بقتلهـــا 
، وغيــر ذلــ ، ن1198ن ومســلم م3314أخرعــه المخــا ا ملعانهــا، وم ــل ذلــ  أزضــًا الغــراب األبقــع 

 المهم إذا ةان ال،ير ال  ما  أكله، فلعابه غير مما . 
مـــا  أكلـــه ةســـا ر ال،يـــا  التـــي لـــم  ـــرد لهـــا تحـــر م فـــي األمـــر ال ـــايي: أن زكـــان مـــن لعـــاب طيـــر  

، فم ل هها  ما  أكله. وهللا أ لم.   الشر عة؛ ألن األةل في األشياء الحل 
 

 زعمل في نع   باا فماذا زفعل؟
 أن أ  ـ  األسـباع، فـيةمتاسـغ  ةواحـ  ة با ـ ةمر  لي معاملـتو  ،نع  في مل ن: أ 47270السـؤال م

  :خيا ات مالمةمامي ، أ  ال ألبن يبح ود مالم اآلن اتبي  ،زكان  ملي حالالً 
 . لث الرات نحت     س وعاد ن  لمن رغم الالبع  ب فيترع العمل  -1
 ة.يفن الا يف فيالمقاء  -2 
 . آمــليفــن البعـ  فـين المـا فين و شــؤ  أو العامـةم ــل العالءـات  آخـرءسـم  إلــ  ةتغييـر الا يفـ -3

 ًا.عزاكم هللا خير و  فيها. أيا التي الحيرةالتاعيه للخروج من 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

الحقيقــة أن ســؤال األ   ــ ل  لــ  وعــاد انزمــان فــي ءلمــه، وأيــه عــاد فــي الــتخلص مــن هــها العمــل، 
لـه ءـ  ولكن ء  تكان هعـاع أمـا  أخـرى تعـامع الر مـة فـي الـتخلص م ـل ة ـرة أو ا تفـاع الراتـ ، وم 

زكان انيسـان ءـ  تربـ   لـ  أمـا  ال زسـت،يع أن  ترةهـا، وءـ  ال زجـ   ماًل...إلـخ، لكـن حتـ  وخن 
ذةـــرت أن األ  الســـا ل أيـــه  عتقـــل إلـــ  ءســـم آخـــر، فـــمن الحـــرج ال  ـــزال  ـــراوده، فـــمن ةـــان ســـيأخه 

ال  َّللاَِّ َةلَّ  َّللاَّ  َ َلْيِه َوَسلََّم "اْلِبرُّ ح  نعصيحتي فعقال:  ْمم  َما َحاَع ِفي َةـْ ِ َع ءال َ س  ل ِي َواْنِ ْسن  اْلخ 
" أخرعه مسـلم م  مـا  ر مـ  إلـ  مـا ال  ر مـ " دع" وءـال أزضـاً  ،ن2553َوَةِرْهَ  َأْن َز،َِّلَع َ َلْيِه العَّاس 
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َوِ ْرِضِه  ن وءال أزضًا " َمْن اتََّق  اْلم َشبََّهاِت اْسَتْبَرَأ ِلِ  ِعهِ 5711ن والعسا ي م2518أخرعه الترمها م
ــب َهاِت َةــَراع  َ ْرَ ــ  َحــْاَل اْلِحَمــ    اِشــ   َأْن   َااِءَعــه " أخرعــه المخــا ا م ــَع ِفــي الشُّ ن ومســلم 52َوَمــْن َوَء

أن زجتهــ  فـــي الــتخلص مـــن هــها العمـــل، وأن زعمــل بالتجـــا ة  -أخــي الســـا ل –، فأيصــ  ن1599م
رعــــًا و رمءــــه مــــن حيــــث ال زحتســــ " فيهيــــ  يفســــه للعمــــل بالتجــــا ة، و"مــــن  تــــي هللا زجعــــل لــــه مخ

[، أليعا لا ءلعا له: أن  تا ب ء  ال زج  و يفة شاغرة ةما ها الحـال اآلن، لكـن إن 3-2]ال،ال :
لم زج  حتـ  ولـا ِبخ مـن المبلـغ أو  بعـه، أو يحـا ذلـ  فعقـال: هـها خيـر وأبقـ  وأنـرع، لكـن إذا لـم 

 أن زفت   ليه و خلصه. وهللا أ لم. - ز وعل – تمكن فكايه زصير إل   مل تجا ا؛ لعل هللا 
 

 التا   والشراء من أعل البيع
  .بسم هللا الرحمن الرحيمن: 47930السـؤال م

 ما الفر  نين التا  ، وشراء التاعر سيا ة يق ًا ليبيعها بالتقسيغ؟.
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

اعر، وخيمـا هـا مـن عهـة المشـترا مـن التـاعر، فالمشـترا مـن التـاعر هـا التا   لين مـن عهـة التـ
الها زأتي إليه و أخه السلعة، وها بحاعة إل  ممعهـا، نيـأتي إليـه و أخـه السـلعة و شـتر ها مـم  بيعهـا 

 بأءل من ممعها يق ًا هها ها التا  . 
، ولكـن بعـض العـاس ال زكـان أما التاعر إذا اشترى سلعًا وب أ  بيعهـا بالتقسـيغ فـمن هـها ال بـأس بـه

 ع ه سلع مم زأتيه مـن  ر ـ  المـال نيقـال: اشـتر لـي سـيا ة أو سـلعة ألنيعهـا  ليـ  نـ من مؤعـل، مـم 
هها  ـهه  و بيعهـا بأءـل مـن ممعهـا يقـ ًا لكـي زسـتفي  مـن مالهـا، فم ـل هـهه المسـألة ماضـع خـال ، 

صـااب فـي ذلـ  أن التـاعر زشـترا بعض العلماء زحرس ذل ؛ ألن هها تحيل  ل  الربا، واألءـرب وال
السلع و حمسها  ع ه، فمذا أ اد شخص أن زشترا معه ن من مؤعل با ها له ليبيعهـا بأءـل مـن ممعهـا 
يقـ ًا، وأزضــًا بالعسـمة للتــا   ال  عمغــي انءـ اس  ليــه إال  عــ  الحاعـة؛ أليــه ماضــع خـال  نــين أهــل 

 . وهللا أ لم. - رحمهم هللا –العلم 
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 الغبن في البيع
 ن: الغبن من أيااع البيع المحرمة، ما ها الغبن؟ وعزاكم هللا خيرًا. 48208السـؤال م

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
الغبن في اللغة: الخبيئة، وأما في االة،ال  فها: أن زغبن في ممن المبيع غبعًا زخرج  ن العـادة، 

 غبن  عقسم إل  ءسمين: و ل  هها يفهم أن ال
األول: أن زغبن غبعًا ال زخرج  ن العادة، وخيما  تغانعه التجـا   ـادة، ةـأن زشـترا مـا زسـاوا تسـعة 
  ــاالت بعشــرة   ــاالت، فهــها غــبن ال زخــرج  ــن العــادة زعــاد إلــ  مماكســة المشــترا وحهءــه فهــها 

 عا ز. 
ــًا خا عــًا  ــن العــادة، ةــأن زشــترا مــا  ــايي: أن زغــبن غبع زســاوا  شــرة ن المــة  شــر، أو بأ بعــة ال 

  شر، فهها غبن زخرج  ن العادة ال زجام و  ب  به الخيا . وهللا أ لم. 
 

 ب،اءة تحصل بماعبها  ل  ةابايات
 السـؤال: السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاته. وبع : 

الم،اءـــة  ســؤالي: تقــ س بعــض العــاادا مالمســـم ، ةــالة ألعــاب القــاى، الســـايا... إلــخن إضــافة إلــ 
ـــ  خصـــامات مـــن  ـــ ة  ـــات ال أد ا ةـــم  ـــ دها زحصـــل نهـــا المشـــترع  ل زع،ـــ  المشـــترع ةاباي
محــالت، نــل الــمعض معهــا مجايــًا وتتعــاع هــهه الكابايــات نــين محــالت مالبــن ومــأكاالت وم،ــا م، 
ومحـالت مالبـن يسـا ية وةـاالين حالءـة، وةــاافيرات، وتجميـل للعسـاء، ومعاسـمات حفـالت الزفــا  

يــر ممــا زصــع  حصــره، الجــ  ر بالــهةر أن الم،اءــة إذا ايتهــ  مــ تها تصــم  الكابايــات وغيرهــا ة 
ال يـــة، فمـــا حكـــم االشـــتراع فـــي هـــهه العضـــا ة؟ ومـــا حكـــم االســـتفادة مـــن هـــهه الم،اءـــات؟ أفيـــ ويا 

 مأعا  ن وعزاكم هللا خيرًا. 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :

 السالس و حمة هللا وبرةاته. و ليكم 
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 زظهر لي أن ههه الم،اءة محرمة وال تجام؛ الشتمالها  ل  الغر  والميسر. وهللا أ لم. 
 

 زكت   قاد الرشاة
 .السالس  ليكمن: 47820السـؤال م

مــن عهــات  ماليــةزكــان  لــ  الشــرةة غرامــات  األوءــاتغلــ  أ وفــي  ، مــل فــي شــرةة مقــاوالتأ  أيــا 
المح،ـات  إحـ ىبفااتير نعز ن, أا يحن متعاء ون مع  ةوء   اضعا المخالف ، الً م ةبل زلةا حكامية

 لمًا بـأيعي للمح،ـة،الشـهر تسـ د الشـرةة فيمـة الفـااتير  آخـروفي  ،نتعبئة البعز ن  ن طر ي فااتير
مـ  ر الشـرةة وءـال  إلـيوعـاء  ،ل  ن ةر  فااتير مكابايـاتن البعـز ن لمـا في الشـرةةو المسؤ  أيا

 إ سـالومـن مـم  ،لتـر 45لتر نعز ن  لـ  شـكل ةابايـات ةـل ةابـان زحتـاا  لـ   5000كت  ألي 
 إلغــاءومــن مــم  ــتم  الغرامــة،ت،لــ  الشــرةة  التــي الحكاميــة الجهــةشــخص فــي  إلــ هــهه الكابايــات 

فمـا هـا ، مـا ةمخالفـ نلغـاء ةحصـل  لعـ د مـن الجهـات ةرشـا  ةة يـر  أحـ اثوهعـاع الماليـة،  الغرامة
ســا  تكــان  أيهــا لــم أ  وأيــاالــها ةتبــ  هــهه الفــااتير  أيــابــأيعي   لمــاً  ء؟الشــيمــن هــها  أيــامــاءفي 

 خيرًا. في ويي عزاكم هللاأ زقاله الم  ر. فعل ماألكععي ما ب  ة، شا 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
زقـال: "وتعـاوياا  لـ  البـر  - ـز وعـل –حرس؛ أليـه وسـيلة إلـ  محـرس، وهللا أ تق  بأن هها العمل م

[، وال شـ  أن الرشـاة محرمـة، وملعـان ةـاحبها، 2والتقاى وال تعاوياا  ل  انمم والع وان" ]الما ـ ة:
ن والترمـها 3580ن وسـعن أنـي داود م22399ايظر مسـع  أحمـ  مملعان الراشي والمرتشي والرا ف 

، والــرا ف هـا الســا ي نيعهمــا، نيجـ   ليــ  أال تقــ س  لـ  م ــل هــها ن2313عــه من وانـن ما1337م
، وأال ت،يـــع المـــ  ر؛ إذ ال طا ـــة لمخلـــا  فـــي معصـــية - ـــز وعـــل –العمـــل، وأن تتـــاب إلـــ  هللا 

 الخالي. وهللا أ لم. 
 

 زعمل في شرةة تتعامل مع البعاع الربا ة
 ه،وبرةات هللاالسالس  ليكم و حمة ن: 47836السـؤال م
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 مل نهـا أ : الشرةة التي 1س ول ا سؤاالن: ،شرةات الز ات إح ى مل مهع س ةمبياتر في أ  أيا 
فمـا  ،هـي الز ـاتاألساسية ةععتها  أنمع  نيه، أماالهافاا   نعكية من البع  الها تضع  بأخهتقاس 

حـرج  وهـل  لـي ،لههه الشـرةة اآللي مل في ءسم الحاس  أ  إيعيحيث  أتقاضاه؟حكم الرات  الها 
المكلفــة بالمعــامالت مــع  اندا ةالماليــة فــي شــرةتعا والتــي هــي  اندا ةةمبيــاتر  أ ،ــال إةــال فــي 

هــهه الشــرةة تقــ س  أن تعلمــان وةمــا  ،يي  ــر  و يفــي فــي شــرةة االتصــاالتء: عــا2س عــاع بال
 فهـل  لـي حـرج لـا ءبلـ  هـهه الا يفــة؟ ،البعـاع الخـ مات لكـل المملكـة ومـن ضـمن  مال هـا طمعـاً 

 ًا.خير  هللازاكم وع
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
أما السـؤال األول وهـا  ملـ  فـي هـهه الشـرةة التـي أ مالهـا مماحـة لكعهـا تأخـه ءروضـًا نعكيـة، فهـها 

ا تعمل أ مااًل مماحة، لكن بالعسـمة نةـال   مل مما ؛ ألي  ال تماشر المحرس وال تسع  إليه، وخيم
أعهزة اندا ة الماليـة التـي تقـاس باالتصـال بـالبعاع إذا ةعـ  تظـن أن هـهه األعهـزة سـتكان سـبمًا فـي 

 هها العمل المحرس، فمي  ال تق س  ليه؛ لما في ذل  من التعاون  ل  انمم والع وان. 
التصـاالت، هـها العمــل ممـا ؛ ألن أ مالهـا مماحــة، وأمـا بالعسـمة للسـؤال ال ــايي: فالعمـل فـي شــرةة ا

لكن إن طل  مع  أن تعمل في البع ، أا تعمل ما  تعلي باتصاالت البع  من م  أعهـزة للبعـ  أو 
 خ،اط هاتكية، ويحا ذل ، فمي  تمتعع؛ لما في ذل  من التعاون  ل  انمم والع وان. وهللا أ لم. 

 
 شرةات  قا  ة تبيع محالت تجا  ة

مـع  تقاس بعض الشرةات العقا  ة نبيـع محـالت تجا  ـة  لـ  أ   مملاةـة لهـان: 48949ـؤال مالس
و كــان ، مــع نيــان الصــفات لتلــ  المحــالت وتــا  خ التســليم بعــ  االيتهــاء مــن نعا هــا تأعيــل تســليمها
 .فما الحكم في ههه المسألة؟. ال فع بالتقسيغ

 
 الجـااب: 

 هللا، وبع :  الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال
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الحكم في ههه المسألة أيها من باب  ق  االستصعاع و ق  االستصـعاع اختلـب نيـه أهـل العلـم وفـي 
أيـه  قـ   -وهللا أ لـم -شروطه، نمعض أهل العلم اشترط فمض  أس المال مق مًا، والها زظهر لـي

يئــة العمــل وةيفيتــه مســتقل نعفســه، وأيــه ال زشــترط فــمض  أس المــال مقــ مًا، وأيهمــا إذا اتفقــا  لــ  ه
وةفته، وأن المستصعع زع،ي الصايع باألءساط الشهر ة أو حسـ  مـا  تفقـان  ليـه أن هـها عـا ز؛ 

 ألن األةل في المعامالت الحل. وهللا أ لم. 
 نيع التمر ءبل اكتمال يضجه

 ؟زصــفر وهـا فــي العخـل لمــن زسـتفي  معــه أوزحمـر  أنحكـم نيــع التمـر ءبــل  مــان: 51176الســؤال م
 . ا  نهل  و رغ  نهل  ليشر  ها نعفسه  ل  سقيه و  ه حت   عضج أيه اً  لم

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 -ةـل  هللا  ليـه وسـلم–نيع ال ما  ءبل ن و ةالحها هها محرس وال زجام، وبيـع باطـل؛ ألن العبـي 

َيَهـ  َ ـْن و "، ن1534ن ومسـلم م2194ه المخـا ا ما" أخرعـنيـع ال مـر حتـ   بـ و ةـالحه  نيه  
، ولكـن زسـت ع  ن1555ن ومسـلم م1488أخرعـه المخـا ا م "َنْيِع ال ِ َماِ  َحتَّ  ت ْزِهَي َءاَل َحتَّـ  َتْحَمـا َّ 

من ذلـ  مـا إذا با هـا مـع أةـلها، فميـه ال بـأس، فـمذا بـاع العخيـل و ليـه ممـا ، أو بـاع األ   مـع 
 فميه زجام له وال بأس به.  العخيل و ليها مما 

والمسألة ال ايية إذا با ها لمن زق،عها و عتفع نها في الحال فعقال: بأن هها عا ز وال بأس بـه، ةـأن 
 زق،عها و جعلها  لفًا للبها م نيق،عها في حالها فمن هها عا ز وال بأس به. وهللا أ لم.



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

38 

 نيع التمر ءبل يضجه
 ر وها في العخيل ءبل احمرا ه أو اةفرا ه نرضا المشترا؟.ن: ما حكم نيع التم51351السـؤال م

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
نيع التمر ءبل ن و ةالحه هها محرس وال زجام، ولا  ضـي المشـترا، إذ  ضـ  العاءـ  بمـا زخـالب 

ألن المتعاء  ن  تراضـيان  لـ  ذلـ ، والعبـي الشرع  ض  باطل وال  برة به، وخال لقلعا بمباحة الربا؛ 
ن ومسلم 2194أخرعه المخا ا م يه   ن نيع ال ما  حت   ب و ةالحها - ليه الصالة والسالس –
 ــن نــ و الصــال ، فقــال: "أن تحمــا  أو تصــفا "  -ةــل  هللا  ليــه وســلم–، وســئل العبــي ن1534م

ن ومسـلم 1488أخرعـه المخـا ا م "ْزِهـَي َءـاَل َحتَّـ  َتْحَمـا َّ َيَهـ  َ ـْن َنْيـِع ال ِ َمـاِ  َحتَّـ  ت   وفي  وازة  "
َ  َفِقيَل َوَما ت َشقِ    َءاَل َتْحَما ُّ َوَتْصَفا ُّ " وفي  وازة ن،1555م . ن2196" أخرعهـا المخـا ا مَحتَّ  ت َشقِ 

 وهللا أ لم. 
   

 عزء من الروات  لصع و  العاملين
 . حيمبسم هللا الرحمن الر ن: 49658السـؤال م
و ســتق،ع عــزء مــن  واتــ  عميــع العــاملين لحســاب ةــع و   ،إحــ ى الشــرةات فــيأ مــل  الســؤال:
، وتيســير الحــج والعمــرة ،مصــروفات العــالج والعمليــات الجراحيــة فــيزســاهم نــ و ه  اوالــه العــاملين

% من أعماء الحج والعمرة لعـ د  شـرة فقـغ  50فالصع و  زسا   نعسمة  ، ن الحج والعمرة سؤالي
مــن هــها  االســتفادةفهــل زجــام ، مــع أن  ــ د العــاملين بالشــرةة زفــا  األلــب ،حــج ومــ لهم للعمــرةلل

عميـع العـاملين ال زسـتفي ون معهـا لحـاالت  أنمـع  ؟وهل مساهمة الصع و  حـالل ؟الصع و  للحج
 تحملها الحاج من عيمه مبلغ ال  التي% األخرى  50تكاليل الحج بمعع  أن الـ ال تفاعالحج يظرًا 

ميــــزان  فــــيأفيــــ ويا أفــــادةم هللا وععــــل انعابــــة و شــــرة أضــــعافها  .زســــت،يع  ليــــه عميــــع العــــاملين
 .حسعاتكم

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
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هـــها الصـــع و  ال أد ا هـــل هـــا إعمـــا ا أو اختيـــا ا، والـــها زظهـــر لـــي أيـــه اختيـــا ا مـــن ِءبــــل 
هل  فــال زجــام الــ خال نيــه، والــها زظهــر لــي أيــه مــن الميســر؛ ألن انيســان العــاملين، فــمذا ةــان ةــ

زقـال: "زـا أ هـا الـه ن آمعـاا إيمـا  - ـز وعـل –  خل وها إمـا غـايم أو غـا س وهـها هـا الميسـر وهللا 
ـــ ة: ـــاعتعباه" ]الما  [، وبممكـــان 90الخمـــر والميســـر واأليصـــاب واألمالس  عـــن مـــن  مـــل الشـــي،ان ف

ــًا ذاتيــًا لعفســه بحيــث  ــ خر مــن مرتمــه ةــل شــهر عــزءًا مــن المــال، انيســان أن زصــعع لع فســه تأميع
 أو من الااعمات الشرعية. وهللا أ لم.  - ز وعل–و ستفي  به ألما ه العا ضة من أء ا  هللا 
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 ال خال في سح  مسابقة سيا ة
 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 49721السـؤال م

ل فع الفااتير لل خال في سح  مسابقة سيا ة ومبلغ ةبيـر مـن  اال تمانما حكم من استخ س ب،اءة  
للــ خال  شـهر اً د هــم  1000 إلـ  500مبلـغ  ةدفـع  ــن طر ـي الم،اءــأ أنبأيــه زشـترط   لمـاً  ؟المـال
 . في السح  شهر اً 

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 وبرةاته.  و ليكم السالس و حمة هللا

زقــال: "زــا أ هــا الــه ن آمعــاا إيمــا الخمــر والميســر واأليصــاب واألمالس  - ــز وعــل–هــها ميســر؛ وهللا 
 [ إذ إن هها ال اخل إما غايم أو غا س. وهللا أ لم. 90 عن من  مل الشي،ان فاعتعباه" ]الما  ة:

 
 هل زغرس أعير العقل تلب المعقال؟

 .مه هللا وبرةاتهالسالس  ليكم و حن: 51029السـؤال م
ولــم زكــن هــا  ةتلفــ  المضــا  إذاهــل زغــرس  ،عرأبــ آخــر إلــ مــن مكــان  ةياءــل المضــا : ســؤالي هــا

 .عزاكم هللا ةل خير. سرء  م الً  أوحادث  زقعالسب  ةأن 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
تؤعر  ل  يقل المضا ة من مكان إل  آخر فهها األعيـر أمـين، والقا ـ ة فـي األمـين أيـه إن من اس

تع ى أو فرط فميه زضمن، وخن لم  تع  ولم زفرط فال ضمان  ليه، والتعـ ا هـا فعـل مـا ال زجـام، 
والتفر غ ها ترع ما زج ، فمن ةان ترع شيئًا زج   ليه، أو فعل شيئًا ال زجام له مـن مقتضـيات 

 حفف والعقل، فميه زضمن وخال فال ضمان  ليه.ال
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 أحيا أ ضًا وملكها من غير ة 
 .السالس  ليكم و حمه هللا وبرةاتهن: 50950السـؤال م

 ،ولـــم  عتـــه بعـــ  اً  ليهـــا نيتـــ اآلنو بعـــي  ،حياهـــاأو  ،نـــ ون ةـــ  اً  ضـــأشـــيخ:  عـــل زملـــ   ســـؤالي زـــا
هـها الشـخص زقبـل الرشـاة والعيـاذ  أنلعلـم مـع ا ، هـ ده نهـ س البيـ  ةوشخص سامحه هللا في البل ز

 .عزاكم هللا خيراً  ؟وما حكمها ؟ال أسفهل زع،يه  ،با 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
زقال: "من أحيـا أ ضـًا  -مةل  هللا  ليه وسل–إذا ةان هها الرعل ء  أحيا ههه األ  ، فمن العبي 

، فهــا ملكهــا بانحيــاء، وحيعئــه فلــه أن ن1378ن والترمــها م3073أخرعــه أنــا داود م ميتــًا فهــي لــه"
 بعــي  ليهــا، ولــه أن  ز  هــا، وأن زغــرس فيهــا، إلــ  آخــره، وةــان الما ــب الــها فــي البل زــة  هــ ده 

، فقــ  ملكهــا بانحيــاء، وخذا لــم نهــ س البيــ  هــها محــرس وال زجــام، ولــين لــه ذلــ  مــا داس أيــه أحياهــا
 تمكن من الخال  من شره إال بأن زع،يه شـيئًا مـن المـال فلـه ذلـ ؛ اسـتعقاذًا لحقـه، أمـا إن تمكـن 
فميه ال زجـام لـه، وذلـ  بـأن  رهمـه و ـهةر لـه تحـر م الرشـاة، ومـا  تـ   ليهـا مـن اللعـن إلـ  آخـره، 

تمكن إال بـأن زع،يـه شـيئًا مـن المـال فلـه وأيها سح  ومحرمة، أو  معث له مـن  عاةـحه، فـمذا لـم  ـ
 ذل . وهللا أ لم. 

 
 است اي  من امرأة مم  لم  نافاتها

 عــة تســ      ِ ن   ــال، وبعــ  فتــرة طا لــة أ ادت الم  200امــرأة اســت اي  مــن امــرأة من: 50269الســـؤال م
 ،موعهـا فـي السـعادزة المبلغ فاكتشف  أنَّ ال ا عة تافي ، وأن ههه ال ا عة لين لها أوالد ولكـن لـ  ها

 .وأنعاء أخيها في الفلبين، فماذا تفعل حت  تقضي ال  ن الها  ليها؟ ،وأختها في المحر ن
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
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 ـي هها ال  ن زعتبر ملكًا للا مة، و ل  هها زج   ليها أن تؤدزه إل  الا مة ةلهم أو بعضهم ممن ت
      به، وتبين أن هها مل  للمتاف   وأيه زج  ءسمته حس  القسمة الشرعية. وهللا أ لم. 

 
 العمل في م  عة شرس الشيخ

سـياحية نهـا مـن المعكـرات  ةوهـي نلـ  ،فـي م  عـة شـرس الشـيخ اً شتغل ةـي ليأ ن: أيا50961السـؤال م
 ماييــاً  مرا ــاة  بـي. أحـاولعـي و لك األعايــ معظــم تعـاملي مـع  أنخاةـة  ؟فمـا حكــم  ملـي ،الك يـر

 .عزاكم هللا خيراً و  .؟هل هعاع حرج في ذل  ،من المصر ين أغل سعا  أيحن يبيع للسيا  ب
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 ـز  –ههه المعكرات إذا ةاي  بمرأى من الشخص أو مسمع، فميه زج   ليه أن  عكرهـا؛ لقـال هللا 
: "وء  يزل  ليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آزـات هللا زكفـر نهـا و سـتهزأ نهـا فـال تقعـ وا معهـم -وعل

[، وءاله: "وخذا  أ   اله ن زخاضان في آزاتعا فـا ر  68حت  زخاضاا في ح  ث غيره" ]األيعاس:
كن فميــه [، نيجـ   ليـه أن  عكرهــا، فـمن لــم  ـتم140 ـعهم حتـ  زخاضــاا فـي حــ  ث غيـره" ]العســاء:

زفا ءهــا، أمــا إن ةايــ  هــهه المعكــرات ال  راهــا وال زســمعها فميــه ال بــأس أن زقــيم فــي ذلــ  المكــان، 
لمعــ ه  ــن المعكــر، ولكــن إذا  لــم المعكــر فــي المكــان فميــه زجتهــ  فــي إمالتــه والمعاةــحة بمــا زقــ   

مـن  أى مـعكم ءـال: " -ةـل  هللا  ليـه وسـلم–أن العبـي  - ضي هللا  عـه– ليه؛ لح  ث أني سعي  
ن، وأمـا بالعسـمة 49معكرًا فليغيره ني ه، فمن لم زست،ع فبلسايه، فمن لم زسـت،ع نمقلمـه" أخرعـه مسـلم م

 لرفع السعر فهؤالء األعاي  ال زخلان من أمر ن: 
األمـــر األول: أن تكـــان يفاســـهم معصـــامة ةالمعاهـــ  ن والمســـتأمعين، فـــأماالهم معصـــامة ال زجـــام 

 يها بغير حي. بخسها أو االستيالء  ل
األمـر ال ــايي: أن تكــان يفاســهم غيــر معصــامة ةــالحربيين المحــا بين لإلســالس فهــها عــا ز وال بــأس 

 به. وهللا أ لم. 
 

؟  غف في االمتحايات فهل  اتمه حالل 
 .السالس  ليكمن: 53062السـؤال م



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

43 

مـا دخلـ   خهتـهأولـاال مـا  ال ايا ـة،ءمـ  بـالغف فـي امتحايـات  أيعيملخصه  بع   سؤاالً  أنسبي  
وهعاع فتاوى للشيخ  ،يه ةقر تقـال  ؟فهل زج   لي ترةها؟ وهل  اتبي بع  التخرج حراس كليتي،

وءــ  الحظــ   ،زكــان حــالالً  ةمــع التابــ إيــهماءــع مرةــز الفتــاى تقــال   لــ  ةوفتــاوى معشــا   ،حــراس
 لمـاء  أحـ  بـةإعا أ عـا ،المعض زقال حالل والمعض زقال حـراس ،ماءعكم  ل  أزضاً  اً ةبير  اً تعاءض

ــ  ن المامــا  نــر  ز،يــر  أن أوشــ  الــها األمــرســمع بعــ ه فتــاى فــي هــها أ أو أســأل هم بحيــث ال أال
 .ةااني

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

مـعهم مـن زجيـز بمـا أيـه تـاب، ومـعهم ههه المسألة ماضع خال  نين أهل العلم، فمعهم مـن زحـرس، و 
ل فقال: إذا ةان الغف في الصفا  العها يـة ال زجـام لـه الشـهادة، ومـا  ترتـ   ليهـا، وخن  من زفصِ 
كان في غير المرحلة العها ية عام، وما داس أيه تعلم واعته  وذاكـر إلـ  آخـره، مـم بعـ  ذلـ  حصـل 

 ء  ليه. وهللا أ لم. ال شي -إن شاء هللا –له غف في بعض األسئلة فلعله 
 

 وءب من لم زكن زصلي أو زصاس
خــاتي مـــن إزســكن نيــه  أحــ همان ســعة، ولــه معــزالن،  تــافي والــ ا معــه  شــر ن: 50712الســـؤال م

 : أوة الم،لقة، والمعزل اآلخر مؤعر، وء   أنيوال تي ومن موعة 
  ماع هها المعزل موءبن.أال  -1
 .إزجا هزضح  له ولاال زه من  أن -2
 للهةر م ل حف األي يين دون الزوعة موال تين. أنعا هجا   امع نين زباءي ان -3 
 واآلن: .أنعا هزسكن نيه من له  ه  شر ي من  -4 
 ك ر مما زع،يمفي الترميم والصياية ن.أالمعزل ء زم زأخه  -1 
 .أمره ع  انزجا  ومن  تال   انخاةةا  مص   شقا  نين  -2 
الا مــة بمعمــاع نيــع  ةلــهل  أ ى وبقيــ... هــها المعــزل بعــ  ســعين أمــر ليــهإل و ال يــ  ا مــا ســيؤ  -3 

حــ  أوهعـاع مالحظـة ال   حمـه هللا. أوةـ خـراج األضـحية ةـل  ـاس ةمـا خ لـيهم و  هالمعـزل وتام عـ



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

44 

ومـا حكـم نيـع المعـزل . زصـاس أووال ا لم زكن زصـلي  أنذةرها ولكن طل  الا مة معي ذل  وهي: 
هايي عزاكم الله خيراً ؟  والتصر  نيه لحسم هها الخال  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  .وج 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

هها العمل محرس وال زجام؛ أليه  ؤدا إل  إب،ال الاءب وخب،ال ههه الص ءة الجا  ة، والاءب ةما 
َما َأْن   َمَر ْنَن  اْلَخ،َّاِب َأَةاَب َأْ ًضـا ِبَخْيَبـَر َفـَأَت  العَِّبـيَّ َةـلَّ  في ح  ث اْنِن   َمَر َ ِضَي َّللاَّ  َ ْعه 

ِ ِإيِ ــي َأَةـْب   َأْ ًضـا ِبَخْيَبــَر َلـْم أ ِةـْ  َمــ ـاَل َّللاَّ ااًل َءـغُّ َأْيَفــَن َّللاَّ  َ َلْيـِه َوَسـلََّم َزْســَتْأِمر ه  ِفيَهـا َفَقـاَل َزــا َ س 
َ  ِنَهــا   َمــر  َأيَّــه  اَل  ِ ْعـِ ا ِمْعــه  َفَمــا َتــْأم ر  ِبــِه َءــاَل ِإنْ  ْءَ  ِنَهــا َءــاَل َفَتَصــ َّ ِشــْئَ  َحَمْســَ  َأْةـَلَها َوَتَصــ َّ

ــاع  َواَل   اَهــ   َواَل   ــاَ ث   وهــؤالء الا مــة  ر ــ ون أن ن1633ن ومســلم م2737أخرعــه المخــا ا م ..."  َم
؛ لمــا  ليــه الاءــب  رمــاا هــها البيــ ، زقتســمايه نيــعهم ءســمة ميــراث، وهــها ةمــا ذةــرت حــراس، مخــالب

 وألةله، وخب،ال ههه الص ءة الجا  ة التي حمسها وال هم. وهللا أ لم.  
 

 اشتراط  د فيمة ال  ن
 هــهه ، أحــ فــي ةيكيــة الــرد آ اء مالمــةهعالــ   أيــهءــرأت نيمــا زخــص  د الــ  ان ن: 55201الســـؤال م

، الســ اد ال بكميتهــازجــ   د الــ  ان بقيمتهــا  عــ   أيــهاالتجاهــات ألنــي  اســب ةــاح  أنــي حعيفــة 
مبلغ من المـال  اً ءرض أ ،يهاتمع  هها الرأا واشترط   ل  من  إذامم آ ، أو ل  خ،أ ن أكا فهل 

 عـ  الســ اد معســابا  هبقيمتــ هأن  ــرد لــي المبلـغ الــها اسـت اي أو هيئــة أو حكامـة سـااء ةــان شخصـاً 
ةيــل  زةــ   ،الــ  متســعةــان هع إن ، وأزضــاً معــ ل التضــخم أو ، ملــة أععبيــة إلــ  أولقيمــة الــهه  

 ؟. ن ةل السعين هحين فمض أو ،هها المال ةل سعة
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

ه بقيمتــه، وخيمــا  هــها القــال خــال  مــا  ليــه عمهــا  أهــل العلــم، وأن عمهــا  أهــل العلــم ال زجــ   د 
، وال  ــراد بــه - ــز وعــل – فــا ، وخ ادة وعــه هللا زجــ  بكميتــه؛ ألن القــر   ــراد بــه انحســان وان

المعاوضة، وةـان المقـر  زشـترط  لـ  المقتـر  أن  ـرد  ليـه القـر  بقيمتـه ال بكميتـه، أخرعـه 
 ن ماضا ه، وها ان فا  وانحسان، وءص  به الكسـ  والمعاوضـة، وحفـف فيمـة مالـه، فهـها هـا 
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الســلعة يـزل ة يــر عـ ًا، بحيـث إيــه زكـان وعــاد الصـااب فـي هــهه المسـألة، اللهــم إال إذا ةـان يـزول 
السـلعة ةعــ مها أو ءر مــًا مــن ذلــ ، فهــها ممكـن أن زصــاد  إلــ  القيمــة ال الكميــة، وهللا أ لــم، ومةــاة  

 ال  ن تعقسم إل  ءسمين: 
 القسم األول: أن زكان ال  ن  ل  معسر، أو مماطل، فهها  زةيه مرة واح ة إذا فمضه. 

 ن ال  ن  ل  غعي باذل، فهها زج   ليه أن  زةيه ةل  اس. وهللا أ لم. القسم ال ايي: أن زكا 
 

 التأعير المعتهي بالتملي 
ن: ســؤالي  ــن التــأعير المعتهــي بالتمليــ ، هــل هــا م ــل نيــع المضــا بة وةــا ته، 54643الســـؤال م

 الشــخص الــها  ر ــ  المــال زشــترا المضــا ة مــن الشــرةة، والشــرةة تتعامــل مــع شــرةة ماليــة، وخذا
وافق  الشرةة المالية  ل  الشخص سي فعان للشرةة المال و ضعان  ل  الزبان مبلغًا من المال، 
وهها المبلغ   فعه الها سيشترا المضا ة  ل  أءساط لمـ ة سـعتين أو مالمـة، هـل هـها عـا ز؟ وهـل 

 نيه خال  نين العلماء؟. 
 

 الجـااب: 
 وبع : الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، 

وفيهـا مؤلفـات مسـتقلة، و ظهـر  - حمهـم هللا –انعا ة المعتهية بالتملي  فيها خال  نـين أهـل العلـم 
 لي أيها عا زة بشرطين: 

الشرط األول: أيه إذا ف سخ  ق  ههه التجـا ة أن الشـرةة ال ت،الـ  المسـتأعر بـأك ر مـن أعـرة الم ـل 
 لما مض  من الاء . 

ــايي: فــمن الشــرةة ال ــة المالــ  والمســتأعر عميعــًا، بحيــث تحملــه الشــرط ال   تعامــل المســتأعر معامل
تمعات المال  وتمعات المشترا، و ل  هها نيعامل المستأعر  ل  أيه مستأعر للسيا ة، وأن السيا ة 
باسمه    أماية، وأيه ال زضمن إال إذا تع ى أو فـرط، والتعـ ا فعـل مـا ال زجـام، والتفـر غ تـرع مـا 

 زحمــل تمعـات المسـتأعر مـن الضـمان، فلــا أن السـيا ة حصـل  ليهـا خلــل أو زجـ ، و لـ  هـها فـال
في إطا اتها احتاع  إل  إةال ، أو احتاع  إل  إن ال، أو ماكيعة السـيا ة احتاعـ  إلـ  ةـياية، 
ويحـا ذلــ .. فهــها ةلــه تتحملـه الشــرةة؛ لكــي ال ز جمــع  لــ  المسـتأعر أيــه زعامــل معاملــة المشــترا 

 نيحمل تمعات األمر ن. وهللا أ لم. والمستأعر عميعًا، 
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 نيع الرط  بالتمر

 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 55785السـؤال م
فضـل أزجز ـه  عـا  أنهللا  وأسـأل ،خ الفضـالءزالمشـا أحـ والتـي ذةرهـا  ،سأل  ن القا  ة الشرعيةأ 

فهـل ن، خالصـه بمشـابهال زجـام نيـع الرطـ  الشـيء نيابسـه وال م :حيـث ءـال فـي بـاب الربـا ،الجزاء
ولـا تفضـلاا لعـا بم ،ا عـا فا ـ ة مـن  عـ ةم تعاسـ   ،18مـع الـهه   21  خل في  ـ س نيـع الـهه  

 .وبا ع هللا نيكم .لةأههه المس
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
سه فميه زشـترط التسـاوا، وال  تحقـي التسـاوا إال إذا نيـع الرطـ  بالرطـ ، المال الرباا إذا نيع بجع

ن 2171أخرعـه المخـا ا م ـن المزانعـة  -ةـل  هللا  ليـه وسـلم–واليابن باليابن، ولهها يه  العبـي 
َســْع   وفــي حــ  ث ، والمزانعــة هــي: نيــع الرطــ   لــ   ؤوس العخــل بــالتمر اليــابن، ن1542ومســلم م

ــا  ــِئَل َ س  َطــ   ِإَذا َءــاَل س  َطــِ  َفَقــاَل ِلَمــْن َحْاَلــه  َأَ ــْعق ص  الرُّ ل  َّللاَِّ َةــلَّ  َّللاَّ  َ َلْيــِه َوَســلََّم َ ــْن التَّْمــِر ِبالرُّ
ـــا داود م ـــ  َ ْعـــه " أخرعـــه أن ـــْم َفَعَه ـــال اا َيَع ـــِمَن َء ـــن ماعـــه م1225ن والترمـــها م3359َ  ن 2264ن وان

المشاب ال زجام، فلا ةان  ع يا نر  خـالص، وبـر  الخالص ب -أزضاً  –، وةهل  ن4545والعسا ي م
مشــاب بشــعير، فــمن هــها غيــر عــا ز، أمــا بالعســمة لبيــع الــهه  بالــهه  فهــها مــن بــاب نيــع الجــعن 
بالجعن، عيا  إح ى و شرون مع عيا  ممايية  شر، أو أ بعة و شرون، هها الجعن واح ، وخيما 

اًل بم ــل بـالامن  ــ ًا نيــ ، فالقا ـ ة أيــه إذا اتحــ  اختلـب العــاع، نيصــ  البيـع، لكــن ال نــ  أن زكـان مــ 
الجـــعن الربـــاا، زععـــي: بادلعـــا  با ـــًا م ـــل الـــهه  بجعســـه، م ـــل الـــ وال ات بجعســـها، م ـــل الر ـــاالت 
الســعادزة بجعســـها م ـــل الشـــعير بجعســـه، م ـــل اللـــبن الحليـــ  بجعســـه...إلخ، فميـــه زشـــترط شـــرطان: 

لال والتقابض، أما بالعسمة لما هـا الجـعن الربـاا الـها الشرط األول: التساوا، والشرط ال ايي: الح
 إذا نادل بجعسه اشترط الشرطان السابقان، فعقال المال الرباا زشمل  ل  أمر ن: 

 األول: ما ةان ممعًا لألشياء. 
 ال ايي: ةل م،عاس مكيل، وةل م،عاس مامون. وهللا أ لم.
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 التأعير لمن سيبيع المحرمات

  م هللا الرحمن الرحيمبسن: 56000السـؤال م
فما هـا  ،و لم  أن المستأعر سيبيع بعض المحرمات نيه ،سيفتت  بقالة أ دت أن تع،ي  قا اً  إذا

 . ل الشكرز ولكم ع .؟حكم الشرع في المضي نتأعير العقا 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

ءـال: "وتعــاوياا  لـ  البــر والتقـاى وال تعــاوياا  لــ   - ـز وعــل– حكـم الشــرع أيـه ال زجــام؛ ألن هللا
[، نيجـــ  التعـــاون  لــــ  البـــر والتقـــاى، وال زجـــام التعـــاون  لـــ  انمــــم 2انمـــم والعـــ وان" ]الما ـــ ة:

والعــ وان، وهــها زشــمل القليــل والك يــر، وخذا أعرتــه لكــي  بيــع محرمــًا ســااء ةــان ءلــياًل أو ة يــرًا فميــه 
  ل  انمم والع وان. وهللا أ لم. داخل في التعاون 

 
 التا   في األساا  العالمية

 .هللا وبرةاته ةالسالس  ليكم و حمن: 55525السـؤال م
 أيهوبع  ذل   رف   ،العالمية األساا البعاع ضمن نريامج التا   في  إح ىمن  اً ءرض أخهتلق  

هــل  ،فعــلأمــاذا  ، واآلنالمعيــع وذلــ   ــن طر ــي الشـيخ ،يمــا التــا   فــي السـلع المحليــةخو  ،ال زجـام
هللا وضــا ب  مفيــ ويا  حمكــأ ؟المحليــة األســاا بــالتا   فــي  اً خــه ءرضــآســ د القــر  الــها  لــي و أ

 أ مالكم.
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

جــ  إب،الــه، أمــا إذا لــم زمكــن إب،الــه فميــه زســتمر فــي ... مــع العقــ  الفاســ  إذا أمكــن إب،الــه فميــه ز
 . وهللا أ لم.- ز وعل –التابة إل  هللا 
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 هل هها من االحتكا ؟
 ن: السالس  ليكم.13056السـؤال م

ما ها الحكم في خزن القم  والمحاةيل األخرى لمضعة أشهر؟ وما ها حكم فياس الشخص بخـزن 
 وء  الحي؟ أ عا التفصيل. وعزاكم هللا خيرًا.محصاله من القم  لكي  بيعه في 

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

خزن السلع واحتكا ها لكي  بيعها انيسان بع  فترة وترء  ا تفاع السعر هها عـا ز وال بـأس بـه، مـا 
  المعهــي  عـــه، وذلـــ  بــأن زحـــمن ةــل ال،عـــاس  ـــن الســا  حتـــ  ترتفـــع لــم  ـــؤد ذلــ  إلـــ  االحتكـــا

 األسعا ، أم ا إذا لم زكن في ذل  حمن لكل ال،عاس فمن هها عا ز وال بأس به. وهللا أ لم. 
 

 هل تخال له ةالحياته االستفادة من الق،ع؟ 
تح  ـ   حيةةـالنيه, ولي  الصيايةمسؤول  ن ءسم  ، مل في محل للكمبياترن: أ 52402السـؤال م

مبلـغ, وغيرهـا مـن ةـالحيات  أا ـ س تغـر م الزبـان  أووةـالحية الخصـم  المشـكلة،السعر حسـ  
من بعض الق،ع التي  تم  ستفي  شخصياً أ أنهل تخالعي ةالحيتي ههه في  ,الصيايةلقسم  إدا تي

ـــل بغـــر  الت،ـــا ر دون  ـــ  أ أناســـتب الها مـــن طـــر  العمي مـــ  ر  أو ب العمـــل  إلـــ  عـــع فـــي ذل
بــه لحســاني وذلــ  خــا ج  أءــاسومــا هــا الحكــم الشــر ي فــي العمــل الخــا  الــها ؟ ال أسعــر  الم

العميل الها استلم عهامه داخل المحـل  أنالمحل من ياحية  لخصاةيةمع مرا اتي  ؟ال واس أوءات
 .للمحل أعرتهزكان 

 
 الجـااب:

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :  
ـا العمـل  لين ل  ذل ؛ ألن العمل هعا للشرةة، فما حصل من  ب  فها لها، وأي  تـابع للشـرةة، وأم 

خا ج ال واس ولم زكن في ذل  استفادة من الشرةة في العمل، فمن هها عا ز، بشرط أال تكان معع  
 من ذل ، إذ أن المسلمين  ل  شروطهم. وهللا أ لم. 
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 ءاس شر كه ناضع د  في المحل

ولكــن شــر كي ءــاس  ،فــي محــل تجــا ا  انخــاةســؤالي هــا أيــي تشــا ة  مــع أحــ  : ن51439الســؤال م
و  ،وأمال هـها الجهـام ولكـن بعـ  مـ ة ،وءـ  يصـحته  ـ ة مـرات ،ناضع عهام ال   في هـها المحـل

 ،وء  حصل هها   ة مـرات ،مرة أخرى  هفعصحته فأمال ه،ءاس ناضع اليشغاليلقلة حضا ا للمحل 
حت  ولا وةل  ههل العص  فقغ أس إعما   ،وماذا  لي إمم،ن  لي ن ون  لمي زكا  هفهل إذا وضع

 .وعزاكم هللا خيراً ؟ األمر لفض الشراكة
 

 الجـااب:
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :

أما إذا وضعه ن ون  لم  فهها ال شيء  لي ؛ ألي  معهو  بالجهل، أما إذا ةع  تعلم أيه وضـعه 
جـام؛ أليـ  تكـان شـر كًا لـه فـي انمــم إذ مكعتـه مـن وضـع هـها الجهـام فـي شـيء ممــا فـمن هـها ال ز

 تملكه، فعلي  أن تعكر ذل  ولا أدى إل  فض الشرةة. وهللا أ لم. 
 

 نيع التصر ل
ن: ما الحكـم الشـر ي فـي مسـألة نيـع التصـر ل المعتشـر فـي اآلويـة األخيـرة، وهـل 49307السـؤال م

    ج من البياع الفاس ة؟. 
 

 الجـااب:
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :  

نيع التصر ل هها زقال المشترا إن ذهب  السلعة وخال أ دها  لي ، هها شرط باطـل  عـ  العلمـاء؛ 
ن والترمــها 3508أخرعــه أنــا داود م ءــال: "الخــراج بالضــمان" -ةــل  هللا  ليــه وســلم–ألن العبــي 

، ومقتضـــ  ذلـــ  أن مـــن لـــه خـــراج شـــيء  ليـــه ن4490ن والعســـا ي م2243ن وانـــن ماعـــه م1285م
ضـمايه، وءـال العلمـاء: الغـعم بـالغرس، فكمـا أن المشـترا لـه خـراج السـلعة مـن الـرب  والعمـاء ةالالـ ، 
واللبن، والصا ، وغير ذل ، فعليه الضمان من الخسا ة و  س يفاءها  عـ  العـاس و واعهـا  عـ هم، 

كن للمشــترا أن زشـرط  لــ  المــا ع أن زكـان وةــياًل لــه نيأخـه معــه ســلعة واألمـر فــي هــها سـهل، نــيم
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و بيعها، و ع،يه الما ع شيئًا من المال  تفقـان  لـ  أن لـه واحـ ا فـي الما ـة مـ ال، وأن هـها لـه امعـين 
في الما ة أو ال زحس   ليه بعض الشيء ... إلخ، فمذا ةان المشترا ةصاح  المقالة م اًل وةـياًل 

ةة أو المؤسسة أو المصعع، و بيع لـه ةايـه بعـ  ذلـ  زع،يـه بعـض الشـيء، فـمن هـها لصاح  الشر 
 . وهللا أ لم. -إن شاء هللا –عا ز وال بأس به 

 
 إ ،اء عاا ز مسابقات غير  لمية...

مـــا حكـــم إ ،ـــاء الجـــاا ز مـــن خـــا ج المتســـابقين  لـــ  المســـابقات فـــي األمـــا  ن: 54398الســــؤال م
ــم؟ م ــل مــا زحــ ث فــي  المماحــة التــي ال تعــين  لــ  الجهــاد وليســ  مــن المســابقات فــي أنــااب العل

هــل زمعــع معهــا حــ  ث "ال ســبي إال فــي يصــل أو  ،المراكــز الصــيكية فــي بعــض المســابقات الحرةيــة
لكـن  ،زجيزهـا افلماذا؟ أيا  عع  ألءاال أهل العلـم فلـم أعـ  أحـ  ،وخن ةان ال زمعع "،خب أو حافر؟

لـه سـلب؟ وسـمع  مـن زقـال  وهـل ،فما حجة مـن أعامهـا ،جيزويهاالمشكلة أن بعض المعاةر ن ز
فهـــل هــها ةـــحي ؟ ومـــا  ،وخن لــم زســـمها ولـــم زحــ دها فجـــا ز ،هــا حـــراس إن ســم  الجـــا زة وحـــ دها

 ألن المسألة أشكل   لي. ؛مستع ه؟ أ عا الجااب بجااب وا  واض 
 

 الجـااب:
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

بالعسـمة للجــا زة  لــ  هـهه المســابقات التــي ليســ  مـن أمــا  الجهــاد، وال تعـين  ليــه، هــهه إن ةايــ  
: "زـا أ هـا الـه ن - ـز وعـل–من ال،رفين الجا زة، فهها من الميسر، وها محرس وال زجام؛ لقال هللا 

[، 90 ة:آمعــاا إيمــا الخمــر والمســير واأليصــاب واألمالس  عــن مــن  مــل الشــي،ان فــاعتعباه" ]الما ــ
ن والترمــــها 2574أخرعـــه انـــا داود م وأزضـــًا حـــ  ث: "ال ســـبي إال فـــي خـــب أو يصـــل أو حـــافر"

 . ن3586ن والعسا ي م2878ن وانن ماعه م1700م
أمــا إن ةايــ  الجــا زة مــن انمــاس األ ظــم أو مــن  عــاب معابــه مــن المؤسســات الحكاميــة، فــمن هــها 

لجــا زة مــن طــر  مالــث أععبــي نيظهــر أزضــًا عــا ز؛ ألن حكــم الحــاكم  رفــع الخــال ، وخن ةايــ  ا
الجــاام، وخن ةايــ  الجــا زة مــن أحــ هما، ءــال: إن ســمقتعي أ ،يتــ  ةــها، وخن ســمقت  ال آخــه معــ ، 
فهها ماضع خال ، وبعض أهـل العلـم زحـرس ذلـ  ةـانن القـيم، وبعضـهم  ـرى الجـاام؛ ألن األةـل 

ســرا؛ ألن أحــ هما  ــ خل وهــا إمــا فــي ذلــ  الحــل، وشــبهة الميســر هعــا غيــر ماعــادة، وهعــا لــين مي
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غـايم أو ســالم، بخــال  اآلخــر وشــبهة الميســر هعــا غيـر ماعــادة. وهــها زظهــر لــي عــاامه، وخن تــرع 
فها أحاط، وأما القال بأيه إن سم  عـا زة ... إلـخ، فهـها غيـر ةـحي ؛ ألن تسـمية الجـا زة ال أمـر 

 لها في الحكم. وهللا أ لم. 
 

 هل لهم المتاعرة في مكان  اس؟
فـي  األشـخا  أح يقاس نتجا ة مع  أنير   وبرةاته.   السالس  ليكم و حمة هللان: 51895السـؤال م

 وأخـه آخـرون، أيـاسيتـاعر نيـه ةـان  تـاعر نيـه  أنالمكان الها ير    أنولكن المشكلة  ،مكان  اس
 م لعـافهـل زجـا  ،بع  ما تـاعر نيـه لمـ ة سـعة ، اآلنوترةه لعا األشخا  أح من طر   معهم غصماً 

؟. المكان  اس مـن أمـالع ال ولـة أنمع العلم  ،يعرفه ال األةليةاحمه  أنيتاعر نيه مع العلم  أن
 .عزاكم هللا خيراً و 
 

 الجـااب:
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
فلهـم أن  تـاعروا نيـه، لكـن متـ   لمـاا مـن سـمقهم  ما داس أن المكان  اس وهم ال زعرفان من سـمقهم

بأحقية المتاعرة بـه، فعلـيهم أن  ـردوه إليـه؛ ألن مـن سـبي إلـ  مـا لـم زسـبي إليـه فهـا أحـي بـه. وهللا 
 أ لم. 

 
 هل زعكيه ش،  الشرةة لل  ن؟

 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 51795السـؤال م
 س، 2000تجا  ـــة مـــع شـــرةة مـــااد غها يـــة معـــه  ـــاس د ـــن يتيجـــة معـــامالت  ي لـــ :الفاضـــل شـــيخي

ولكعـه  ا ـ  بالحضـا   ة،من الم  ر المسئال الحضا  لتسـا ة هـها الـ  ن مـرات    ـ  وطلب  مرا اً 
 فــيالــ  ن  بم ــ اسالشــرةة ءامــ   أنولكــن مــن الااضــ   ،نهــها الــ  ن يســرتأ تــر  و أ  وأيــا ،و خلــب
 .هللا أمابكمفي وي  أ  ذمتي؟كان نر   هل نهل  ت .ش،ب  ال  ن من دفاترها أا ،دفاترها

 
 الجـااب: 
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 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

إذا ةان مجلـن اندا ة ءـ  خالـه الشـرةاء نب،ـال د ـن الشـرةة، فـمن ذمتـه تبـرأ، أمـا إذا ةـان مجلـن 
عـه   ليـه سـ اد الـ  ن مـن ءبـل المـ  ن، إمـا لغيبتـه أو لمماطلتـه، أو اندا ة إيما أب،ل ال  ن لكايه ت

 لكان الشرةاء لم زأذياا نهها، فمن ذمته ال تبرأ. وهللا أ لم. 
 

 تعر ل السلم
 األفاضـليـا ؤ ذةـر  لما هـا: سؤالي زا شيخعا. السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 55786السـؤال م

-واسـت لاا بحـ  ث  ـن يبييعـا  ،ة عام   س التقابض و  س التمامـلاختلف  العل إذا أيهفي باب الربا 
 إلـ  ،وومن معلـاس ،سـلم فـي شـيء فليسـلم فـي ةيـل معلـاسأ"مـن  :حيـث ءـال - ليـه الصـالة والسـالس

 قــ  ماةــا  بالهمــة مؤعــل نــ من مقبــا  فــي مجلــن  بأيــهو ــر  العلمــاء الســلم  "،عــل معلــاسأ
والعلمـاء  ،فـي مجلـن العقـ  التقـابضست لاا بجاام  ـ س ةيل ا إذ ،هها التعر ل  ليشكل أف ،العق 

 .با ع هللا نيكم. في تعر فهم زقالان ن من مقبا  في مجلن العق 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

ــيكم الســالس و حمــة هللا وبرةاتــه. يعــم، الَســَلم  قــ  خــا ، والربــا  قــ  خــا ، ةــل معهمــا   قــ  و ل
خـا  مسـتقل  ـن اآلخـر، وخذا اختلفـ  العلـة فــي المـال الربـاا، فميـه زجـام التفـر  ءبـل التقــابض، 
فم اًل:  ع  ممادلة نر  نهه  فالبر مال  باا، والهه  مال  باا، واختلف  العلـة زجـام التفـر  ءبـل 

 لــــ  التقـــابض، و جـــام أزضـــًا التفاضــــل، وال زشـــترط شـــيء، فالـــهه   لتــــه ال معيـــة، والبـــر  لتـــه 
الصــحي  ال،عــم والكيــل، فــال يشــترط شــيئًا، وخذا اتفقــ  العلــة واختلــب الجــعن الربــاا، فميــا يشــترط 

ــادة - ليــه الصــالة والســالس –شــرطًا واحــ ًا فقــغ وهــا التقــابض؛ لقــال العبــي   -فــي حــ  ث أنــي عم
ــ ًا نيــ "- ضــي هللا  عــه لم أخرعــه مســ : "فــمذا اختلفــ  هــهه األةــعا  فبيعــاا ةيــل شــئتم إذا ةــان  

، م ــال ذلــ  الــ وال ات مــع الجعيهــات العلــة واحــ ة وهــي ال معيــة، لكــن الجــعن اختلــب، فــال ن1587م
 يشترط التساوا، وخيما يشترط التقابض فقغ. 
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أما بالعسمة للسلم فها  ق  مستقل نهاته زشترط الجمها  هعا لصحته أن زكـان مقباضـًا فـي مجلـن 
ءـال: "مـن أسـلب  -ةل  هللا  ليـه وسـلم–ن العبي أ - ضي هللا  عهما –العق ؛ لح  ث انن عماس 

: أا: - حمه هللا –، ءال الشافعي ن1604ن ومسلم م2241أخرعه المخا ا م في شيء فليسلب..."
 فليعغ. وهللا أ لم. 

 
 نيع األ اضي من غير ةكاع

زقـــاس بعــــض البـــ و الســـاكعين فــــي بعـــض األمـــاكن الصــــحراو ة والجبليـــة نبيــــع ن: 54406الســــؤال م
و كتــ  ةـاح  األ   فــي  ،وتـتم الممازعــة فـي المكاتــ  العقا  ـة ،هم نامــا ي وبـ ون ةــكاعأ اضـي

فهـل زصـ  نيـع وشـراء األ اضـي ، بع  هللا إال الحكامـة أح  أاالمشترا من  يزحم بأيهيهازة العق  
 .أسأل هللا أن  ما ع نيكم؟ فماذا زفعل من باع واشترى معهم ،وخذا ةان الجااب بالمعع؟ معهم وبيعها

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
إذا ةان الما ع ء  مل  السـلعة، إمـا بشـراء أو إ ث، أو إحيـاء، ويحـا ذلـ ، مـم بعـ  ذلـ  با هـا، فـمن 
هها نيع ةحي ؛ ألن األةل في المعامالت الحل، ما لم زخالب هها البيع العظاس؛ أليـه زشـترط أن 

 مامقة بص  ويحا ذل . وهللا أ لم. تكان السلعة 
 

 الفر  نين الربا والمال المسرو  
ــين ال ــروة 12979الســـؤال م ــين ال ــروة المحرمــة نعفســها م ــل المــال المســرو ، وب ن: مــا هــا الفــر  ن

المحرمة بسب  طر قة تجميعها م ل الربا؟ ءرأت ة يرًا مـن الفتـاوى تبـي  أخـه اله زـة أو الصـ ءة مـن 
مــن الربــا، لكــعهم زقالــان إن المســألة تختلــب إذا ةــان مــال هــها الشــخص مــن  الشــخص الــها مالــه

السـرءة، فهــم زقالـان إن المــال المســرو  محـرس نعفســه، نيعمـا اآلخــر الربــاا محـرس ب،ر قــة تجميعــه. 
 أ عا نيان الفر  نين العا ين.

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
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العا ين أن المسرو  محرس لحي الغير، نيج   ل  السا   أن  رده إل  ةاحمه، أو إذا  الفر  نين
 لم المه ى لـه أيـه مسـرو  فميـه ال زمكعـه أن زقبلـه لمـا تقـ س أيـه زجـ   لـ  السـا   أن  ـرده  لـ  

 ةاحمه. 
ع  أحم  ايظر مس أكل من مال اليهاد - ليه الصالة والسالس –وأما الربا فميه محرس لكسمه، والعبي 

 [. وهللا أ لم.161 عهم: "وأكلهم الربا وء  يهاا  عه" ]العساء: - ز وعل–، وء  ءال هللا ن13201م
 

 المتاعرة بالمال المؤمَّن  
هــل تجــام المتــاعرة بــأماال العــاس؟ حيــث إيــي أمــين  ليهــا، وهــي لمصــالحهم، ن: 29865الســـؤال م

ال  -يظامـاً –م بم عا هـا حـين طلبهـا، حيـث أيهـا ولكعها تمق  لفترة طا لة في الخزيـة لـ ا، وأيـا معـي
 ت،ل  في وء  واح ، و كان الرةي  زغ،ي يظامًا ال تمق  الخزية فا غة نل تغ،ي ال،ل .

 
   :الجااب

المتــاعرة بــأماال العــاس ال تجــام إال بــمذيهم، فــمن أذيــاا لــ  عــام، وخن لــم زــأذياا فالتصــر  باألمايــة 
وهـا المشــها  مـن مــهه  -الغاةــ ، والغاةـ  زقــال العلمـاء بـالبيع والشـراء نــال إذن حكمـه حكـم 

: إذا اتجـر بالمـال المغصـاب زكـان الـرب  ةلـه لمالكـه، والغاةـ  ال شـيء لـهن، ومـن -انماس أحم 
ــعفن،  - حمــه هللا –العلمــاء ةشــيخ انســالس: انــن تيميــة  مــن زجعــل الــرب  ةالمضــا بة  لــ  ءــ   ال

أخه يصب الرب ، أو  بع الرب ، أو ملث الـرب ، والمـاءي فم ل هها الرعل لا ضا ب في هها المال ز
 للمال . 

 شراء شهادة الخبرة
 -ة  ي حك  لي مشكلته، ذه  ليق س إل  امتحان د عـة  لميـة، ف،لبـاا معـه ن: 30096السـؤال م

ـــي  -ليـــتمكن مـــن دخـــال امتحـــان هـــهه ال  عـــة  ـــرة مـــن عهـــات معيعـــة، ووعـــ  ةـــعابة ف شـــهادة خب
ل   ر  أن الزمالء ةلهم زشـترون هـهه الشـهادة بالمـال، و غـم أيهـا ال تـ ل الحصال  ليها، وبع  ذ

 ل  مستاى ال،بيـ  فـي شـيء، والـها زحـ د مسـتااه للعجـا  هـا د عـة االمتحـان الـها سيخاضـه، 
وخذا لـم زحصــل  لــ  هـهه الشــهادة فلــن  ــ خل االمتحـان، فهــل شــراء هـهه الشــهادة حــراس؟ وخذا ةايــ  

 فضل؟ وما حكم من حصل  ل  ههه الشهادة نههه ال،ر قة؟.حرامًا فهل التخلي  عها أ
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   :الجااب
شراء ههه الشهادة حراس؛ أليه ةهب وخياية، فمن هها الرعـل سـيكت  فـي هـهه الشـهادة أن ل زـه خبـرة 
م ة سعة أو سعتين أو مالث، وسيكهب  ل  من سيتق س إليهم ل خال االمتحان، وهها ةله ال زجام، 

[، 119زقال: "زـا أ هـا الـه ن آمعـاا اتقـاا هللا وةايـاا مـع الصـادءين" ]التابـة: -ال سمحايه وتع –وهللا 
[، وأزضـًا ءـال هللا 8: "والـه ن هـم ألمايـاتهم و هـ هم  ا ـان" ]المؤمعـان:- ز وعل–وأزضًا ءال هللا 

ء بأةـله [، وانزفاء بالعق   تضمن انزفـا1: "زا أ ها اله ن آمعاا أوفاا بالعقاد" ]الما  ة:- ز وعل –
: "المسـلمان  لـ  -ةـل  هللا  ليـه وسـلم –ووةفه، ومن وةفه الشرط نيه، ومن ذلـ  ءـال العبـي 

ن وءال الترمها حسن ةحي ، وء  شرط  ليـ  أن 3594ن وأنا داود م1352شروطهم" الترمها م
فــي  -ةــل  هللا  ليــه وســلم –تــأتي بخبــرة وهــهه ليســ  خبــرة، وخيمــا مجــرد و ءــة، وأزضــًا ءــال العبــي 

ــا 1532ن ومســلم م2079فــي الصــحيحين المخــا ا م –  ث حكــيم نــن حــزاس حــ ن: "فــمن ةــ ءا وبيع
 نا ع لهما في نيعهما"، وفي هللا الجميع لما زح  و رض .

 
 شفا ة ةاح  المعص 

أيا في معصـ   نيـع، وأخـ س بعـض األةـحاب، أتشـفع لهـم فـي بعـض األمـا  ن: 30372السـؤال م
، وطلبـ  مـن أحـ  األشـخا  أسـماء  ؤسـاء فـي الجهـة التـي نال ضر   ل  أح ، ةتسجيل أو يقـل

أ غـ  فــي تسـجيلهم فيهــا، لكعــه  فـض ذلــ ، وءــال حـراس ال تســتغل معصــم  واتـي هللا، حيــث إيــي ال 
 أضر أحً ا، ما الحكم في ذل ؟. 

 
   :الجااب

ن، الحكم أن انيسان إذا شفع لغيره ليسجل أو أن  عقل أو يحا ذل ، ولين نيـه ضـر   لـ  اآلخـر 
زقـال: "اشـفعاا تـؤعروا و كتــ   -ةـل  هللا  ليـه وســلم –فـمن هـها مـن المعـرو  وانحســان، والعبـي 

ن، لكـن إذا ةـان هعـاع ضـر  2627ن، ومسـلم م1432هللا  ل  لسان يبيه ما شاء"،  واه المخا ا م
بحيث إذا شفع  لشخص سيق س  ل  غيره في العقل، وهعاع من ها أحي معه فيعقـل، ولكـن بسـب  

 ت  أخـرج المسـتحي، وءـ س مــن شـفع  لـه، فهـها ال زجـام؛ لمــا نيـه مـن الظلـم والعـ وان، وم ــل شـفا
 ذل  زقال في التسجيل ويحا ذل .
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َلم من غير تح    فيمة الم من    السَّ
طل  الفال  معي مبلغًا معيعًا لي فع لي ن له ء،عًا  ع  الحصاد، إال أيه اشترط ن: 25553السـؤال م

ا من الق،ن  اس الحصاد، وءال إيه سيع،يعي الق،ن بأءل مـن سـعره  ـاس الحصـاد، تعيين فيمة الكيل
م اًل: لا ةان السعر  ـاس الحصـاد الكيلـا بعشـر سـيع،يعي ن ماييـة، وخن ةـان بسـتة  شـر سـيع،يعي 
بأ بعة  شر، والسب  في   س تعيين السعر أن األسعا  غالمًا تكان في    أةحاب المصايع، فهم 

  ةيفمـــا  ر ـــ ون، فـــمذا اتفـــي  لـــ  ســـعر معـــين  بمـــا  تضـــر  الفـــال  أو المســـلب،  لعبـــان باألســـعا
ــا الــها  والســؤال: هــل تجــام الســلب فــي م ــل هــهه الحــال نــ ون تعيــين الســعر؟ و ال شــ  أن الكيل
زع،يه الفال  ال زكان ةيال معلامًا إذا لم  تفي  لـ  سـعر معـين، وهـها العقـ  زكـان نرضـا ال،ـرفين 

 ي ويا أفادةم هللا.الفال  والمسلب. أف
 

   :الجااب
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحم  هلل  ب العالمين،والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :
ء س الم  عة فاعـ هم  -ةل  هللا  ليه وسلم –أن العبي  - ضي هللا  عهما –في ح  ث انن عماس 

: "مــن أســلب فــي شــيء -وســلمةــل  هللا  ليــه  –زســلفان فــي ال مــا  الســعة والســعتين،فقال العبــي 
ن ، فـمذا 1604ن، ومسلم م2241فليسلب في ةيل معلاس، وومن  معلاس، إل  أعل  معلاس" المخا ا م

كان ةهل  فال ن  أن زكان ال من معلامًا وأن زكـان المسـلم نيـه معلامـًا، وأن زكـان األعـل معلامـًا ، 
ةــها وةــها مــن  -وهــا الفــال  –م إليــه و لــ  هــها زع،يــه ةــها وةــها مــن الــ  اهم الم ســِلم زع،ــي ال مســلَ 

ال  اهم بكها وةها من الق،ن، أما ةايه ال زح د القيمة فمن ال من ال زكـان معلامـًا نـل زكـان مجهـااًل 
ن 1513وفي هها غر ، والعبي  ليه الصالة والسـالس يهـ   ـن نيـع الغـر  ةمـا فـي ةـحي  مسـلم م

قـا  لـ  ممـن معلاس،وةيـل مـن الق،ـن معلـاس، ، فال ن  أن  تف- ضي هللا  عه–من ح  ث أني هر رة 
وخذا حل األعل واتفقا  ل  شيء فالااع  أن  تفقا فـي العقـ   لـ  ةيـل  معلـاس، وومن  معلـاس، وممـن  
معلــاس، لكــن إذا حــل األعــل وأ ادا أن  تفقــا  لــ  شــيء وتعــامل أحــ هما ل خــر  ــن شــيء مــن حقــه 

  ن  أن زكان نيعًا في أول العق .فهها  اعع إليهما، لكن العق  الها زج  امت اله ال
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 دفع متمقي األءساط دفعة واح ة
اشتر   سيا ه بالتقسيغ  ـن طر ـي البعـ  باسـم أحـ  األةـ ءاء، وأيـا أءـاس نـ فع ن: 32251السـؤال م

األءسـاط الشــهر ة، وتمقــ  اآلن يصــب المـ ة وأ  ــ  أن أدفــع ةامــل المسـتحقات، فهــل زجــام أن أدفــع 
ي و تـال  هـا تسـ    بـاءي األءسـاط؟ مـع العلـم أن البعـ  سـيلغي الز ـادة  ـن بـاءي المبلـغ إلـ  ةـ زق

 باءي الم ة لصالحي. وعزاكم هللا خير الجزاء.
 

   :الجااب
م ل هها العمل ال زجام لما نيه من نيـع الـ  اهم بالـ  اهم مـع  ـ س التقـابض، وهـها هـا  بـا العسـيئة. 

 وهللا أ لم. 
 

 هل ههه  مالة مقانل السمسرة؟  
 السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاته.ن: 38246السـؤال م

أ مـل محاســمًا بمحــ ى الشـرةات، ولــ ى الشــرةة مشــا  ع ترغـ  فــي تعفيــهها مـن المــاطن، مــن خــالل 
مقاولين، وءم  بمحضا  مقاولين، وتعاء وا  ل  المشا  ع مقانل يسمة لي،  لمًا بـأن العـر  الـها 

لشـــرةة معـــه ة يـــرًا، والســـؤال: لقـــ  اتفقـــ  مـــع مـــن أحضـــرته مـــن أفضـــل العـــرو ، وءـــ  اســـتفادت ا
أحضرته  ل  الحصال  ل  يسمة مقانل إيهاء هها األمر، فهل هـهه العمالـة حـالل أس حـراس؟  لمـًا 
بــأيعي أخبــرت ةــاح  العمــل بــأيعي سأحصــل  لــ   مالــة، ولــم زعتــر ، ولكععــي لــم أ رفــه بمبلــغ 

 .-وعزاكم هللا خير الجزاء-العمالة بالضمغ. 
 

   :بالجاا
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
أواًل: مــا  تعلــي بمخالفــة الشــرةة التــي تعمــل أيــ  فيهــا لمقتضــ  العقــ  فميــه محــرس، وال زجــام، فــمن 

اءـ  سـرًا نتعفيـه هـها المشـروع مـم تتع -هـي نعفسـها –كاي  الشرةة ء  خالف  مقتض  العقـ  بـأن تقـاس
مع شرةات أخرى أةغر معها، دون  لم ةاح  المشروع الها تعاء  مع الشرةة، فمن هها محرس، 

زقال: "زا أ ها اله ن آمعاا أوفـاا بـالعقاد"  - ز وعل –وال زجام؛ أليه مخالب لمقتض  العق ، وهللا 
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ن محرمــًا، وال [، و لــ  هــها ةايــ  تعمــل ســاعيًا  لــ  ذلــ  ، وتأخــه يســمة مــن المــال زكــا 1]الما ــ ة:
زجام، وأما بالعسمة لكاي  أخهت  مالـة مـن الشـرةات األخـرى التـي تعاءـ ت مـع شـرةت ، فهـها إن 
ــة  لــ   ملــ ، فهــها  ــًا أو  مال كايــ  الشــرةة التــي تعمــل فيهــا ال ترضــ  نهــها؛ أليهــا تع،يــ  مرتم

ال العبـي أزضًا محرس من عهة أخرى، وهي أخهع لههه العمالة دون  ضـا مـن تعمـل  عـ هم، وءـ  ءـ
ن وغيــره مـن حــ  ث أنـي حميــ  23090: "هــ ازا العمـال غلــال"  واه أحمـ  م-ةـل  هللا  ليــه وسـلم–

، وخن ةاي  الشرةة التي تعمل نها ترض  بأخهع لههه العمالة، فمن  - ضي هللا  عه  –السا  ا 
 هها عا ز، لكن  مق  ما تق س في المحهو  األول الها ذةرته. وهللا أ لم.

 
   يضج م  همزقرضهم  ل

ــأتيعي المزا  ــان فــي طلــ  األمــاال لحــين يضــج ن: 37178الســـؤال م أ مــل فــي تجــا ة الحبــاب، و 
م  هــم، وبعضــهم زشــترط  لــ  يفســه أن زع،يعــي بســماحة يفــن حبابــه بأءــل مــن الســعر فــي وءــ  

 حصاده بعض الشيء، فهل هها حالل أس حراس؟ وعزاكم هللا خيرًا. 
 

   :الجااب
 ة والسالس  ل   سال هللا. وبع :الحم  هلل، والصال

ـلم، وذلـ  بـأن تع،ـيهم مـااًل  لـ  أن زع،ـاع ةـها وةـها مـن  ال،ر ي الصحي  في هها ها طر ي السَّ
الــز ع، فتتفــي أيــ  وخزــاهم  لــ  أن تع،ــيهم ةــها وةــها مــن العقــاد،  لــ  أن زع،ــاع ةــها وةــها، مــن 

هه العقاد، ولا ةان هها الز ع حاضرًا الز وع حت  ولا ةاي  ههه الز وع ما  ة  ل  ما زشترى به نه
ةــل  هللا –: أن العبــي - ضــي هللا تعــال   عهمــا–هــها هــا ال،ر ــي الصــحي ؛ لحــ  ث انــن عمــاس 

ءال: "من أسلب في شيء فليسلب في ةيل معلاس، وومن معلـاس إلـ  أعـل معلـاس"  واه  - ليه وسلم
يعـه لــم  بـ  ةـالحها وتشــتر ها ن ، وأمـا ةايــ  تعقـ   لـ  م وع مع1604ن ومسـلم م2241المخـا ا م

"يهـ   ـن نيـع ال مـر  -ةـل  هللا  ليـه وسـلم –معهم فعقـال بـأن هـها محـرس وال زجـام؛ ألن الرسـال 
 – ضـي هللا  عـه  –ن مـن حـ  ث عـانر 1536ن ومسـلم م1487حت   ب و ةالحه"  واه المخـا ا م

ن وانــن ماعــة 1228من والترمـها 3371وفـي لفــف "يهــ   ـن نيــع الحــ  حتـ  زشــت "  واه أنــا داود م
. ولكــن  ليــ  العقــ   لــ  ءــ   معــين مــن الحبــاب - ضــي هللا  عــه  –ن مــن حــ  ث أيــن 2217م

 مق   نعا ه وةيله أو وميه زسلمايه ل  مقانل المال الها ت فعه. وهللا أ لم. 
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 االءترا  الرباا نعية   س تس    الفاا    

عـ ،  لمـا أن هعـاع ييـة لتسـ    البعـ   أس أ    أخه ءر  من ن السالس  ليكم.ن: 40885السـؤال م
المال دون الفاا   حت  لا أدى ذل  للمماطلة في دفع  أس المال الم  ن دون الفا  ة هل ها حالل 

 أس حراس؟  لما أيي م  ن وطرء  أنااب ة يرة هل زجام أس ال؟.
 

   :الجااب
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، أما بع : 

 كم السالس و حمة هللا وبرةاته. و لي
العق   ل  الربا محرس وال زجام، وةان انيسان  اءع  ل   ق  الربـا حتـ  وخن ةـان  ر ـ  أال زع،ـي 
الفاا  ، فأةاًل هها محرس وال زجام، مع أيه أزضًا سيكهب في هها، ولن  افي  ق ه، فميه دخـل مـع 

 ها تعتر ه ههه المحاذ ر. البع   ل  أيه سيع،يه الفاا   وها سيكهب  ليه، فه
 أواًل: أةل ال خال في  ق  الربا محرس وال زجام التافيع  ليه. 

ماييًا: الكهب  ل  اآلخر ن، وها محرس وال زجام، وحت  لا ةان السـا ل مـ  ن فميـه ال زجـام، وخيمـا 
  ليه أن زسل  ال،ر  المماحة.

 
 استخراج  خصة تجا  ة باسم الغير  

حكم فـت  محـل واسـتخراج  خصـة تجا  ـة باسـمي لشـخص آخـر؟ أليـه غيـر  مان: 40771السـؤال م
 مسما  له أن زفت  باسمه محاًل تجا  ًا؟

 لــ  ســبيل الم ــال زســم   عــ يا بفــت  محــل تجــا ا للمــااطن أمــا الاافــ  فميــه  لــ  أءســاس أنعــاء دول 
الــ ول العربيــة  الخلــيج يشــاط واحــ  فقــغ، مــ ال نيــع الــهه  وال زســت،يع أن زفــت  يشــاطًا آخــر, أنعــاء

والمسلمة والكافرة األخرى زمكعهم فت  است ما ، و  فعان ضرا   ومعاملة طا لة إلخ, فـمذا سـا  ت 
 أح  إخاايي المسلمين بفت  محل باسمي أكان آممًا لمخالفتي ولي األمر أس ماذا؟ عزاكم هللا خيرًا.

 
   :الجااب

 ا بع : الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، أم
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هــهه األيظمــة التـــي زضــعها والة األمـــر والمســؤولان إيمـــا ءصــ وا نهـــا تعظــيم أمـــا  العــاس، وترتيـــ  
معازشهم، وخذا ةان هها ها المقص ، وأن المصلحة مترتمة  لـ  ذلـ ، وأيهـا لـين فيهـا أمـر بمعكـر، 

اا الرسـال وأولـي زقـال: "زـا أ هـا الـه ن آمعـاا أطيعـاا هللا وأطيعـ - ز وعـل –فالااع  ال،ا ة؛ وهللا 
[، ولــين المــراد بقالــه: "وأولــي األمــر مــعكم" طــا تهم نيمــا  تعلــي 59األمــر مــعكم..." اآلزــة، ]العســاء:

بــأما  العمــادات مــن الصــالة والزةــاة، وخذا أمــروا بالصــالة والزةــاة، ويحــا ذلــ ؛ ألن هــها داخــل فــي 
"وأولـي األمـر مـعكم" لـين لـه وحيعئـه زكـان ءالـه:  -ةل  هللا  ليـه وسـلم–طا ة هللا وطا ة  ساله 

 فا  ة، وال  ترت   ليه فا  ة.
فظهـر لهــها أن المــراد طــا تهم نيمــا  تعلــي بــأما  الــ ييا، التــي زضــعايها و رتبايهــا لمصــال  العــاس، 

ءـال: "مـن -ةـل  هللا  ليـه وسـلم –دون أن  ترت   لـ  ذلـ   مـل بمعكـر وفـي الحـ  ث: أن العبـي 
ن 1835ن ومسـلم م2957األمير فق   صـايي"  واه المخـا ا م ز،ع األمير فق  أطا عي، ومن زعص

 . و ل  هها ال تجام المخالفة. وهللا أ لم.- ضي هللا  عه –من ح  ث أني هر رة 
  مالة الاةيل نين الما ع والمشترا 

لـ ا مكتـ  فـي إحـ ى دول الشــر  و يفتـه ةاةيـل نـين المـا ع والمشـترا، زــأتي ن: 40863الســؤال م
دولــة، فأســا  ه  لــ  الشــراء والشــحن ،ومقانــل هــها  مالــة متفــي  ليهــا، هــل هــهه المشــترا مــن أا 

العمالة حالل أس حراس؟ لا أخهت من المصعع  مالة بع  ةتابة العقـ  وماافقـة المشـترا  ليـه، لكـن 
 ههه العمالة ن ون  لم المشترا؟ عزاكم هللا خيرًا. 

 
   :الجااب

 ل هللا، أما بع : الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سا 
 ــز  –مــا تأخــهه مــن  مالــة هــهه أعــرة سمســرة وداللــة، وهــهه األعــرة عــا زة فــي األةــل؛ لقالــه هللا 

: "وأحــل هللا - ــز وعــل –[، وأزضــًا ءــال هللا 1: "زــا أ هــا الــه ن آمعــاا أوفــاا بــالعقاد" ]الما ــ ة:-وعــل
ـــرة: ـــا" ]المق ـــي 275البيـــع وحـــرس الرب ـــال العب ـــ  -ليـــه وســـلمةـــل  هللا  –[، وأزضـــًا ء : "المســـلمان  ل

ن وغيرهمـا مـن حـ  ث  مـرو نـن  ـا  المريـي 3594ن وأنـا داود م1352شروطهم"  واه الترمها م
إال إذا تضمن ذل  محـهو ًا شـرعيًا، ةمخالفـة يظـاس زضـربه أهـل البلـ ، أو يظـاس  - ضي هللا  عه  –

مخالفـــة لمـــا تعـــا    ليـــه  زكـــان  ليـــه المتعاءـــ ان المـــا ع والمشـــترا ....إلـــخ، المهـــم إن ةـــان هعـــاع
ــه أن زأخــه  ــه لــين ل ــ ، وأي المتعاءــ ان، أو اتفــي  ليــه المتعاءــ ان، أو مــا ت عــا    ليــه فــي ذلــ  البل
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 مالة من المصعع إذا أخه   مالـة مـن المشـترا، وهكـها، فميـه ال زجـام، أمـا إذا لـم زكـن شـيء مـن 
 ذل  فاألةل في ذل  انباحة.

 
 والمضا ب  التفاوت في الرب  نين  ب المال 

 ن: السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاته41362السـؤال م
هل زجام اختال  العسمة المتفي  ليها نين  ب المال والمضا ب مـ اًل  لـ  حسـ  وءـ  معـين أو 
معاسمة معيعة أو أا أمر آخر  تفي  ليه ال،رفان نرض  تم ع ًا معهما طمعًا العس   ل  األ با ، 

صــاحمه؟ وهـل هعــاع وءـ  محـ د للمضــا بة أو  لـ  حســ  مـا تتيســر ولـين  أس المـال أليــه حـي ل
 األما  ناعه العماس وبرض  من عميع األطرا  المععيين؟ وعزاكم هللا خير.

 
   :الجااب

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
ولــرب المــال ال بــأس أن تختلــب العســمة نــين المضــا ب و ب المــال؛ فمــ اًل زكــان للمضــا ب ال ل ــان 

ــه الربــع؛ ألن تام ــع الــرب  مبعــي  لــ  ءــ  ة المضــا ب وخبرتــه  ال لــث؛ أو لــه مالمــة أ بــاع واآلخــر ل
 وأزضًا  ل  ة رة المال، واألةل في المعامالت، والشروط في المعامالت الحل. 

فتختلـب العسـمة؛  –مـ اًل  –ولا اتفقا  ل  أن زكان لكـل واحـ  مـعهم العصـب إال فـي شـهر  مضـان 
ن هها عا ز وال بأس به؛ لما ذةريا من أن األةل في العقاد، والشروط في العقاد في المعامالت فم

 الحل والصحة. 
ولين هعـاع وءـ  محـ د للمضـا بة نـل حسـ  مـا  تفقـان  ليـه  ب المـال والمضـا ب، هـل زضـا ب 

 في شهر معين أو في ةل السعة؛ فهها  اعع إليهما.
 نيع أوامر المع 

أيا أ مل سمسا   قا ، أا وسيً،ا نين الما ع والمشترا, ومن ضمن المبيعـات : ن47681السـؤال م
التي أءاس نها نيع أوامر المع , و كان دو ا وسيً،ا نين الما ع والمشترا, زععي أنيع أمـر معحـة فـي 
أا م  عـة، ومــن مــم المشــترا ز،بــي بعــ  شــرا ه األمــر  لــ  أ   الحًقــا، فمــا  أزكــم فــي ذلــ ؟, وخن 

 خلل فما حكم األماال التي ععيتها من هها العمل؟. وعزاكم هللا خيًرا.  كان هعاع
 



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

62 

   :الجااب
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

نيع م ل هـهه الحقـا  عـا ز، بشـرط أن زكـان المشـترا ءـادً ا  لـ  تحصـيل السـلعة، فـمذا ةـان ءـادً ا 
ألن األةـل فـي م ـل هـهه المعـامالت الحـل، ومـا تأخـهه  -إن شـاء هللا – ل  ذل ، فـمن هـها عـا ز 

من سمسرة  ل  ذل  فها مما ، وخن ةـان المشـترا غيـر ءـاد ، أو ةـان سـيخاطر  بمـا زسـت،يع أن 
زحصل  ل  السلعة التي اشتراها أو ال زست،يع، فـمن هـها ال زجـام؛ لحـ  ث أنـي هر ـرة،  ضـي هللا 

 ن. وهللا أ لم. 1513ه   ن نيع الغر . أخرعه مسلم متعال   عه، أن العبي ةل  هللا  ليه وسلم ي
 



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

63 

 الاال   اءب عميع أمالكه
 بسم هللا الرحمن الرحيمن: 47660السـؤال م

 السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاته. 
ما الحكم نيمن  اءـب ةـل أماالـه وءًفـا خير مـا، مـع أن لــه ذ  ـة، وأماالـه تتكـان مـن  قـا ات مختلفـة، 

ن الشـرةات، وءــ  وضـع أحــ  أنعا ـه يـا ًرا  لــ  هـها الاءـب، وآخــر مشـرًفا، وهمــا وأسـهم فـي ة يــر مـ
زقامــان نتعفيــه مــا أوةــ  بــه الاالــ ، مــن خــالل ةــكاع وءكيــة ةــاد ة مــن المحكمــة الكبــرى بمكــة. 
ــاع العــا ر والمشــر  فــي هــها األمــر، وهــل زحــي لعــا  أفيــ ويا مــأعا  ن فــي مــا زجــ  أن يفعلــه نءع

 ا  ن. وعزاكم هللا خير الجزاء. اال ترا ؟ أفي ويا مأع
 

   :الجااب
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
إذا ةان هها وةية، فمذا أوة  الاال  ناءب  قا اته فميه ال  عفـه مـن ذلـ  إال ال لـث بمعـامة الا مـة؛ 

ع ،  ضـي هللا تعـال   عـه، لمـا ذةـر أيـه ذو مـال، وأيـه ال  رمـه لقال العبي ةـل  هللا  ليـه وسـلم لسـ
ــه؟ ءــال ةــل  هللا  ليــه وســلم: "ال". ءــال: فال ل ــان؟ ءــال: "ال".  إال انعــة لــه فقــال: أ وِةــي بالمــاِل ةلِ 

". ايظـــر ةـــحي  المخـــا ام  ن 3936ءـــال: فالعصـــب؟ ءـــال: "ال". ءـــال: فال لـــث؟ ءـــال: "وال ُّل ـــث  َةِ يـــر 
ن. فال  عفه إال ال لث، إذا ةان هها وةية. أما إذا ةان أوءفه وءًفـا معجـًزا فـي 1628وةحي  مسلم م

 حال حياته مع ةحته ءبل أن زمات فهها وءب يافه. وهللا أ لم.
 

 شبهة عر ان الربا في العمالت الا فية!  
ا، هـل طر  أح  انخاة هها الماضاع، وأتمع  أن أع  تاضيًحا؛ عزاكم هللا خيرً ن: 46154السـؤال م

هعـاع  بـا فـي العصـر الحـالي؟ أيـا أ ى أيـه لـم زعـ  هعـاع  بـا بـالمعع  الـ  عي، وبالتـالي أ ى أن مــن 
حي أا إيسان أن زستفي  من إ  ا اته بالبع ، وأن  تقاضـ  أ باحهـا حـالاًل م الاًل، وأ عـا مـن  لمـاء 

ات سعر مان ، حيث ةان ال  ن معاءشة هها الرأا، وخليكم التاضي :حرس الربا  ع ما ةاي  العملة ذ
 اًمــا، وذلــ  ألن الــ  عا  ةــان مســكاًةا  50الــ  عا  زشــترا لــ  مــ اًل  شــرة مــن اننــل، اآلن أو بعــ  

ـــ  عا  ةـــان  ملـــة ال ســـلعة تتـــ اول فـــي  مـــن الـــهه  أو الفضـــة، وفيمتـــه مانتـــة ال تتغيـــر، ةمـــا أن ال
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ا  م ـل الخضـا  والفااكـه األساا ، أما الياس فقـ  أةـمح  عميـع العمـالت تشـترى وتمـاع فـي األسـا 
والمالبن، وبالتالي وةما زحي لتاعر الخضا  أن زضع الرب  المعاس  لمضا ته، زحي لرعل أودع 

 يقاده في نع  زما س نيع العملة أن زحصل  ل  أ با  بضا ته. 
 

   :الجااب
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا.. وبع : 

ن أن 1587، 158أخرعهمـا مسـلم م - ضي هللا  عهما –  ث عمادة الرأا أن ح  ث أني سعي  وح
 ، ـِعير  ـِعير  بالشَّ ، والشَّ ة  بالفضـِة، والب ـرُّ بـالب رِ  العبي ةل  هللا  ليه وسلم ءال: "الهََّه   بالهَّهِ ، والِفضَّ

، َفَمنْ  ، َسَااًء بَسَااء    َماَد َأْو اْسَتَزاَد َفَقْ  َأْ َب ". والتَّْمر  بالتَّْمِر، والِمْل   بالِمْلِ  ِمْ اًل ِبِمْ ل 
وءال  في السؤال: بأن ال  عا  فيمته مانتة ال تتغير، فهها غيـر ةـااب، نـل الـ  عا   تغيـر مـن ءـ زم 
الزمن، وةهل  د هم الفضة، ولا فرضـعا أيـه ال  تغيـر فـمن الشـا ع أمبـ  الربـا نيـه: "الـهه   بالـههِ  

". والفضة  بالفضِة..." إل  أن ءال ة ، سااًء بسااء   ل  هللا  ليه وسلم: "م اًل بم ل 
فــي الــزمن الســاني ةايــ   -أزًضــا –وأمــا ءالــ : إن العمــالت أةــمح  اآلن تمــاع وتشــترى، فكــهل  

: ةعــ   أنيــع  - ضــي هللا  عهمــا–الــ يايير والــ  اهم تمــاع وتشــترى، ولهــها و د فــي حــ  ث انــن  مــر 
ياييِر  ــه  الـ ياييَر. أخرعــه أحمــ  ماِننـَل بــالَمِقيِع فـأنيع  بالــ َّ ـه  الــ  اهَم، وأنيــع  بالـ  اهِم وآخ  ن ، 6427وآخ 

ن. زععـي:  بيعـان بالـ  اهم و بـ لان بالــ  اهم ديـايير، "ويبيـع بالـ يايير ويأخـه  ليهــا 3354وأنـا داود م
 ال  اهم". والعبي ةل  هللا  ليه وسلم ءال: "الهه  بالـهه ، والفضـة بالفضـة.." إلـ  أن ءـال: "مـ ال

بم ــل ســااء بســااء". وهــها المضــروب وغيــر المضــروب، ف بــات الربــا فــي الــهه  والفضــة مالــ  اهم 
مــن شــبهتين، هــها غيــر مســلَّم ةمــا ذةريــا، وخذا مبــ  هــها فــي الــهه   -والــ ياييرن، ومــا ذةــره الســا ل

مـه ةمـا ذةـر شـيخ انسـالس انـن تيميـة  ح –والفضة، فـمن الشـر عة ال تفـر  نـين المتمـامالت، فالعلـة 
فــي الــهه  هــي ةايــه ممــن األشــياء، وهــها  ــرد اآلن  لــ  العمــالت الا فيــة، أيهــا ممــن  -هللا، وغيــره

 لألشياء نيسرا فيها الربا. وهللا أ لم. 
 

 العمل في تحصيل ضر مة ال خل  
 هل زجام العمل ةمحاس  ومحصل في ضر مة ال خل؟ وعزاكم هللا خيًرا. ن: 49001السـؤال م
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   :الجااب
 هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : الحم  

الضــرا   والمكــاس التــي تؤخــه مــن العــاس بغيــر حــي محرمــة وال تجــام؛ لقــال هللا  ــز وعــل: مَواَل 
[. وءـال العبـي ةـل  هللا  ليـه وسـلم: "ال َزِحـلُّ َمـال  اْمـِرط  188َتْأك ل اْا َأْمَااَلك م َنْيَعك م ِباْلَماِطـِلن]المقرة: 

ن. وءالــه ةــل  هللا  ليــه وســلم: "ال َزْحل ــَبنَّ َأَحــ   َشــاَة 20695 ِبِ،يــِ  َيْفــن  ِمْعــه ". أخرعــه أحمــ  مِإالَّ 
ــِه". أخرعــه المخــا ا م ن. وخذا ةــان ةــهل  فميــه ال زجــام العمــل 1726ن ومســلم م2435َأَحــ   ِإالَّ بِمْذِي

 بم ل ههه المكاس والضرا   التي تؤخه بغير حي. وهللا أ لم.
 

 زع  هها تمليًكا؟  هل 
لي إخاة في المهجر معه فترة طا لة من الزمن، وةع  الاحي  من إخاايي الها ن: 48868السـؤال م

زعيف في نل ا مع وال ا وأخـااتي، وفـي سـعة مـن السـعاات معـه فتـرة ليسـ  بالقليلـة اشـترى إخـاتي 
ة البيــ  باســمي؛ لكــايي الـه ن فــي المهجــر معـزاًل، وطلبــاا مــن الشــخص الماةـل بالشــراء إممــات ملكيـ

 -خمسـة  شـر  اًمـا تقر ًمـا-أءاس نر ازة وال ا الها ةان ةبير السن وأخااتي، وبع  فتـرة مـن الـزمن
فاعئ  ب،ل  من إخاتي بالتعامل  ن المعزل، حيعها ةع  ء  نلغـ   شـ ا وتزوعـ ، ولهـها ءانلـ  

فتـرة ال،ا لـة مـن الـزمن طلبهم بالرفض، وةان ذل  من مع،لي العقـل فحسـ ، فـال زعقـل بعـ  هـهه ال
أن أبقـ  أيــا وأوالدا مــن غيـر معــزل، وهــم ةـاياا فــي المهجــر مغتربـان، وءــاماا نبعــاء معـامل لهــم فــي 

 نل يا، فهل لي حي الرفض في التعامل؟ وما المخرج المعاس  في ذل  شرً ا؟ عزاكم هللا خيًرا. 
 

   :الجااب
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

هؤالء انخـاة إن ةـاياا ءـ  وهبـاع هـها المعـزل فميـه ال زجـام لهـم الرعـاع نيـه؛ لقـال العبـي ةـل  هللا 
ــِه". أخرعــه المخــا ا م ــاد  فــي َءْيِئ ــِ  َزِقــيء  م ــمَّ َزع  ــِه َةاْلَكْل ــ   فــي ِهَبِت ن ومســلم 2589 ليــه وســلم: "الَعاِ 

ه َةاْلَكْلـِ  َزْعـاد  فـي َءْيِئـِه". أخرعـه المخـا ا ن. وءاله ةل  هللا  ليه وسلم: "الَعاِ    في َةَ َءتِ 1622م
ن، وألن انيسان إذا أخرج هلل  ز وعل فميه ال زجام له أن  رعع، وأمـا إن 1620ن ومسلم م1490م

 كان ءص هم إ ا ت  هها المعزل تسكن نيه حت   رععاا، أو حت  ز،الباا فلهم الحي. وهللا أ لم. 
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 يظاس التأعير للتمل 
 ن: بسم هللا الرحمن الرحيم.45255السؤال م

لق  اشتر   سيا ة من أح  الاةاالت نعظاس تأعير للتمل  ولين تأعير معتهي بالتملي  مهـها مـا ءالـه 
وءــ  ءــال ايــه إذا ايتهيــ  مــن المــ ة المتفــي  لــي ما ــب هــهه الاةالــة , وأوضــ  لــي أن هعــاع فــر ن.

وءــ  اتفقــ  أيــا    لــين لــه  الءــة بــاألول. ليهــا ســيكان هعــاع  قــ  آخــر هــا  قــ  البيــع , وهــها العقــ
الشـــهرا ومعـــه عـــزء مــن ال فعـــة األخيـــرة بحيـــث أيعـــي إذا  انزجــا وما ــب الاةالـــة  لـــ  أن أدفـــع 

 استافي  الم ة ةاملة ال زصم   لي دفعة أخيرة, وخن تمقـ  مبلـغ نيكـان مبلغـًا زسـيرًا أسـت،يع دفعـه.
 أفتايي في ذل  أمابكم هللا .

 
 الجااب:
 وح ه، والصالة والسالس  ل  من ال يبي بع ه، وبع : الحم  هلل

حكــم هــهه المعاملــة هــا م ــل حكــم التــأعير المعتهــي بالتمليــ  والتــأعير المعتهــي بالتمليــ  أك ــر أهــل 
ــأن التــأعير المعتهــي  ــة.  لمــًا ب ــم  لــ  تحر مــه وخذا ةــان ةــهل  فأيصــ  األ  نتــرع هــهه المعامل العل

 الصا  والشروط التي تسلكها ههه المؤسسة لكان أك ر وضاحًا.بالتملي  له ةا  فلا أو د السا ل 
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 ءر  و ق  إزجا 
 80000التـالي: دفعـ  مبلـغ  العحـاسـكن نيـه  لـ  ألاسـتأعرت نيـ    ق   هـنن: 45288السؤال م

 1500عرة شهر ة أ ها لي  ع  خروعي من البي  .ادفع يليرة سا  ة لصاح  البي  ليست مرها و ع
ليـرة سـا  ة شـهر ا ولكـن تسـليمه  4000عـرة ال،بيعيـة لهـها البيـ  هـي ن األألم ليرة سا  ة ، مع الع

ن تكان سعتين .هل هها أزجا  غير مح دة ممكن م ة ان1500 ـل  الإعرة خفض  األ 80000ال 
 .س حراس . وعزاكم هللا خيراً أالعق  حالل 

 
 الجااب:

  :الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل  من ال يبي بع ه، وبع
س وال زجـام، أليـه ءـر  بفا ـ ة فأيـ  تقرضـه هـهه الـ  اهم بشـرط أن زخفـض لـ  مـن  هها العق  محـر 

زقـال: "ال زحـل سـلب وبيـع، وال  - ليـه الصـالة والسـالس –أعرة البي  وهها محـرس وال زجـام والعبـي 
 وأزضـًا و د  ـن ن4611ن والعسـا ي م1234ن والترمـها م3504أخرعـه أنـا داود مشرطان فـي نيـع" 

 "أن ةل ءر  عر  يفعًا فها  با" وهللا أ لم. - ضي هللا  عهم–الصحابة 
 

 وةيل في تجا ة الفعاد 
وغير ذل  من  ،التجا  زعمل بماله في التجا ة والصعا ة والفعاد  األغعياء ن: أح 44134السـؤال م

الـه ومعهـا تجـا ة  مأ و  أماالهبعض   ل ءاس هها الغعي وةيال له أو  ،أ ماله التي تضم الحالل والحراس
تكـان ةـل  أن و تمعـ  ، عهـا   رضـ زقرهـا هـها الاةيـل وال الفيها مـن مخالفـات شـرعية  الفعاد  وما

 أسهــل  تــرع  ملــه  ؟ولكــن مــاذا زفعــل أنــ ًا،زشــترع معــه فــي حــراس  وال  مــال ماةلــه حــالالً أ و  أمــاال
 .حالل؟ أسس حرا ةوهل دخله ومرتمه من ههه الاةال ؟زستمر نيه وها ةا ه غير  ا   عه

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
مــا ةـــان مـــن أ مــال ماةلـــه محرمـــًا فميـــه ال زجــام أن زعمـــل نيـــه م ـــل الفعــاد  التـــي فيهـــا مخالفـــات 

زقال: "وتعاياا  لـ  البـر  - ز وعل –إذا حرس شيئًا حرس ممعه، وهللا  - ز وعل–شرعية؛ ألن هللا 
ـــ ة:والتقـــا  ـــم والعـــ وان" ]الما  ـــ  انم ـــه أن زعمـــل فيهـــا، 2ى وال تعـــاوياا  ل [، وأمـــا األمـــا  المماحـــة فل
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 مل في تأعير  قا ه أو في نيع أو شراء له فـي  قـا ات،  -م الً –واألةل في ذل  الحل، فلا أيه 
 أو في مااد غها ية أو في سيا ات، أو يحا ذل ؛ فمن هها عا ز وال بأس به. وهللا أ لم.

 
 هها استغالل أس تجا ة؟ هل

 وبع : .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 47029السـؤال م
وال  اً معيعـ اً حيـث يضـع نيـه لمـ ة سـعة مبلغـ ،ن مجما ـة مـن الشـماب يعـاا  مـل ةـع و  تكـافلييح

 أل ضـــاءللقـــرو  الحســـعة  هوبعــ  فتـــرة مـــن الـــزمن يقــاس بقســـمة المبلـــغ يصــف ،تخ س تلـــ  الفتـــرةســز
أ  ـ  مـ ال  :زأتي أح  األشخا  و قـال :بالصيغة التالية لالست ما والعصب اآلخر  ،الصع و  فقغ

يقـال لصـاح   ،نيـأتي دو يـا يحـن ةصـع و   ،و قـال أ  ـ  هـهه ال العـة ،فعهه  معه للمحل ،مالعة
فعقال لصــاحبعا يمعــ  هــهه ال العــة بمبلــغ يقــ ًا،د عــا   100نـــ مــ الً نيقــال  ؛المحــل بكــم هــهه ال العــة

ــا 130 وبــا ع هللا  ؟أس تجــا ة اســتغاللهــل هــا  ،حكــم هــها األســلاب مــن البيــع ابالتقســيغ. فمــ اً   د ع
 .نيكم

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

و  اشـتمل  لـ  أما بالعسمة للصع و  فلم  رد السؤال  ن حكمه؛ ألن م ل ههه الصعاد ي ةل ةـع 
  ق  وشرط فميه غير عا ز؛ أليه   خل في التأمين. 

أما بالعسمة لمسألة التمازع فههه مسألة المرابحة ل مر بالشراء، وههه ماضع خـال  نـين أهـل العلـم، 
مــعهم مــن أعامهــا ومــعهم مــن مععهــا، والــها زظهــر لــي المعــع؛ أليهــا حيلــة  لــ  الربــا، وبــ اًل مــن أن 

 ة د عا  بما ة  هه  إل  ةـاح  المحـل و شـترا لـه سـلعة و قسـ،ها  ليـه زقر  هها الشخص ما
 نز ادة، فهي م ادة  ل  القر  بأعل. وهللا أ لم. 

 
 إ ،اء الشي  مقانل ضمان التس   

؟ شي  مقانل سـلعة  لـ  سـبيل ضـمان تسـ    فيمـة تلـ  السـلعة إ ،اءما حكم ن: 47169السـؤال م
 التيالاسيلة الاحي ة  أيهامع العلم  ،ها  ليه ن ون م ادة  ل  ما ال من  مق  أوالقيمة  أنمع العلم 
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فيها  نال،ر ،اتم أو الكمبياالت أما ،في المغرب األداءالتملص من  أو   تحمي التاعر من التال
 .هعا إسالميةال وعاد لبعاع  أيهمع العلم  ،المح د األعل فيم ادة  ع    س التس    

 
 الجـااب: 

 والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :  الحم  هلل وح ه،
أما ما  اع  نيه م ادة بسب  التأعيل فهها محرس وال زجام؛ أليه من  با العسيئة، وأما إ ،اء الشـي  
فيمـة الـ من المؤعـل دون أخـه م ــادة بعـ  التـأخير فـمن هـها عــا ز وال بـأس بـه، فمـ اًل إذا اشـترى معــه 

عة، مم أ ،ـاه شـيكًا نهـهه العشـرة فـمن هـها عـا ز وال بـأس بـه؛ سيا ة بعشرة آال    ال مؤعلة لم ة س
 لع س ترت  محهو  شر ي  ل  ذل . وهللا أ لم. 

 
 هل تعم أحكاس الشر   بقية الشرةاء؟

 ن: السالس  ليكم. 47269السـؤال م
أسأل حفظكم هللا، هل الحكم  ل  الشر   حكم  ل  بقية الشرةاء، وهل هعـاع ةتـ  أو بحـاث فـي 

 سألة؟ وأ ن أع ها؟ أفي ويي؛ أفادةم هللا. ههه الم
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

سااء ةان ذل  في شرةة المضا بة أو شرةة الععـان أو شـرةة الاعـاه، -أحكاس الشر   في الشر عة 
أحكـــاس الشـــرةاء فيهـــا واحـــ ة، إال إذا ةايـــ  شـــروط تخـــص أحـــ   -أو شـــرةة األنـــ ان، أو المفاوضـــة

: "زـا - ـز وعـل –الشرةاء دون اآلخـر، ولـم تخـالب هـهه الشـروط الشـرع فـمن هـها عـا ز؛ لقـال هللا 
أ هــا الــه ن آمعــاا أوفــاا بــالعقاد"، واألمــر بامت ــال العقــاد  تضــمن إزفــاء أةــله ووةــفه، ومــن وةــفه 

ووةـــله أنـــا داود فـــي المخـــا ا معلقـــًا  - ضـــي هللا  عـــه –ة الشـــرط نيـــه، وأزضـــًا حـــ  ث أنـــي هر ـــر 
  ".شروطهم  ل  المسلمان : "ن 3594م

فــي بــاب  - حمهــم هللا –أمــا بالعســمة ألحكــاس الشــرةات والشــرةاء ويحــا ذلــ  فهــهه  مح هــا العلمــاء 
الشــرةة، وبــاب الشــرةة  اعــ  فــي ةــل ةتــ  الفقــه انســالمي، وءــ  أفــرد بعــض العلمــاء أحكــاس شــرةة 

 ضا بة في ةت  مستقلة، وأحكاس شرةة األن ان. وهللا أ لم. الم
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 تأعير المحل دون إخما  مالكه

 :أما بع . السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 47684السـؤال م
فــي  أســا  هتخرعــ  ةعــ   أنبعــ   حيايــاً أو  نعفســه،و ــ  ره  زســتأعر محــالً  -هللا ه حمــ-كــان والــ ا 

وبعـ  ذلـ  حـ م   ،ومسـتقبله عيـ  ،وفي مجـال تخصصـي ،معاسماً  مم بع  ذل  وع ت  مالً  ،المحل
أد ــر هــها  أنوءــر ت  ،فترةــ   ملــي ،هــها المحــل أد ــر أنحاولــ   -هللا  ليــه ة حمــ-وفــاة والــ ا 

بالشـكل الـها  ـ    لــي  هأد ـر  أن أســت،عولكـن بعـ  فتـرة لـم  ،خـاة ذةــا إوذلـ  لعـ س وعـاد  ؛المحـل
 أن ــ  أفر  ،وهــن فــي مراحــل التعلــيم المختلفــة ،خــااتيأياعــات بالمــال الــالمس لمت،لمــات المعــزل واحت

  ملي مع مبلـغ مـن المـال زعـاد  لـي شـهر اً  إل  أياوأ اد  ،أؤعر هها المحل لمن زست،يع أن    ره
مـع العلـم بـأيعي أءـال لكـل مـن  ؟للمحل إزجا حكم ما ءم  به من  ما :سؤالي هاانزجا ، من هها 

زعلـم بـأيعي مـؤعر المحـل مـن المـاطن ولكععـي  وةـاح  الملـ  ال، زسألعي بأيعي شر   بالمحل فقـغ
 انفادة.أ عا . شر   فقغ

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

ال زجـام؛  إذا ةان المحل زشتمل  ل  سلع وبضـا ع، و قـاس نتـأعير هـهه السـلع والمضـا ع، فـمن هـها
ألن هــهه األشــياء ال تمقــ ، نــل تفعــ ، وانعــا ة إيمــا تكــان األعيــان بافيــة، وخن ةــان التــأعير لعــين 
المحـل التجــا ا فهــا اسـتأعر المحــل التجــا ا لمــ ة سـعة أو ســعتين، مــم أعــره شخصـًا، فــمن هــها فــي 

فالمسـلمان  لـ  الحكم الشر ي عا ز، إال إذا ةان هعاع شـرط مـن ِءبـل المالـ  األةـلي أال  ـؤعره، 
 شروطهم. وهللا أ لم.

 
 أخه األعرة  ل  الحجامة

فهــل  ة،أمعــاء  مــل الحجامــ وةــهل  أ ءــي بالرفيــة الشــرعية ة،أءــاس بعمــل حجامــن: 46254الســـؤال م
 ذل ؟ أليي ءرأت أن ةس  أو ةل الحجاس خبيـث ممععـي حـ  ث يبـاان  ل زجام أخه أعر مادا 

 .تيجة ذل الك ير من األمرا  ي  وبفضل هللا زشف
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 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
ال  ن1568أخرعه مسلم م: "كس  الحجاس خبيث" -ةل  هللا  ليه وسلم–بالعسمة لمعع  ءال العبي 

َ ــْن   ن1202ن ومسـلم م2279قـ   وى المخـا ا مفزقتضـي ذلـ  تحـر م أخـه األعـرة  لــ  الحجامـة، 
ـاَس َأْعـَره  َوَلـْا  َ  اْنِن َعمَّاس   َما َءاَل اْحـَتَجَم العَِّبـيُّ َةـلَّ  َّللاَّ  َ َلْيـِه َوَسـلََّم َوأَْ َ،ـ  اْلَحجَّ ِلـَم َ ِضَي َّللاَّ  َ ْعه 

، فكــان انيســان زحجــم و أخــه األعــرة  لــ  ذلــ  فهــها ال بــأس بــه، وأزضــًا ةـــان "َكَراِهَيــًة َلــْم ز ْعِ،ــهِ 
 –ذلـ ، فالصـااب أيـه ال بـأس نـهل ؛ لحـ  ث أنـي سـعي  الخـ  ا انيسان  رءي و أخه األعـرة  لـ  

فــي ســر ة مــم بعــ  ذلــ   -ةــل  هللا  ليــه وســلم–لقصــة العفــر الــه ن بعــ هم العبــي  - ضــي هللا  عــه
استضافاا ءامًا فلم زضيفاهم، فل غ سي  ذل  القاس وأتاا إليهم وطلباا معهم  افيًا، فقالاا: يعم ال يرءي 

عــل، فجعلـا  ا لهــم ء،يعـًا مــن الغـعم، فــهه  أحـ هم ليرفيــه، فقـرأ  ليــه سـا ة الفاتحــة فكأيمــا لكـم إال بج 
ن 2276ايظـر ةـحي  المخـا ا م لـ  ذلـ ،  -ةل  هللا  ليه وسـلم–يشغ من  قال، فأءرهم العبي 

 . وهللا أ لم. ن2201ومسلم م



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

72 

 تحا ل المسج  لمرةز لتحكيف القرآن الكر م
 .هللا وبرةاته السالس  ليكم و حمةن: 44279السـؤال م

ل وسـا  يحـا ِ  ،فـي ماءـع آخـر اً ع  ـ  اً ولكن سا  يبعـي مسـج  ،ها ل  عا مسج  يصلي نيه سؤالي
كمـا هـا معـرو  - ةوةـالة للمعاسـمات والتعز ـ ،مرةز لتحكيف القرآن الكـر م إل هها المسج  الق زم 

سـا  يقـاس نبـ ء  أليعـا ؛، أ عا الرد فـي أسـرع وءـ  ممكـن؟هل زجام هها العمل :سؤالي -في نل يا
 .خير ألبوعزاكم هللا  ،ع اً  اً المشروع ءر م

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

أن العبـي  - ضي هللا  عهـا -لح  ث  ا شةتغيير الاءب لما ها أةل  معه هها عا ز وال بأس به؛ 
ْفـر  َلَعَقْضــ   اْلَكْعَمـَة َفَجَعْلــ   َلَهـا َبــاَنْيِن  ءـال: " -ه وســلمهللا  ليـ ةـل – ه ْم ِبك  َلــْااَل َءْام ـِ  َحــِ  ث  َ ْهـ  

انَ  ل  العَّاس  َوَباب  َزْخر ع  ـاَل  ،ن1333ن ومسلم م126أخرعه المخا ا م "َباب  َ ْ خ  وفي  وازـة " َأنَّ َ س 
ْلـ    َّللاَِّ َةلَّ  َّللاَّ  َ َلْيِه َوَسلَّمَ  وا َ ْن َءَااِ ِ  ِإْنـَراِهيَم َفق  َءاَل َلَها َأَلْم َتَرْا َأنَّ َءْاَمِ  َلمَّا َنَعْاا اْلَكْعَمَة اْءَتَصر 

" أخ َهــا َ َلــ  َءَااِ ــِ  ِإْنــَراِهيَم َءــاَل َلــْااَل ِحــْ َمان  َءْاِمــِ  ِبــاْلك ْفِر َلَفَعْلــ   دُّ ِ َأاَل َتر  ــاَل َّللاَّ رعهــا المخــا ا َزــا َ س 
 هــ س الكعمــة و بعيهــا  لــ  ءاا ــ   أنهــم   -ةــل  هللا  ليــه وســلم–فــالعبي  ن1333ن ومسـلم م1583م

 . - ليه السالس -إنراهيم
فمذا ةان المسج  الها سيبع   عاب  ن المسج  القا م الماعاد، بحيث زكان ءر مًا و ؤدا ما  ؤدزه 

ألول مرةــزًا لتحكــيف القــرآن فهــها أو أك ــر، فــمن هــها عــا ز وال بــأس بــه، وأمــا ةايــه زجعــل المســج  ا
طي ، أما ةالة للمعاسمات والتعز ة فال أ ى م ل هها، لكن زجعل المسـج  لتحكـيف القـرآن وتـ   ن 
العلاس الشرعية، وأما التعز ة فال زكان ذل ؛ وخيما زعـزى انيسـان فـي المقبـرة أو فـي المسـج  أو فـي 

 للتعز ة فهها لين من السعة. وهللا أ لم. ال،ر ي أو   هه  إليه في نيته، أما إءامة أماكن 
 

 نيع االسم التجا ا 
 ن: ما ها حكم نيع االسم أو األةل التجا ا؟ عزاكم هللا خيرًا. 46592السـؤال م
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 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 تضــمن ذلــ  ت ليســًا وغــر ًا  أيــه عــا ز، بشــرط أال -زظهــر لــي-نيــع م ــل هــهه األســماء التجا  ــة، 
بالعســمة للمســتهل ، وأمــا الجــاام فــمن األةــل فــي المعــامالت الحــل، وأمــا التــ لين والغــر  فــمن ةــاًل 

: "مـن غـف فلـين -ةل  هللا  ليه وسلم –معهما مزماس شر ًا و ع  عا تح  الغف؛ وء  ءال العبي 
 ن. وهللا أ لم. 101معَّا" أخرعه مسلم م

 
 مكافآتشراء أس،ااية وأخه 

 . بسم هللا الرحمن الرحيمن: 47352السـؤال م
مـم زحـي للمشـترا الـ خال فـي  ،  ـال 500س،اايات حاس  آلي بقيمة أهعاع شرةة تقاس  ل  نيع 
ــة :  لــ  مــرحلتين أ بــا ت حيــث  ــامع  لــ  المشــتر ن آفــايظــاس زســم  الســعي والمك  األولــ المرحل

والمرحلـة ال اييـة ،   ـال 600زمـع  المشـترع  حيـث شـهرأمـالث  إلـ دو  ة شهر ة وم تها مـن شـهر 
فهــل هــهه  ،  ــال 42500مــالث ســعاات زحصــل المشــترع  لــ   إلــ دو  ــة ســعا ة ومــ تها مــن ســعة 

ــا ة  ــن هــ ازا ومك أنيهــم زجزمــان أمــع  ؟ال،ر قــة عــا زة  أوت وليســ  مســاهمة آفــاهــهه الممــالغ عم
 ًا.وعزاكم هللا خير . است ما ات

 
 الجـااب: 

  ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : الحم  هلل وح
 لق  ة   فيها فتاى وأيها محرمة ل خال  با الفضل و با العسيئة فيها. وهللا أ لم.

 
 هل زقتر   با ل فع مفس ة؟

 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 47377السـؤال م
الرعـل ل زـه نعـات وانـن أخيـه  أح  المعا   زستفسر  ن أيه ل زه انن أ  وء  نلغ، وهـها :ل ا سؤال

مععـه أ أن وحاول  مرا اً  ن،ع  انن أخيمةرا  من وال ا خوذل  ب،ل  و  ؛مال   خل  ل  البعات ال
فكلمعــــي أخــــي األكبــــر وءــــال لــــي  ليــــ  بقــــر  مــــن ، وال،ر ــــي أمــــامي مغلــــي ،ولكــــن دون عــــ وى 

 تحمـل دفـع الز ـادة  فقـال لـي بأيـه هـا -أا  با ـة  -خبرته بأيه نيه فا  ة وهي محرمـة أالمصر ، 
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فهـــل زجـــام لـــي ذلـــ  لكـــي أتخلـــص مـــن مشـــكلة انـــن أخيـــه ، أا المبلـــغ المضـــا   لـــ  القـــر  -
 .ءبل القر  ألن غيرا سيتحمل الفا  ةأوهل  ؟ةرا  وال هخو 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
 ـز –القر  بفا  ة هها محرس وال زجـام؛ أليـه مـن  بـا الفضـل، والربـا محـرس؛ بقـال هللا  ال خال في

: "لعـن -ةل  هللا  ليه وسلم–[، وأزضًا ءال العبي 275: "وأحل هللا البيع وحرس الربا" ]المقرة:-وعل
ن و ــالج انــ ن1598أخرعــه مســلم مهللا آكــل الربــا ومؤةلــه، وةاتمــه، وشــاه زه"، وءــال : "هــم ســااء" 

 األ  وما  تعلي ن خاله  ل  نعات  مه ال زكان  ن طر ي محرس. وهللا أ لم. 
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 أمر االستخا ة
 أ غــ  أيــيمــع العلــم  ،لة طلبــي لخ،مــة فتــاة دون االســتخا ةأمســ اســتعجل  فــين: 30482الســـؤال م

 بمـا   أو أكيـ بشـيء  أشـعرولـم  ،بعـ  السـالس بع  الرةـاع ال ـايي ال ود ات ،والما حة استخرت، فيها
ــاً  ،ةمــا ءلــ  ســابقاً  نهــاأ غــ   أليــيشــعرت بميــل لهــا  ــم بعــ   ،نيععــا مــم هاتفتهــا وةــان الحــ  ث طيم م
مــن  أءلــل أنيي زجــ   لــي أوءالــه بــ،  لــ  هــها الهــاتب لتكلفتــه الماهظــة أنــيو  أيــاالهــاتب تشــاددت 

 أهلهـاو ـن لما يعرفه  عها  ،ك ر المشجعين لي  ل  ههه الفتاةأمن  أني أنبالرغم من  تلهفي  ليها
 وفـي ةـما  اليـاس التـالي ةـان ،وءـ  شـعرت باسـتياء ةبيـر لمـا عـرى فـي تلـ  الليلـة ،حسـن خلـي من

 األسـاأ، فأيـالـم تكـن  إنءـ م  فـي حيـاتي مـن المحاضـرات  مـا أساأمحاضرة فكاي  من  إلقاء لي 
ــم أ ال  ؟، ر ــيال،ا كمــل هــهأ أنوهــل  لــي ، ال أسلهــا  الءــة باالســتخا ة  األحــ اثةايــ  هــهه  إن ل

 . هللا عرةم  ع أتفتايي في ذل  و  أن أ عا ؟. ال أسطر ي الخ،مة والزواج معها 
 

 الجـااب:
ههه األح اث زا أخي ليس  لها  الءة بما  تعلي باستخا ت ، وههه من أمـا  الحيـاة ال،بيعيـة، ومـا 

 .داس أن ههه الفتاة ذات خلي ود ن، وء  مال إليها ءلم  فا زس األمر وتاةل  ل  هللا
وأمــا مــا  تعلــي بالمحادمــة والمخاطمــة فأيــا أيهــاع  ــن ذلــ ؛ أليهــا ال تــزال امــرأة أععبيــة، وءــ  تســب  
مخاطبتــ  لهــا ومحادمتــ  لهــا شــيئًا مــن مــا ان الشــهاة فتكــان اســتمتع  بكــالس امــرأة أععبيــة وهــها ال 

 زجام، مع أن أباع  عهاع  ن ذل ، وال ش  أن نر الاال  واع .
 

 األحفاد  ليهما نر الاال  ن نتسمية
هللا  يهما ءـ  تافاهمـاأخاةة و  سو األأب سم األاو المالادة بأ ن: هل تسمية المالاد23770السـؤال م

  ؟بالاال  نن اً مزعتبر نر   حمته  لإ
 

 الجااب:
، لكـن ال –ةـل  هللا  ليـه وسـلم  –هها لم  رد نيه شيء في الشرع وال في السعة العبا ة  ـن العبـي 

ان زسمي باسم وال ه أو وال ته ء  زكان ذل  أد   إل  أن  تهةر وال زه وأن زقاس ش  أن ةان انيس
 بال  اء لهما، فمن ةاي  تترت   ليه ههه المصلحة فاألول  أن زسمي باسميهما. وهللا أ لم.  
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 إيفا  الفتاة  ل  أهلها

وال  ،لة مادزة عي ةنسرة في حاماأل ؟سرتهاأيفا   ل  انبن: هل تكلب الفتاة شر ا 23246السـؤال م
وهل زأمم األب في حال أخه مـن انعتـه مـاال ، ةعا  الزةاة المهةا ة في اآلزة القرآييةأتع،بي  ليها 

ن الفتاة تضـرب مـن ءبـل أالحقيقة  ،محتاعينن للعمل م ال امحت  ولا ةايا  ؟الهةا  وأ ،اه نخاتها
يـ  أم والسؤال هل فـي الحـ  ث، العملخاة العاطلين  ن ها ءصرا وتع،  لإلالما أنيها وتؤخه معها أ

 - ـز وعـل  -مـاس هللا أذا ةـان األب مقتـ  ا هـل زعاءـ  خو  ؟يـاث معـاً ومال  ألني  تعا ه للـهةا  وان
  .وشكرا ؟لفعله هها

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
ان المعفي  ليه فقيرًا والمعفي غعيـًا، فـمذا بالعسمة للقر   ال زج   ليه أن  عفي  ل  ءر مه، إال إذا ة

كان المعفي  ليه غعيًا فميـه ال زجـ  أن  عفـي  ليـه، وأمـا بالعسـمة لتملـ  الاالـ  مـن مـال ولـ ه فجـا ز 
ةـل  هللا  ليـه  –أن العبـي  – ضي هللا تعال   عهـا  –حت  وخن ةان غير محتاج؛ لح  ث  ا شة 

ن وةــححه األلمــايي، نيجــام 6560ن وأحمـ  م2291م ءــال: "أيــ  ومالـ  ألنيــ " انــن ماعــة –وسـلم 
 للاال  أن  تمل  من مال ول ه سااء ةان الاال  محتاعًا أو غير محتاج، لكن بشروط: 

الشرط األول: أال  تمل  ما زحتاعه الال ، أو  لحقـه ضـر  نتملكـه، فـمذا ةـان هعـاع سـيا ة زسـتعملها 
ملكـه، أو مالبـن  لمسـها أو يحـا ذلـ ، المهـم مـا الال  أو ني  زسكعه ها و ا لتـه فلـين لـألب أن  ت

 تعلق  به حاعة الال  أو اض،ر إليه فميه ال زجام للاال  أن  تملكه. 
الشرط ال ـايي: أال زكـان التملـ  فـي مـر  المـات المخـا  ألحـ هما، فـمذا ةـان فـي مـر  المـات 

 المخا  ال زجام للاال  أن  تمل  من مال ول ه. 
  مـن مالـه و ع،يـه ولـ ًا آخـر، أا: أحـ  إخاايـه، نيأخـه مـن مـال هـها الالــ  الشـرط ال الـث: أال  تملـ

 و ع،يه لال  آخر، فمن هها غير عا ز .  
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 مت  تتحفف األس من ول ها في ملمسها؟
شهرًا، وأحيايًا أن ل مالبسي أمامه، فهل زجام ذل ؟ وةم  11ن:  ع ا طفل  مره 19901السؤال م

زجام أن أخلع مالبسي أمامه؟ وةهل  لمن القصير فـي البيـ   زج  أن زكان  مر ال،فل الها ال
 مع موعي أمامه، أفي ويي أفادةم هللا.

 
 الجااب:

ال،فــل إذا ةــان زعقــل العــا ة، فميــه ال زجــام للمــرأة أن تكشــب  ا تهــا أمامــه، أمــا إذا ةــان ال زعقــل 
ال،فـل إذا ةـان لـه لصغره، فمن هها عا ز، و ظهر لي أن من  مره أحـ   شـر شـهرًا ال زعقـل، لكـن 

أ بــع ســعاات أو خمــن ســعاات فميــه ءــ  زعقــل هــهه المعــايي، فــالمهم أن العبــرة فــي ذلــ  أيــه إذا ةــان 
 زعقل و ستقر في ذهعه م ل ههه األ مال فال زجام للمرأة أن تكشب العا ة المغلظة أمامه.

 
 ما زجام يظره من موعة األب

 مفاتعها ألنعا ه؟ ن: هل زجام لزوعة األب أن تظهر 17857السـؤال م
 

 الجااب:
 ــز  –المــرأة ال زجــام لهــا أن تظهــر مفاتعهــا، ال لمحرمهــا وال لغيــره، ألن ذلــ  زســب  الفتعــة، وهللا 

 –[، لزوعـات العبـي 32ءـال: "فـال تخضـعن بـالقال ني،مـع الـها فـي ءلمـه مـر " ]األحـزاب: -وعل
: "وال تبــرعن تبــرج  -ز وعــل ــ –وهــن محرمــات  لــ  المــؤمعين، وءــال هللا  -ةــل  هللا  ليــه وســلم

 [، نيج   ل  المرأة أن تستتر، وتستر ةل ما    ا إل  الفتعة.33الجاهلية األول " ]األحزاب:
 

 التع د واالي فاع و اء الشهاة
ن: هــل زجــام للمســلم أن  تــزوج متعــ دًا؟ وةـهل  أن ز،لــي و تــزوج لعــ ة مــرات نــال 17503الســؤال م

 والتغيير مأا الشهاة فقغن، وشكرًا.أسماب ساى الر مة في االستمتاع 
 

 الجـااب:
 وبع .. -والصالة والسالس  ل   سال هللا -الحم  هلل، 
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 ضـي  –أما التع د فهها مشروع بمعماع العلماء، فانيسان له أن  تزوج إلـ  أ بـع، ءـال انـن عمـاس 
يه  تزوج و ،لي ن، وأما ةا 5069: "خير ههه األمة أك رها يساء"، في ةحي  المخا ا م-هللا  عهما

وءصــ ه أن  تلــهذ و ســتمتع فعقــال هــها ممــا زســم  بــالزواج نعيــة ال،ــال  والصــااب أيــه محــرس، وال 
 –زجام، وألحقه بعـض أهـل العلـم بـالزي ، واألدلـة  لـ  ذلـ  ة يـرة عـ ًا، و كفـي مـن ذلـ  أن العبـي 

ن 13مخــا ا مءــال: "ال  ــؤمن أحــ ةم حتــ  زحــ  ألخيــه مــا زحــ  لعفســه" ال -ةــل  هللا  ليــه وســلم
ن، وال أ تقــ  أن أحــ ًا زحــ  لماليتــه أن  تزوعهــا شــخص لمــ ة أســباع أو أســبا ين، أو 45ومســلم م

شهر، أو شهر ن، مم بع  ذل  ز،لقها، ولهل  يقال إن هها محرس وال زجام، والعكا  لم زشـرع ألعـل 
ممـا ال تتحقـي  ال،ال ، ولهها عـاء انسـالس بمب،ـال بعـض األيكحـة التـي ةـان  ليهـا أهـل  الجاهليـة

 فيها مصال  العكا  العظيمة. 
 كشب ال،بي   ل  المرأة 

 . ليكم و حمة هللا وبرةاته السالسن: 18556السـؤال م
 وأحيايـاً  ن،نزوعـاتهم إليـه للكشـب  لـيه زـأتان  أحيايـاً  وخخاايـه ،ن موعـي طبيـ أوها   : ع ا سؤال

م أن زقاس موعي ال،بي  بفحصـهم هل زجا سؤالي  نإخاايهملزوعات  نزقاس نعفسه بضرب اننر له
 ًا.هللا خير  أفي ويي عزاكم وضرب اننر لهم؟

 
 الجـااب:

 كشب ال،بي   ل  المرأة المسلمة له شروط:
 الشرط األول: أن زكان هعاع حاعة.

 الشرط ال ايي: أن زكان نال خلاة.
 الشرط ال الث: أالَّ زكان العظر واللمن إال لماضع الحاعة فقغ.

ع: اشــترطه أزضـًا  لمــاء الحعكيــة، أالَّ زكــان هعـاع امــرأة تقــاس بم ـل هــها العمــل وتحســن الشـراط الرابــ
 هها العمل، فمذا تافرت ههه الشروط فهها عا ز.

 
 يظر المرأة للرعال

ن: مـا حكـم العظـر للرعـال فـي التلفـام إذا ةايـ  العـا ة مسـتا ة؟ وهـل هعـاع  لمـاء 19911السؤال م
 .أحلاا ذل ؟ وعزاكم هللا خيراً 
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 الجااب:

العظر للرعال من ءبل المرأة ال بأس به ما لم تكـن نيـه فتعـة، أو تحر ـ  شـهاة، فـمذا أدى إلـ  شـيء 
مــن ذلــ  فميــه زجــ   ليهــا أن تغــض بصــرها؛ لقــال هللا  ــز وعل:"وءــل للمؤمعــات زغضضــن مــن 

 [.32أبصا هن و حفظن فروعهن" ]العا : 
 

 لمن المرأة الجعـز واللماس الضيي  ع  أطفالها
 طفالهـاأ مـاس الضـيي  عـ لز والـن: السالس  ليكم فضيلة الشـيخ موعتـي تلـمن الجعـ22704السـؤال م
ن تلـمن موعتـي أح  أيا أو  ،ماس تلمسه فقغ داخل البي لهها ال ة،سع 12كبر ول   مره أ ،الصغا 

ذلــ   ةــانذا إ ؟الحلــم االــه ن لــم  بلغــا  اطفالهــأ عــ   ةلمســن تلــمن هــهه األأمــاس . هــل زجــام لهــها ال
  ة.سالميان ةموشكرا لكم ودمتم ذخرا لأل ؟هل زجام بع  البلاغفزجام 

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل  ب العالمين، والصالة والسالس  ل  يبيعا محم  و ل  آله وةحمه أعمعين، وبع : 
ةمـا  – ليـه الصـالة والسـالس  –لماس المالبن التي تحجم العا ة  ع  المحا س ال زجام، ألن العبـي 

ن زقال: "ةـعفان مـن أهـل العـا  لـم أ همـا بعـ : "وذةـر معهمـا: "يسـاء 2128  في ةحي  مسلم ممب
وغيــره: أن مـن ةــفة الكاســية  – حمـه هللا  –كاسـيات  ا  ــات"، وءـ  ذةــر شـيخ انســالس انـن تيميــة 

العا  ــة أن تلــمن مابــًا تكتســي بــه لكعــه ضــيي فــي يفــن الاءــ  أو أيــه  ــا  لكايــه خكيفــًا أو ءصــيرًا 
ا ذل ، وم ل من له  مر المراهقة فميـه زجـ  سـتر العـا ة  عـه، زجـ  سـتر العـا ة هيئـة حجمـًا ويح

 وةهل  لايًا. 
 

 تافير المرأة من المصرو  الها   فعه موعها
ذا أ ،  إ السؤال ها، للفتاوى  ةسالس الياس  ل  وعاد ههه العافهن: أشكر ماءع ان23776السـؤال م

مــع  ةعمعيــ يفــ ا ــة   ــال شــهر ا واشــترة  نهــامعــه م يفــرت هــزل وو ـالرعــل موعتــه مصــرو  المعــ
تصــ ء  معــه نــ ون أن تخبــر  وأ ةشــؤويها الخاةــ وأزل ـبعــض شــؤون المعــي أخااتهــا مــم تصــرفه فــ
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 مـاف ،زضـااؤهـا أنعأو هـي وها  ع ه موعة أخرى و  فع لها مصـروفها  ،يها تخجل معهموعها نهل  أل
 .ولكم مع  الشكر الجز ل ؟حكم هها التصر 

 
 الجـااب: 

 أما ةايها تافر هها ال زخلا من أمر ن: 
 األمر األول: أن تقاس بالااع  في المعـزل وال تقصر نيه فهها عا ز. 

 األمر ال ايي: أن تقصر في بعض شؤون المعـزل لكي تافر فهها ال زجام إال بمذن الزوج. 
 

 اشتراط إذن الزوج للخروج
وج من المعـزل لز ا ة األءا ب أو غيرهم، تستأذن من الاال  ن:  ع ما تر   أمي الخر 25094السـؤال م

ولكعه  رفض ن ون سب ، وخذا خرعـ  إلـ  أا مكـان ولـم تخبـره ال  بـ و  ليـه م ـل وال  عاءشـها فـي 
  س استئهايها وةأن شيئًا لم زكن، زععي: مإذا استأذي   رفض، وخذا لم تستأذن وخرع  لـم زقـل لهـا 

 وماذا أفعل مع أني ومع أمي؟ وعزاكم هللا خيرًا.  شيئًان، أ عا تبيين األمر،
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

َوَأْلَكَيـا َسـيِ َ َها َلـَ ى " :- ز وعل  –األةل أن الزوعة ال تخرج من نيتها إال بمذن موعها؛ لقال هللا 
الــزوج ســي ًا، والمســاد تحــ  إمــرة ســي ه،  –ل  ــز وعــ –[، فســم  هللا 25اْلَمــاِب" ] اســب: مــن اآلزــة

َعـــال   ـــاَن َ َلـــ  العِ َســـاِء" ]العســـاء: مـــن اآلزـــة وأزضـــًا ءـــال هللا تعـــال : "الرِ  [، ومقتضـــ  القاامـــة 34َءاَّام 
ــــي  االســــتئهان، ــــي الصــــحي  أن أمواج العب ــــه وســــلم–وأزضــــًا مــــا مبــــ  ف لمــــا أ دن  –ةــــل  هللا  لي
 ، فــ ل ذلـ   لـ  أيــه ال نـ  مــن انذن ايظـر مــا- ليــه وسـلم  ةـل  هللا –اسـتأذنَّ العبــي  اال تكـا 

ءال  وأزضًا   ل لهها - ضي هللا  عها–ن من ح  ث  ا شة 1173ن، ومسلم م2033 واه المخا ا م
الترمـــها  "إيهــن  ــاان  عــ ةم" زععـــي: أســيرات، والحــ  ث  واه : –ةــل  هللا  ليــه وســـلم  –العبــي 

 .و نن األحا ن من ح  ث  مر 1851ن، وانن ماعة م1163م
وخذا ةــان ةــهل  فميــه النــ  مــن االســتئهان، وهــها هــا األحــاط، وأمــا ءالــه: إذا ةــان ال زــأذن، فأمــا إذا 
كان   س إذيه لين عادًا وخيما زعر  من القرا ن أيه  رض  نهل  وأيـه ال زكرهـه ولكعـه زـأذن، ولكـن 
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رهـه ذلـ  وال ز ضـيقه وأيـه زـأذن إذن لم  ر   عه تمـاس الرضـا، فـمذا ةـان زفهـم مـن القـرا ن أيـه ال ز ك
 نهل  فميه ال بأس، واألحاط مع ذل  ها االستئهان. 

 
 ضاابغ خروج المرأة من نيتها

ن: مــا هــي حــ ود خــروج المــرأة مــن البيــ ؟ وهــل هعــاع اســت عاءات م ــل خروعهــا 26290الســـؤال م
 لشراء مت،لمات معـزلية لمسافة ءر مة ع ًا من البي ؟ وعزاكم هللا خيرًا. 

 
 الجـااب: 

الحمـ  هلل، والصـالة والسـالس  لـ   سـال هللا، وبعـ : األةـل أن المـرأة ال تخـرج مـن البيـ  إال بــمذن 
[ فسم  الزوج سي ًا، وأزضـًا 25: "وألكيا سي ها ل ى الماب" ] اسب:- ز وعل  –موعها؛ لقال هللا 

ن وانـــن ماعـــة 1163 واه الترمــها م: "وخيهــن  ـــاان  عـــ ةم" -ةــل  هللا  ليـــه وســـلم  –ءــال العبـــي 
زععــي: أســيرات، فــال تخــرج المــرأة إال  - ضــي هللا  عــه–ن مــن حــ  ث  مــرو نــن األحــا  1851م

بــمذن موعهــا، إال إذا ةــان هعــاع إذن لفظــي أو إذن  رفــي؛ زععــي تعــا   العــاس أن المــرأة لهـــا أن 
لـم زكـن هعـاع تخرج إل  األشياء القر مة ويحـا ذلـ  والـزوج  رضـي نـهل  فهـها ال بـأس بـه ، أمـا إذا 

إذن لفظــي وال إذن  رفــي فميــه ال زجــام للمــرأة أن تخــرج إال بــمذن موعهــا، و ــ ل لهــها أزضــًا حــ  ث 
ايظـر ةل  هللا  ليه وسلم في اال تكـا ،  –في استئهان أمواج العبي  – ضي هللا  عها  – ا شة 

 بمذن موعها.  ن فهها   ل  ل  أن المرأة ال تخرج إال1173ومسلم م ن،2033ما  واه المخا ا م
 

 الش  في   د ال،لقات
فمـاذا  ليـه أن زعمـل  ًا؟موعته مـرتين أو مالمـ ما الحكم في الشخص غير المتأك  هل طليالسؤال: 

 في ههه الحال؟
 

 الجااب:
و لـ  هـها إذا شـ  هـل  ،فليـبن  لـ  اليقـين إذا ش  الزوج في وءاع أةل ال،ال  أو ش  في   ده

أمــر متــيقن وال،ــال  مشــكاع نيــه ومــن القاا ــ   ،ــال  ألن العكــا  ــ س وءــاع ال فاألةــلطلــي أوال، 
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ش  هل طلي واح ة أو امعتين فليجعلها واح ة ألن هـها هـا  المقر ة : أن اليقين ال  زول بالش  وخذا
 المتيقن.

 
  ةفات الـَمحرس

  ســـــــــعاات ويصــــــــب َمْحرمـــــــــًا؟ هــــــــل ز عـــــــــ ُّ ولــــــــ ا المـــــــــالغ مــــــــن العمـــــــــر  شــــــــرالســــــــؤال: 

 
 الجااب:

 ر ي ها من َعَمع ةفات  هي:المحرس الش
القـــااُّ  إنَّ خيـــَر مـــن اســـتأعرتَ "والبلـــاغ، واألمايـــة، والقـــاة  لـــ  حفـــف المـــرأة؛ لقالـــه تعـــال : الـــهةا ة،

ال  لــه، فــال  عظــر لغيــره، وفاءــ  الشــيء . وغيــر المــالغ بحاعــة إلــ  مــن  عظــر[26" ]القصــص:األمــين
 زع،يه.

ةل  –العبي  : أن- ضي هللا  عهما– ح  ث انن عماسولي علْم أنَّ المْحرس شرط  حاَل السفر فقغ؛ ل
 فاشـتراط ن1341ن ومسـلم م1862" المخا ا مال تسافر امرأة إال مع ذا محرس"ءال: -هللا  ليه وسلم

 المحرس إيما و د في السفر فقغ.
  األععبية. أما في غير السفر نيشترط   س خلاِ  الرعل بالمرأة 

 
 أماث البي  من حي من؟

معـزل  فـيوموعهـا  هـيترملـ  ولهـا انعـة واحـ ة وةايـ  تسـكن  امـرأة  ـن ن: سـؤالي 28115السـؤال م
 فيالزوعة االيتقال  أ ادتو ع ما  ،المعزل اشتراه الزوج باختيا  الزوعة فيما  ولكن ةل ،وال  الزوج

، لين من حقها إيهوءال  شيء، أا تأخه أنهلها بع  وفاة الزوج  فض وال  الزوج أ ءر   من  معزل
 أن ن ةـان ةـهل  فهـل زحـي للاالـ خو  ؟هـا للا مـة أومـن حـي الزوعـة فقـغ  ةمعـزل الزوعيـ أمـاث فهـل

هـها   ع ما زحينأيه مع العلم  ؟لها حت  تكبر هزحفظ أنخه يصي  انعتها بحجة أزمعع الزوعة من 
 انسـالس مـا حكـم ،فا  ة أا هولين ل ،ن سعة  ل  سبيل الم ال ك ر من  شر أالاء  زكان ء  فات 

 ته.و حمة هللا وبرةا والسالس  ليكم؟ هللا يتعمله وبما  رض أنوماذا  ل  الزوعة  ؟هها الاال  في
 الجـااب:

 بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالس  ل   سال هللا وبع : 
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هها األماث الها اشتراه الزوج زعتبر ميرامًا للزوعة ممعه وللبع  العصب والماءي فمن ةايـ  أس الـزوج 
 ادة فلها الس س والماءي ألب الزوج. ماع

 فال ن  أن زق   هها األماث ةسا ر الميراث وتأخه الزوعة ال من والبع  زكان لها العصب.
 

 استرداد ما أ ،ي الم،لقة ءبل ال خال
ن: هعاع مـن أ ،ـ  خ،يبتـه بعـ  أو ءبـل العقـ  حليـًا مـن الـهه  مـم أ اد انيفصـال 31339السؤال م

حتفف بالـهه  فـي ةـال األمـر ن؟ أا إذا ةـان عـزءًا مـن المهـر أو ةه زـة؟  لمـًا هل زحي للمرأة أن ت
 بأيه لم   خل  ليها، وعزاكم هللا خيرًا.

 
 الجااب:

إذا أ ،  مخ،ابته ه زة مم أ اد أن  عفصل ءبل العق  فميه لين له أن  رعع إذا لم زكن السب  من 
ين لـه أن  رعـع فـي هـهه الهمـة، لعمـاس ءـال المرأة أو من أهلها، وخيما ها الـها  ـ ل  ـن ذلـ  ، فلـ

أخرعــه المخــا ا  ءيئــه" فــيفــي هبتــه ةالكلــ  زقيــ  مــم زعــاد  العا ــ  :"-ةــل  هللا  ليــه وســلم–العبــي 
 ن.1622ن ومسلم م2589م
 

 ال  ر   انيجاب فهل ترفض المعاشرة؟
د واعـ  ن: هل زسقغ  ن الزوعة التي  رفض موعها انيجاب بعـ   ـ د مـن األوال31397السؤال م

ــأن الســب  فقــغ للضــغغ  تلبيــة طلــ  المعاشــرة؟ وبالمقانــل زســقغ حــي الــزوج فــي المعاشــرة؟  لمــًا ب
 الههعي والعصبي للحمل وانيجاب.

 الجااب:
األةل أن ةل واح  من الزوعين زعاشـر ةـاحمه بـالمعرو ، فمعاشـرة المـرأة حـي للـزوج ولـين لهـا 

ا  مــا  لــه مــن أهلــه فلــين للزوعــة أن تمتعــع مــن ذلــ ؛ أن تمتعــع مــن المعاشــرة إذا أ ادهــا وخذا أ اد مــ
" ِإَذا :-ةـل  هللا  ليـه وسـلم–ءـال العبـي [ و 19]العسـاء: "بـالمعرو  و اشروهن:"وعللقال هللا  ز 

ـــل  اْمَرَأَتـــه  ِإَلـــ  ِفَراِشـــِه َفَأَنـــْ  َنَمـــاَت َغْضـــَماَن َ َلْيَهـــا َلَعَعْتَهـــا اْلَماَلِ َكـــة  َحتَّـــ  ت ْصـــمِ  َ " أخرعـــه َدَ ـــا الرَّع 
، وأما بالعسمة لإليجاب فمععه بالكلية هها ال زجـام، أليـه زخـالب ن1736ن ومسلم م3237المخا ا م

مقص ًا من أ ظم مقاة  العكا ، و خالب سعة هللا  ز وعل في خلقه، ولما  ترت   ل  اله  ة مـن 
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 ـرة الحمـل فهـها ال المصلحة العظيمة، وأما بالعسمة لتعظيم انيجاب فـمن ةايـ  المـرأة تتضـر  مـن ة
 بأس به شر ًا إن شاء هللا حس  ما زحصل للمرأة من الراحة و  س الكلفة والمشقة والضر .
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 حقا  موعة األب
 ن: بسم هللا الرحمن الرحيم.30949السـؤال م

 السؤال: ما هي حقا  موعة األب غير األس؟ وما حكم معصيتها؟ عزاكم هللا خيرًا.
 

 الجـااب:
ن الــرحيم، والحمـــ  هلل  ب العــالمين، والصــالة والســالس  لـــ  يبيعــا محمــ  و لــ  آلـــه بســم هللا الــرحم

 وةحمه أعمعين، وبع : 
من حقا  موعة األب نرها وةلتها، إذ هي موعة أني  وبرها من نر أني  وةلتها من ةلة أني ، 

ْم ِمــَن العِ َســاِء ِإالَّ ءــال هللا  ــز وعــل: " ــاؤ ة  ــاا َمــا َيَكــَ  آَب ــه  َةــاَن َفاِحَشــًة َوَمْقتــًا َوال َتْعِكح   َمــا َءــْ  َســَلَب ِإيَّ
[، في خل في ذلـ  انيفـا   ليهـا مـن الكسـاة والسـكع  وال،عـاس والشـراب إذا 22العساء:"]َوَساَء َسِبيالً 

 كاي  محتاعة لهل ، وةهل  نيما  تعلي نز ا تها والسالس  ليها، وتفق  أحاالها. وبا  التافيي.
 

 ح   عل واح أ ضعته مالث يساء ت
وأ ضـع   ،وأ ضـع  األولـ  طفـال مـرتين ،الرعـل متـزوج نـ الث يسـاء إذا ةـانن: 30636السـؤال م

ـــي  ،وأ ضـــعته ال ال ـــة مـــرتين، ال اييـــة هـــها ال،فـــل مـــرتين ـــا لهـــها ال،فـــل ف هـــل زكـــان هـــها الرعـــل أب
 .مجماع العساء معه مع أن أا من العساء ال تع  أما له الرضا ة بأن اللبن من

 ب:الجـاا
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا وبع :

هها االنن زكان ول ًا لصاح  اللبن، وال زكان ول ًا نح ى هؤالء العسـاة، ألن هـها االنـن  ضـع مـن 
هها الرعـل خمـن  ضـعات فايتشـر التحـر م بالعسـمة لـه، أمـا بالعسـمة لهـؤالء العسـاة فـال تكـان واحـ ة 

 خمن  ضعات.  معهن أمًا له؛ أليها لم ترضعه
 

 حلب بال،ال  أك ر من مرة
 ،متفرءــة أمــاكن ةوفــي  ــ  ،ك ــر مــن مــرةأحلفــ  زمــين ال،ــال  أن حصــل معــي ن: 31163الســـؤال م

 ،وءـ  ءلتهـا بعـ ة ةـيغ مختلفـة بـالمفرد والجمـع ن،حضـر مواعـ أ ما أيي لي  ال،ال  موذل  بقالي 
وذلـ  يـزوال  ،ير ـ ها وج مـن  ا لـة ال تـز  أنمـن  إخاايي أح في وعه  من الاءا  أتمكنوذل  لكي 
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دا  نيعــي وبــين  أنوبعــ   ،وءـ  تلفظــ  نيمــين ال،ــال  ن ازــة نعيـة الحلــب ، عـ    مــة والــ ا ووالــ تي
حلف  زمين ال،ال  زكان نعيـة ال،ـال  الفعلـي  إذا أةمح يقا  في هها الماضاع  ك ر منأ أخي

 ،  مــة  عــ  والــ ا أةــمح  بأيهــا لمــا  أخــي؟حضــر مواج أ أن أســت،يعفهــل ، اليمــين ولــين نعيــة
 ًا.عزاكم هللا خير  في وييأ  ترت   ل  ذل ؟ وماذا

 
 الجـااب:

، الحمــ  هلل  ب العــالمين، والصــالة والســالس  لــ  يبيعــا محمــ  و لــ  آلـــه بســم هللا الــرحمن الــرحيم 
 وةحمه أعمعين، وبع : 

فـي الصـحيحين  -يه وسـلمةل  هللا  ل–أواًل: الحلب بال،ال  حلب غير مشروع، ومب   ن العبي 
 أيـــه ءـــال: "مـــن ةـــان حالفـــًا فليحلـــب بـــا  أو ليصـــم " - ضـــي هللا  عهمـــا–مـــن حـــ  ث انـــن  مـــر 

 ، فههه هي السعة وهها ها المشروع. ن1646ن وةحي  مسلم م2679ةحي  المخا ا م
ماييًا: بالعسمة لحكم حلف  من حيـث وءـاع ال،ـال  و  مـه، فـأءال إن ةـان ءصـ ع أيـ  إذا حضـرت 

ن موعت  ت،لي  لي  فهها زقع  لي  طلقة، وخذا لم زكن ءص ع ذل  وخيما ءص ع معـع أخيـ  مـن أ
 أن  تزوج من ههه المرأة فهها  ليه ةفا ة زمين.

 
 الم ة المماحة لهجر الزوعة

 ن: ما الم ة المماحة للهجر في حالة غض  الزوج  ل  موعته؟.33127السـؤال م
 

 الجـااب:
الالتي تخافان يشامهن فعظاهن واهجروهن في المضـاعع واضـرباهن..." زقال: "و  - ز وعل-هللا 

[، فمراحل تأد   الزوعة أواًل: الا ف وان شاد، فمن لم زج  هها فالهجر، والهجر زكان 34]العساء: 
[، ولــين هجــر 34ءــال: "واهجــروهن فــي المضــاعع" ]العســاء:  - ــز وعــل-فــي المضــجع؛ ألن هللا 

 ، وخيمـا زضـاعع موعتـه و هجرهـا بحيـث ال  تلفـ  إليهـا وال زكلمهـا  ن المضجع أو هجر  ـن البيـ
..إلخ، وهها لين له ح  نل ها معلي بالمصلحة، فـمذا ةـان  د هـا زكـان نهجـر  ـامين أو مالمـة أو 

 أ بعة.... فميه ةما سلب معلي بالمصلحة. 
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 موع  انعتيها بأخا ن وتر   طالءهما
األ  األكبــر زعــاكن  أفتــرة نــ  وبعــ  ،خا نأوعــ  انعتيهــا بــم : إيهــا تقــال ة أ امــر ن:  33175الســـؤال م

 مـــرا اً  و مهـــا واســـتعج ت نزوعهـــاأمامهـــا،  تعـــرى  أيـــه اغتصـــانها ل  عـــة وحـــاول مـــرا اً  أخيـــه،موعـــة 
 خـاهأو  ت،يـي موعهـا لـم تعـ أهلهـا وأخبـرتهم أيهـا نيـ  إلـ  فهربـ  ، بالعا ء الرمضا من فكالمستجير

 أ إلــ  المحكمــة،ســيلجوخال  الــزواج ةلهـابخســا ر الــزوج طالـ   أن نيــ  ال،ـال ، وتر ــ أزضــًا،  و مهـا
 انعتيها تقمض أنلألس  لخيرًا هعزاكم هللا  في وياأ الخا ن. موعها بمفا ءة الكبرى  طالب  انعتها واألس

حكـم مـا و  ؟وهـل زعيـ ون لهـم مهرهـا ؟هـاالءوت،الـ  ب، تقمض الصغرى  طالءهما؟ أسوت،ل    ع ها
 .في وياأمن عميع عاايبها  اةله المسألةالشرع في 

 
 الجـااب:

 الحم  هلل والصالة والسالس  ل   سال هللا.
أ ى فــي م ــل هــهه المســا ل أن تعفــرد نبيــ  مســتقل مــا داس أن أخــا موعهــا  تعــر  لهــا د ءًا للفتعــة 
وبع ًا  ن الشر، وخذا لم زمكعها موعها من االيفراد نبي  مسـتقل فميـه ال زجـ   ليهـا أن ترعـع ولهـا 

ن ت،الـ  بفسـخ العكـا ، وخذا فسـخ العكـا  فميـه ال زجـ   ليهـا أن تـرد شـيئًا مـن المهـر الـها دفعـه أ
 لها. 

 
 ان الء والظها  والقه  بالكعازة

ن: إذا آل  الرعل من امرأته، أو  اهر، أو ءه  نلفف ةعازة، وأءر بأيه ءصـ  ذلـ  34058السـؤال م
 فما الحكم؟.

 
 الجـااب:

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
بالعسمة لإل الء أو الظها ، أو القه  فاألمر زختلب، فمذا ءه  ةعازة وةان ءص ه الرمي بالزي  أو 

–اللااط إذا ةان هها لزوعته فهها  ليه البيعة أو ح   في  هره، أو زسقغ ذلـ  باللعـان، لقـال العبـي 
أخرعـه المخـا ا  ل نن أمية لمـا ءـه  امرأتـه: "البيعـة أو حـ   فـي  هـرع"لهال - ليه الصالة والسالس
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اللعان، فالزوج إما أن زأتي بالبيعة أ بعة شهاد  ل  ما ذةـر، أو  - ز وعل –، فأيزل هللا ن2671م
 أيه زقاس  ليه ح   القه ، أو أيه زسقغ ح   القه  باللعان نيعه وبين موعته. 

فال ن  أن  اض  الصـيغة، نمالعسـمة لإل ـالء إذا ةـان حلـب  لـ   ـ س  وأما بالعسمة لإل الء والظها 
وطء موعته أن ًا أو م ة أك ر من أ بعة أشهر فهها زج   ليـه أن زفـيء بعـ  مـ ة التـربص، فـمن لـم 

ءبل مضـيها  -ءبل أ بعة أشهر –زف  فميه ز،لي  ليه الحاكم، أو زفسخ، وخذا فاء ءبل م ة التربص 
 ذا فاء بع  مضيها فال ةفا ة  ليه. فعليه ةفا ة زمين، وخ

والظها  ال زقع إال إذا شمه وطء موعته ناطء أمه، وهها ها الظها  المحرس الها تج  نيه الكفا ة 
 المغلظة.

 
 ءا مة  فف الزوعية بع  وفاة الزوعين

 وطالــ  أهــل الزوعــة بقا مــة ،فــي حــادث فــي يفــن الاءــ  هتــافي أخــي وموعتــن: 32489الســـؤال م
، وهـهه األشـياء ليسـ  ماعـادة ،هي تحتاا  ل  أشياء لم تحضرها الزوعة  لـ  انطـال و  ،العفف

د ـن فـي  هـل هـهه األشـياء ؟فمـا حكـم الشـرع فـي ذلـ . القا مـة  لـ بالرغم من تافيـع أخـي المتـاف  
 ؟.لا متها اً أس هي أغرا  لم تحضرها الزوعة وبالتالي ليس  حق ؟س ادها  ليعا و ج  ؟حي أخي

 
 الجـااب:

العسمة لألمتعة التي    يها أهل الزوعة ولم تكن ماعادة في ني  الزوج، وأهـل الزوعـة  ـ  ان أن ب
الزوعة اشترتها وأحضرتها، ال زظهر أيه ز،ال  و مة الزوج بـأن تؤخـه مـن الترةـة؛ أليـه ال ز علـم أن 

 الزوج ء  استهلكها باالءترا  أو البيع، أو يحا ذل ، واألةل نراءة الهمة.
 

 نين الزوعاتالع ل 
زع،يها من المصا  ل بم ل  بأنوءبل مواعه و  ها  ،تزوج  ليها موعها ةموعن: 36366السـؤال م
 ةم  زقتـر  ليهـاأ حت  ،ولكن بع  مواعه ايقل  ،ن زفر  لها البي أو  ة، ل  موعته ال ايي ما  عفي

 ليهــا  و عفـي ةما فـ ال اييـةموعتــه  بـأن  لمـاً  أوالد، مماييـةن لـ  ها أو  خاةـة ،فـي المصـا  ل عـ اً 
 . الك ير ل  عة تحمله ال  ن الك ير بسببها

 . فض إذا انمم لحقه  ؟ وهلبما و   به موعته األول  الافاء هل  لزمه :الؤ الس
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 الجـااب: 

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا،وبع : 
وهن بـالمعرو "، والعـ ل : "و اشـر - ـز وعـل -الااع   ل  الزوج أن زع ل نين موعاته؛ لقال هللا

 نين الزوعات  عقسم إل  ءسمين: 
األول: مـــا  تعلـــي بالعفقـــة، وهـــا: أن زع،ـــي ةـــل موعـــة مـــا تحتاعـــه، فقـــ  تكـــان الزوعـــة ذات أوالد، 
نيجــ   ليــه أن زع،يهــا مــا زكفيهــا و كفــي أوالدهــا، وءــ  تكــان ليســ  ذات أوالد نيع،يهــا مــا زكفيهــا 

 فقغ، وهكها. 
همة، وهي: الزا  ة  ل  الحي الااع  من العفقـة، نيجـ   ليـه أن زعـ ل نيعهمـا، ال ايي: ما  تعلي بال

 زع،ي ههه م لها. وهللا أ لم.  -ماالً  –فمذا أ ،  ههه شيئًا 
 

 ضابغ في الجمع نين القر بتين
ن:  اعـ  نعــ  فـي القـايان اليمعــي زقـال: زحــرس الجمـع نـين امــرأتين إذا ةـان أحــ هما 37885الســؤال م

 .-أفادةم هللا- ليه األخرى من ال،رفين أفي ويا  ذةرًا حرم 
 

 الجـااب:
فــي التحــر م مــن عهــة المصــاهرة، وهــا أيــه لــا  – حمهــم هللا  –هــها عــزء مــن ضــابغ ذةــره العلمــاء 

ال زحــل لهـا أن تتــزوج بـاألخرى، فميـه زحــرس الجمـع نيعهمــا.  -افتراضـًا –كايـ  إحـ ى المــرأتين ذةـرًا 
: "وأن -تعــال –يهــ   ــن الجمــع نــين األختــين؛ فــي ءالــه  -ز وعــل ــ –واألحســن مــن هــها أن هللا 

يهـ  أن زجمـع  - ليه الصالة والسالس –[، والعبي 23تجمعاا نين األختين إال ما ء  سلب" ]العساء:
 . وهللا أ لم.ن1408ن ومسلم م5109أخرعه المخا ا م نين المرأة و متها، وبين المرأة وخالتها

 
 لألشعة هل   ل  ال،بي  عسم المرأة 

ـــأس ن: امـــرأة 37708الســــؤال م ـــي ســـن الي ـــي تشـــخيص األمـــرا  ذ ،ف ـــ  مخـــتص ف هبـــ   عـــ  طبي
و لـ  ةـل الظهـر مـن  ،زستعمل مـرهم  لـ  الجلـ  حيـث   لكـه نيـ ه األشعةاستعمال  وءبل، باألشعة

 ؟ا  محرس وممرضة. هل نيه حرجضمع ح العجز مال نرن تقر ماً  الرفمة إل 
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 الجـااب:

 الرحيم بسم هللا الرحمن 
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

األةل أن المرأة تتعالج  عـ  امـرأة م لهـا إذا ةـان  اعـ  طبيمـة تسـت،يع أن تقـاس بعالعهـا؛ ألن مـن 
الهةر للمرأة محرس وال زجام، لكن إذا لم تج  طبيمة فمن هها عا ز، أو لم تج  إال بأعرة، وهي لـين 

ة فاحشة، ولم تتمكن معها، أو  لحقها نـهل  حـرج ومشـقة، فميـه ال بـأس فـي م ـل معها أعرة، أو بأعر 
 هها للضرو ة وفي م ل ههه الحالة زمكن للممرضة القياس نهها العمل. وهللا أ لم.

 
 طلي مم حاض 

 ن: السالس  ليكم. 37041السـؤال م
فهل تعتبـر طالقـًا  إذا طلي الرعل موعته، وبع  خمن سا ات تقر مًا من ال،ال  وع ت دس حيض،

 معه؟.
 

 الجـااب:
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

، أمــا إذا طلقهــا فــي - حمهــم هللا–إذا طلقهــا ءبــل يــزول دس الحــيض فــال،ال  واءــع باتفــا  العلمــاء 
الحيض فهها ماضع خال  نـين أهـل العلـم، هـل زقـع أو ال زقـع؟ فجمـاهير أهـل العلـم  لـ  الاءـاع، 

أيه ال زقع؛ أليه  مل  لـين  ليـه أمـر هللا، وأمـر  سـاله – حمه هللا  –انن تيمية  و ع  شيخ انسالس
 ضـــي هللا  –لمـــا طلـــي انـــن  مـــر  - ليـــه الصـــالة والســـالس –، والعبـــي -ةـــل  هللا  ليـــه وســـلم –

موعتــه أمــره بمراععتهــا، وخن ةايــ  المــرأة تشــ  هــل وءــع ال،ــال  فــي ممــن الحــيض أو فــي  - عهمــا
 ع ءبل يزول دس الحيض نيقع ال،ال . طهر؟ فاألةل أيه وء

 
 تزوعا في الكفر مم أسلما

 ق   فهل ا، سلمأالزواج  وبع  فترة من امرأة،شخص تزوج من ن: فضيلة الشيخ.. 38982السـؤال م
 خيرًا.وعزاكم هللا األنعاء؟.  وماذا  ن ؟ ق  ع    ا ليهم أسالزواج ةحي  
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 الجـااب: 

  سال هللا ، وبع : الحم  هلل، والصالة والسالس  ل 
ةــل  هللا –إذا أســلم الزوعــان فالعقــ  ةــحي  وال حاعــة إلــ  أن زجــ د مــرة أخــرى؛ نــ ليل أن العبــي 

أخرعـه  دون تج  ـ  العقـ  - ضـي هللا  عهمـا - د انعته م ع   ل  موعها أني العـا  - ليه وسلم
 ضــي  –ابة ، والصــحن2009وانــن ماعــه م ن1143ن والترمــها م2240ن وأنــا داود م1876أحمــ  م

أسلم عمع معهم، فمعهم من أسلم ءبل موعته، ومعهم من أسلم  موعته ءبله، ولم  رد أن  -هللا  عهم
د لهم  ق  العكا ، وأما بالعسـمة لـألوالد فـأوالدهم شـر يان  عسـبان  -ةل  هللا  ليه وسلم–العبي  ع  

 إليهم. وهللا أ لم. 
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 مواج من غير ولي
 .كم و حمة هللا تعال  وبرةاتهالسالس  لين: 39018السـؤال م

همـا امواج تم في إحـ ى مـ ن الكـاميرون، وانشـكال أن الـزوعين لـم  تف هها السؤال  ن م ى ةحة
 ،فـي ذلـ  اليـاس الزواج لم تكن البع   ل   لم بـأيهم ةـاياا  زوعايهـا فـي المسـج  و اس ،ءبل الزواج

لــم  أليــه ؛إال أيــه ا تـه  أختـهان ولــي وطلبــاا معــه أن زكـ ،أخاهــا فلـم زخبــر إال فـي يفــن الاءـ  أمـا
 ،البع  محـل أخيـه لههه وفي الحال طلباا من أح  المصلين أن زكان ولياً  ،زخبر إال في وء  العق 

واآلن زعــيف  ، يابــه وبــاد  إلــ   قــ  مواج  مــه  عــ  ،فيمــة المهــر الــها حــ د وانــن أ  الــزوج هــا
من ع  ـ ؟ أفيـ ويا عـزاكم هللا  ا إ ادة العق أس  لزمهم ؟هل هها الزواج ةحي  ،الرعل مع ههه البع 

 .خيراً 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا ، وبع :

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
 -ةـل  هللا  ليـه وسـلم–أن العبـي  - ضـي هللا  عهـا –هها الزواج باطل ال زصـ ؛ لحـ  ث  ا شـة 

أخرعـه أنـا  باطـل"فعكاحهـا باطـل،  فعكاحهـان وليهـا فعكاحهـا باطـل، ءال: "أزما امرأة يكحـ  بغيـر إذ
فــالالي شــرط لصـــحة  قــ  العكــا ، فكايـــه  ن1879وانــن ماعـــه م ن1102ن والترمــها م2083داود م

 تــال  تزو جهــا أحــ  المصــلين هــها غيــر ةــحي ، نيجــ  إ ــادة العكــا ، أزضــًا إذا ةــان هــها العكــا  
أن  - ضـي هللا  عـه–زضـًا  قـ  باطـل؛ لحـ  ث أنـي هر ـرة بغير  ض  مـن الزوعـة أو الـزوج فهـا أ

أخرعـه ءـال: "ال تـعك  المكـر حتـ  تسـتأذن، وال ال يـ  حتـ  تسـتأمر"  -ةل  هللا  ليه وسـلم–العبي 
 فال ن  من الرض . ن1419ن ومسلم م6968المخا ا م

 
   د  ليها فساءت العالءة نيعهما

و عــ ما تـزوج والــ تي  ،ءبــل خمسـة ومالمــين سـعة هبانعــة  مـ اً متزوعـ والـ ا ةــانن: 37858الســؤال م
ولكعهـــا  إ عا هـــاك ـــر مـــن مـــرة أوحـــاول  ،ســـعة22  والـــ تي ءبـــل يـــوتاف، خفـــ  العالءـــة نيمـــا نيـــعهم

فـال هـي م،لقـة وال متزوعـة حسـ  الشـرع  ،الها ها ولـ ها أنيمن أخي تسكن مع  وحالياً  ، فض 



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

93 

عـزاكم هللا  أنيـه. أخـي هانعـة  مـ باألةـلي هـي لتبر ة ذمة وال ا وخالتي الت أيافعل أماذا  ،والعر 
 ًا.خير 

 
 الجـااب:

 ليه أن زستحل موعة أنيه مـن أخ،ـاء أنيـه  ليهـا، و جتهـ  فـي ذلـ ، وأن  رغبهـا بـال ااب، واألعـر 
: "فمــن  فــا وأةــل  فــأعره - ــز وعــل –وأن مــن  فــا وأةــل  ةمــا ءــال هللا  - ــز وعــل – عــ  هللا 

لهـا مـا و د مـن أدلــة العفـا والتجـاوم، وخال خصاةـًا أيـه ءـ  مــات، [، و ـهةر 40 لـ  هللا" ]الشـا ى:
[، 40: "فمــن  فــا وأةــل  فــأعره  لــ  هللا" ]الشــا ى:- ــز وعــل –ومــن ذلــ  مــا تقــ س مــن ءــال هللا 

ةـل  هللا –[، وأزضًا ءال العبـي 237: "وأن تعفاا أءرب للتقاى" ]المقرة:- ز وعل –وأزضًا ءال هللا 
 . وهللا أ لم. "َما َماَد َّللاَّ  َ ْبً ا ِبَعْفا  ِإالَّ ِ زما : "ن2588ممسلم  ةما في ةحي  - ليه وسلم

  
 هل تشرع الا مة في األ  ؟

 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 39295السـؤال م
ــ  موعهــا المتــافي هــها الســؤال زخــص ةــ زقتي، ءــاس بكتابــة ء،عــة أ    - حمــة هللا  ليهمــا- ينوال

وتسـاوا الك يـر، بعـ  أن تـافي موعهـا ووالـ ه ايتقلـ   ،وسـغ الم  عـة األ   تقـع وهـهه ،باسم موعها
بأن ةتابة األ   باسم موعها نيـه  :ة زقتي وانعتها، ولكن المعض ءالاا لها ملكية األ   لكل من

ولين من حي موعها وح ه، ة زقتي ال تعر  ماذا  ، ة وهي تعتبر و   ،اآلخر ن نخاته  لم ةبير
زقالايـــه ةـــحي ؟ هـــل  ليهـــا أن تتعـــامل  ـــن األ   وتضـــعها فـــي الا مـــة؟ أس أن  وهـــل مـــا، تفعـــل

 ًا. ليها هي يفسها. أفتايا عزاكم هللا خير وال  ،من حقها وال ذي   ل  وال  موعها األ  
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
 ءـال: "اتقـاا هللا وا ـ لاا نـين أوالدةـم" -ةـل  هللا  ليـه وسـلم–عمان نن بشير أن العبي في ح  ث الع

، فمذا خصَّ الاال  أح  أنعا ه نهمـة دون بقيـة األوالد فـمن ن1623م ن، ومسلم2587م أخرعه المخا ا 
هها التخصيص محرس، وال زجام، نيج   ليه أن زع ل نيعهم للهةر م ـل حـف األي يـين، وحتـ  ولـا 
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 - حمـه هللا –ات نيج   ل  الالـ  أن  ردهـا فـي الترةـة، ةمـا ذةـر ذلـ  شـيخ انسـالس انـن تيميـة م
للــهةر م ــل حــف األي يــين، أمــا إذا  ــا  األب بقيــة األوالد  - ــز وعــل –وتقتســم  لــ  ةتــاب هللا 

 بعقا  آخر أو بمال مساو، فمن الال  زكان له ضعب ما زكان للبع ، فمن هها عا ز، وال بأس به. 
 

 متزوعي فاليان لزوعته 
  ليكم و حمة هللا وبرةاته. السالسن: 39000السـؤال م

وها ال زعر  أن نهها اللفف زقع  نرعل ما, زقص  ها ،ءال الزوج لزوعته: تزوعي بفالن إذا سؤالي:
وعـزاكم هللا  هـل زعـه  ذاع الـزوج بجهلـه أس ال؟، فقـغ و عتق  بأن ال،ال  زقـع نلفـف طلقتـ  ال،ال ,

 .خيراً 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
إذا ةان الـزوج ال زعـر  أن هـها اللفـف زحـل بـه  قـ  العكـا  فميـه زعـه  بالجهـل إذ أن المعهيـات مـن 

 المحرمات والمكروهات، لكي  ترت   ليها أمرها ال ن  لها من مالمة شروط: 
 لشرط األول: الهةر.ا

 الشرط ال ايي: العلم. 
 الشرط ال الث: االختيا .

 
 اشترع مع انعه فعام ه

وةهل  بقية العفقة  ،معي واأل  باسم انعي  ةالعقا   ةةع و  التعميإل  تق معا ن: 40829السـؤال م
مـم  األ   فيهـا بمـا فيمة القـر  تقـا ب ال لـث مـن تكلفـة المبعـ  ةـامالً   وةاي، الزا  ة  ن القر 

و عـ ما طلبـ   ،ً مـن الصـع و  تمامـا وايتهيعـا أءسـاط،الصع و   ل   إل  القر  ةامالً  نتس    ءمعا
 مـا أتعابـهزقانـل اسـتخ اس اسـمه وبعـض  وطـالبعي بمـا ، فـض إلي ادته خ المبع  لي و  إفراغ من االنن
 ،الب ازـةفـي  شـيء أالـم يتفـي  لـ  أيعـا   لمـاً  ،فرفضـ  ذلـ  ،%نمن فيمـة القـر 20ـ15زقا ب م

الـها ، بك يـر أغعـ  مـن انعـي المادزـةحالتي  أن ةما وموعات غير وال ته، االننغير هها أنعاء ولي 
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حالــة  فضـــي  وفــي ؟ةم ــل هــهه الم،المـــ النعــيهــل زجـــام  الســؤال: ة،عيــ  مادزـــةهــا أزضــا بحالــه 
فيــ ويا . أمالمحـاك إلــ  يــاد الاةـال أليعـا ال ؟هـا الحكــم الشـر ي المرضــي مــا ةـرا ه  لــ  ماءفـهخو 

 . عزاكم هللا خيراً 
 

 الجـااب:
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، أما بع : 

  عاع االنن  ل  أنيه إذا  مل معه أو نهل شيئًا من حقاءه له، هها  عقسم إل  مالمة أءساس: 
 ه أن  رعع. القسم األول: أن  عاا االنن الرعاع نهها العمل وباستخ اس االسم  ل  أنيه، فل

 –القسم ال ايي: أن  عاا التبرع ألنيه، فهها لين له أن  رعع و حرس  ليه؛ ألن هها شيئًا أخرعـه هلل 
 . - ز وعل

القسم ال الث: أن ز،لي، فهها ماضـع خـال  نـين أهـل العلـم، والصـااب أن لـه أن  رعـع وفـي حالـة 
 ضـي هللا –الحـي؛ لحـ  ث  ا شـة  استحقا  االنن أن  رعع  ل  أنيه، فـمن األب لـه أن  تملـ  هـها

ن وانـن 3530أخرعـه أنـا داود مءال: "أي  ومال  ألني "  -ةل  هللا  ليه وسلم–: أن العبي - عها
 ما داس أن هها ال  تعلي بحاعة االنن وال ضرو ته.  ن2292ماعه م

 
 خ،   ل  خ،مة أخيه وتزوج

 هه الخ،مة؟. ن: ما حكم من خ،   ل  خ،مة أخيه وتزوج من ه34061السـؤال م
 

 الجـااب: 
 –أن العبـي  - ضي هللا  عهما –حكم الخ،مة  ل  خ،مة األ  محرس وال زجام؛ لح  ث انن  مر 

ـــال: "وال زخ،ـــ   لـــ  خ،مـــة أخيـــه" -ةـــل  هللا  ليـــه وســـلم ن ومســـلم 2140أخرعـــه المخـــا ا م ء
هـها ماضــع ، وهـها إذا خ،ـ   لــ  خ،مـة أخيـه فميــه فعـل محرمـًا، فــمن تـزوج فحكـم العقــ  ن1408م

خال ، فجمها  أهل العلم  ل  أن العق  ةحي ، وذه  بعض أهل العلم إل  إب،ال العق ، والها 
أيـه ةــحي ، لكــن  ليـه التابــة و ــأمم، وخن تمكـن مــن إ ضــاء مـن خ،ــ   لــ   -وهللا أ لــم –زظهـر 

عـل هللا خ،بته فهها ها الااع ، وخذا لم  تمكن من ذلـ  فعليـه أن زك ـر لـه مـن الـ  اء واالسـتغفا  ل
 أن زعفا، وخيما ءل : إن العق  ال زفس  أليه ال زعاد إل  يفن العق  وخيما زعاد إل  أمر خا ج.
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 اختل  بم،لقته ءبل ال خال

 ن: السالس  ليكم.8952السـؤال م
كع  ء  سألتكم ءبل فترة  ن حكم من طلي موعته ءبل ال خال نها ولكعه اختل  نها مـرا ًا، وحـ م  

ميمة، وء  ءلتم إن غالبية العلماء  رون أن  ليها الع ة وتستحي ةامل المهر، ةمـا نيعهما  الءات ح
 أذةر.

أ عا نيان ال ليل  لـ  هـها الحكـم، ةعـ  أ تقـ  أن اآلزـة التـي فـي القـرآن تـهةر الجمـاع سـبمًا زجعـل 
 للزوعة الحي في أخه ةامل المهر، لكععي سمع  أن هها ها  أا انماس الشافعي.

ا لــي هــهه المســألة بالتفصــيل. هــها مــع انشــا ة إلــ  أيــه حســ   أا الغالبيــة مــن أ عــا أن تاضــحا 
 العلماء أكان لم أفعل أا خ،أ بم عاع موعتي خالل الع ة ن ون  ق  ع   .

 
 الجـااب:

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته.
أيــه إذا أ خيــ  الســتا  وأغلقــ  األنــااب،   - ضــي هللا  عهمــا –ي الــ ليل هــا الــاا د  ــن  مــر و لــ

فميــه  تقيــ  بــالاا د  - ضــي هللا  ــعهم–فــمن العــ ة تجــ ، فمــا داس أن هــها األمــر و د  ــن الصــحابة 
 و  صا  إليه. وهللا أ لم.

 
  فض  التع د فرفض ال،ال 

 أنتمقـ  معـه  أنلـم تـر   للرعل الها تزوج من امرأة مايية وموعتـه هل زجامن: 44643السـؤال م
 .في  صمته و رفض ال،ال ؟ زجبرها  ل  المقاء

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
األةل أن المرأة ال زجام لها أن تسأل موعها ال،ال  من غيـر مـا بـأس، أا: مـن غيـر يقـص فـي 

" َأزَُّمــا اْمـَرأَة  َسـَأَلْ  َمْوَعَهـا َطاَلًءـا ِمـْن َغْيـِر َبــْأس   :-ةـل  هللا  ليـه وسـلم–د عـه وخلقـه؛ لقـال العبـي 
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، وأمـا ن2055ن وانـن ماعـه م1187ن والترمـها م2226" أخرعه أنـا داود مَفَحَراس  َ َلْيَها َ اِ َحة  اْلَجعَّةِ 
  أن : "و س- ز وعل–كايه  تزوج  ليها فهها تؤمر نيه المرأة بالصبر واالحتساب؛ وةما ءال هللا 

 [. وهللا أ لم. 19تكرهاا شيئًا و جعل هللا نيه خيرًا ة يرًا" ]العساء:
 ماذا زفعل في مؤخر الص ا ؟

ســـتالس المهـــر مـــن اوبعـــ   ، لـــ  تح  ـــ  المهـــر االتفـــا مـــرأة وتـــم القـــ  تزوعـــ  ن: 45757الســــؤال م
هــر  فــض الم اسـترعاعو عـ ما  فضــ  وطلبــ   ،العقــ  فـيالاالـ  ن طلــ  األب بكتابـة مــؤخر ةبيــر 

ز،لمه و عـ ما  او ع ها وافق   ل  المؤخر اله ةتزوع  من خا ج المملكي يعإحيث  المهر إ ،اء
فصــبرت  ليهـا وحاولـ  معالجتهــا  ، قليـا إال بعـ  الـزواج ةتـم الـزواج لـم أكــن أ لـم أن البعـ  مر ضــ

 فـيهـا حـي هـل ل :والسـؤال ،أهلهـا إلـ . و عـ ها طلقتهـا وأ سـلتها ةولكـن دون فا ـ  ي ع  طبي  يفسـ
ي ولعـ س معرفتـ ةخـا ج المملكـ فـي ليـه ألن العقـ  تـم  ياافقتمـ العق  مع   س فيةت   االمؤخر اله

 .إال بع  الزواج. أفتايا عزاكم هللا ةل خير ةبأن المرأة ةاي  مر ض
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا. وبع : 

وعتهـا مر ضـة مرضـًا  قليـًا فـمن هـها  يـ  مـن  يـاب العكـا  التـي بالعسمة إذا ةايـ  المـرأة التـي تز 
زفســخ نهــا  قــ  العكــا  فلــ  حــي فســخ  قــ  العكــا  مــا دمــ  أيــ  لــم تعلــم لمــا فــي ذلــ  مــن الغــف 

 والت لين، ول  أن ترعع بمهرع ةاماًل. وهللا أ لم. 
 

 هل زجام لها الزواج الصا ا؟
لــ  غربــي، ولكــي أفــر  والــ ا ءــر ت الــزواج، لكــن ن: أيــا فتــاة مســلمة، أعــيف فــي ن45380الســـؤال م

 مواعي ةا ا فقغ مباالسمن هل هها عا ز؟. 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا. وبع : 

: "زـا أ هـا الـه ن آمعـاا - ـز وعـل –هها غير عا ز؛ لما نيه من الكهب  لـ  الاالـ  ن، وءـ  ءـال هللا 
[، وءـال ةـل  هللا  ليـه وسـلم: "آزـة المعـافي مـالث: إذا 119الصـادءين" ]التابـة: اتقاا هللا وةايـاا مـع
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، وءــ   ترتـ  أزضــًا  لــ  هــها العكــا  الصــا ا ن59ن ومســلم م33أخرعــه المخــا ا م حـ ث ةــهب..."
محـــاذ ر شـــرعية أخـــرى، فـــال زجـــام هـــها، نـــل زجـــ   ليـــِ  أن تتـــاةلي  لـــ  هللا، وأن تتزوعـــي وأن 

 . وهللا أ لم. تكايي ةادءة مع وال ز 
 

  لي طالءها بال الث
هلهــا أ لــ  إ ة هلــ  فأيــ  بــال الث وذهبــ  المــرأ أ لــ  إ ن ذهبــ ِ إتــه أ عــل ءــال المر ن: 45095الســؤال م

يــه لــم زقــل ذلــ  الكــالس أءســم بــا  أيــه لــم زقــل ذلــ  و إءــال  أة لــ  والــ  المــر إولكــن الرعــل  عــ ما عــاء 
 أة لـ  موعهـا والمـر إن زعيـ ها أو فـض  ةـالس الـزوج أة يه ءال ذل  ولم زص   والـ  المـر إوموعته تقال 

 أة؟ومـاذا زجـ   لـ  ةـل مـن الـزوج ووالـ  المـر  ؟فمـا حكـم ذلـ  الرعـل .لـ  موعهـاإن تعـاد أ   فض
 ًا.وعزاكم هللا خير 

 
 الجااب:

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل  من ال يبي بع ه، وبع :
ين فـمن ةـان ءصـ ه المعـع ولـم زقصـ  إزقـاع ال،ـال  أواًل: الن  أن زسـأل الرعـل  ـن ءصـ ه نهـهه اليمـ

 فعليه ةفا ة زمين، وخن ةان ءص ه إزقاع ال،ال  فعليه طلقة.
و ج   ل  ولي المرأة سااء ةان هعـاع طلقـة أو لـم زكـن أن  رعـع المـرأة إلـ  موعهـا ليـتمكن الـزوج 

 من المراععة.
 راعع. فال،لقة الااح ة إذا ءلعا إن ال،ال  واءع فللزوج مهلة أن  

 والمرأة زج   ليها أن ترعع إل  موعها.
 

 كتابة شقة النعتهم الاحي ة
 ه.وبرةات السالس  ليكم و حمة هللان: 46581السـؤال م

خــاة ذةــا  إولعــا  ،ميســا ون  وموعــي أيــاب،فلــة بعــ  ســعاات مــن االيتظــا   يوموعــ أيــا ليعــا  هللا مــنَّ 
 .خيراً  حياتعا. هل هها حالل؟ وعزاكم هللا في يكت  النعتعا الاحي ة شقة باسمها أنوير    ،وبعات
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 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
هــها األمــر حــالل وال بــأس بــه؛ فانيســان لــه أن زع،ــي ولــ ه شــيئًا مــن المــال فــي حياتــه مــا داس أن 

يسـا فــي حـال مــر  المـات، فلهمــا أن  هماهـا؛ ألن األةــل فـي ذلــ  الاالـ  ن فــي حـال ةــحتهما ول
 الحل، وانيسان له أن  تبرع بما شاء من ماله. وهللا أ لم. 

 
 مواج المسلم األ جمي من المسلمة العربية

 ربـي األةــل أس مسـتعرب؟ وهــل زجــام  -ةــل  هللا  ليـه وســلم–هــل الرسـال ن: 47667الســؤال م
حيــث الك يـر مــن أوليــاء األمــر  رفضــان  ؟مــن مسـلمة  ربيــة األةــل مواج المسـلم العجمــي األةــل

 .بالعس   أوة -ةل  هللا  ليه وسلم –حجة أن الرسال بهها التزاوج 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

ق  عاءكم  سال : "ل- ز وعل – ربي األةل؛ و  ل لهها ءال هللا  -ةل  هللا  ليه وسلم –العبي 
: "ومــا أ ســلعا مـــن -تعــال  -[ زععــي: مـــن ععســكم، وةمــا ءــال ســـمحايه و128مــن أيفســكم" ]التابــة:

أ ســـل إلـــ   - ليـــه الصــالة والســـالس –[ زععــي: نلغـــتهم، والعبـــي 4 ســال إال نلســـان ءامـــه" ]إنـــراهيم:
 العرب. 

فــي انســالس هــها، وخن وأمــا بالعســمة لــزواج األ جمــي مــن المــرأة العربيــة، فهــها غيــر ةــحي ، ولــين 
فالقا ـ ة فـي انســالس التـي دل  ليهـا القــرآن والسـعة هـي الخلــي  - حمهــم هللا –ذةـره بعـض العلمـاء 

[، وةمـا فـي الحــ  ث 14والتقـاى، ةمـا ءــال سـمحايه وتعـال : "إن أكــرمكم  عـ  هللا أتقـاكم" ]الحجــرات:
أخرعـه الترمـها  د عـه فزوعـاه"و  خلقهءال: "إذا أتاكم من ترضان  -ةل  هللا  ليه وسلم–أن العبي 

أمــر فاطمــة نعــ  فــين أن تــعك   -ةــل  هللا  ليــه وســلم–، والعبــي ن1967ن وانــن ماعــه م1084م
موج سالمًا  - ضي هللا  عه–، وأنا حهزفة ن1480أخرعه مسلم م - ضي هللا  عهم -أسامة نن م  

 . وهللا أ لم. ن4000أخرعه المخا ا ممال  من الماالي انعة أخيه  تمة، وهي من ءر ف 
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 زأمر موعته باالست اية له
 السـؤال: ما حكم موج زأمر موعته أن تست  ن من أعله، و سيء معاملتها.

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
زج   ل  الزوج أن زصر   لـ  موعتـه، ولـا ةايـ  غعيـة نا يفـة أو تجـا ة أو مـال و متـه، وغيـر 

م" ]ال،ـال :- ز وعل–ل ؛ و  ل لهها ءال هللا ذ [، وأزضـًا 6: "أسكعاهن من حيث سكعتم من و ْعِ ة 
[، 6ءـال: "وخن ةـن أ والت حمـل فـأيفقاا  لـيهن حتـ  زضـعن حملهـن" ]ال،ـال : - ز وعل –أن هللا 

 لزوعـة- ليـه الصـالة والسـالس –وهها في الم،لقات فغيرهن من بـاب أولـ ، ومـن السـعة ءـال العبـي 
ن ومسلم 5364أخرعه المخا ا م "خها ما زككي  وول ع بالمعرو "- ضي هللا  عهما–أني سكيان 

 : "ولهـن  لـيكم  مءهـن وةسـاتهن بـالمعرو "- ليـه الصـالة والسـالس–، وأزضًا ءـال العبـي ن1714م
، وخذا ةــان ءــاد ًا نيجــ   ليــه أن  عفــي - حمهــم هللا -، وهــها باتفــا  العلمــاءن1218أخرعــه مســلم م

ل  موعته، وأما ترع العفقة فهها تـرع واعـ ، زـأمم  ليـه الـزوج، وأمـا إلزامهـا أن تتحمـل الـ َّ ن مـن  
: "زـا أ هـا الـه ن آمعـاا ال تـأكلاا - ـز وعـل –هها غير عا ز، وها محـرس؛ لقـال هللا  -أزضاً  –أعله 

امـرط إال ب،يـ   :"ال زحـل مـال- ليـه الصـالة والسـالس-[ وءالـه 188أماالكم نيعكم بالماطل" ]المقـرة:
أحـ  إال  ماشـيةزحلـبن أحـ   ال : "- ليه الصالة والسالس-وءاله ن 20695أخرعه أحم  ميفن معه" 

 . وهللا أ لم. ن1726ن ومسلم م2435أخرعه المخا ا م "بمذيه
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 هل  تكر   قاب الزوعة؟
 . السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 47381السـؤال م

ولكــن  ــادت  أ افمــ ، بمععــ   لــا  ــاد مســكتي الجــاال لــا  كين لقــ  ءلــ  لزوعتــي مطــال :اليؤ ســ
داس هـي تقــاس مـا هـل زسـتمر  قـاني لهـا  ،مسـكتهأو  أخـرى  ةو ععـ  مـر  ،و اءبتهـا أزـاس،ومسـكته بعـ  
 أكن غضمان. لم  وأياتلفظ  نهها القال  بأيعي لما  ؟بمس  الجاال

 
 الجـااب: 

 ، وبع : الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

هها ال زستمر العقاب؛ ألي  لم تأت بحر    ل  ل  التكرا ، و ل  هها إذا أمسك  امرأت  الجاال 
 مم  اءبتها، مم مسكته مرة أخرى فميه ال  لزس أن تعاءبها مرة أخرى. وهللا أ لم.

 
 عامعها من غير ءص  ان عاع

 هللا الرحمن الرحيم.: بسم ن43812السؤال م
عامعها وها  امس  ل  مجامعتها من  أسباعشخص تزوج من فتاة ومن مم طلقها طلقة واح ة وبع  

عامعها وها  امس  ل  هها األمـر، فهـل عامعهـا ةزوعـة أس أن  زيي نها و دون أن  ردها، أا: فقغ 
األمــر، وخذا أ اد بعــ   أيــه زعــ  ميــا نهــا؟  مــع العلــم أيــه عامعهــا أك ــر مــن مــرة وهــا  ــامس  لــ  هــها

 عما ها أن  ردها ةزوعة فهل زحتاج إل   ق  ع   ؟
 

 الجااب:
 الحم  هلل والصالة والسالس  ل  يبيعا محم  و ل  آله وةحمه أعمعين، وبع :

المراععــة تحصــل بــالقال وبالفعــل، أمـــا القــال فميــه زقــال:  اععتــ ، ويحـــا ذلــ .  وأمــا الفعــل فـــأن 
المراععة؟  هها ماضع خال  نين أهل العلم.   ييةلمراععة أو ال تشترط زجامعها، وهل تشترط يية ا

فقال بعض العلماء: بأن تحصـل المراععـة بمجـرد الجمـاع وخن لـم  عـا، وءـال بعـض العلمـاء: نـل ال 
 ليه أن  و حرس ،و ل  هها فال زجام - حمه هللا-ن  من العية وهها اختيا  شيخ انسالس انن تيمية 

مــا أن  عــاا المراععــة وخال فــال زجــام لــه أن إ ر ــ  مراععتهــا.  وتصــحي  ذلــ  أيــه زجامعهــا وهــا ال 
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مـــن  ملـــه  - ـــز وعـــل- تـــاب إلـــ  هللا  نزجامعهـــا.  و لـــ  هـــها إذا أ اد أن  راععهـــا اآلن فعليـــه أ
 بل خروج   تها.ءالماضي و راععها 

 
 ا تما  العس  في الزواج

 : بسم هللا الرحمن الرحيم.ن43645السؤال م
م،لقة وتق س لخ،بتي  عل ءمة فـي األخـال  والعلـم ولكـن األهـل حـالاا نيعـي وبيعـه، والعيـ  ةمـا أيا 

، وأيا طلق  مرتين واألهل ال زست،يعان تهيئة الرعـل المعاسـ  وهمهـم أن زكـان اً ءالاا أيه لين ءبيلي
لــين  ن العيــ  ةمــا ءــالاا أيــهاةـاح  مرةــز، وأيــا أعــ  يفســي هز مـة لتصــرفاتهم وءــ  ســألاا  عــه وةـ

لق   أ ته بالمعاس   ة مرات وال مل  متمسكة نيـه وأختـه ال مالـ  تتااةـل معـي وأحببـتهم ة يـرًا  اً ءبيلي
 أن ترش ويي وعزاكم هللا خيرًا. أ عا

 
 الجااب:

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحم  هلل والصالة والسالس  ل  يبيعا محم  و ل  آله وةحمه أعمعين، وبع :

:"فــا فر نــهات  -ةــل  هللا  ليــه وســلم-المــرأة فــي الخلــي والــ  ن، لقالــه العبــي الكفــاءة نــين الرعــل و 
:"إن  - ــز وعــل-وأزضــا ءــال هللا  ،ن1466ن ومســلم م5090أخرعــه المخــا ا م الــ  ن تربــ   ــ اع"

ةل  -أن العبي  - ضي هللا  عه-وأزضا ح  ث أني هر رة  [13]الحجرات: أكرمكم  ع  هللا أتقاكم"
انــن و  ن1084أخرعــه الترمــها م فزوعــاه" ود عــه ل :"إذا أتــاكم مــن ترضــان خلقــهءــا -هللا  ليــه وســلم

إليه، وما   ا ذل  مـن العسـ  والمـال والصـعا ة  زحتكمهها األةل الها  عمغي أن  ن1967ماعه م
ةـل  -والا يفة وغير ذل  فههه الصحي  أيه ال ا تما  لهـا.  وفـي ءصـة الااهمـة يفسـها ءـال العبـي 

ةـل  هللا -للرعل وةان فقيـرًا ال زجـ  إال إما ه فقـغ زسـتر أسـفل ن يـه، موعـه العبـي  -هللا  ليه وسلم
.  ن1425م ن، ومســلم5029م المخــا ا  أخرعــه فقــال: "موعتكهــا بمــا معــ  مــن القــرآن" - ليــه وســلم

لكن إذا ةاي  مخالفة األهل ستؤدا إل  فتعة وشر فعقال:  ليها أن تصبر وتحتس  وأن تك ـر مـن 
أن  هيــ  لهــا خيــرًا معــه، وهــي أزضــًا  ليهــا أن تجتهــ  فــي إءعــاع  - ــز وعــل-عــل هللا د ــاء هللا، فل

 من أهل العلم ليقععاا األهل. اً أياس تكلمأهلها، أو 
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ال مالـ  تتااةـل مـع أختـه... الـخ.  فـأءال: األحسـن للسـا لة  أيهـاأما ما ذةرته السا لة مـن ءالهـا:  
لـم تـتمكن فتتـرع هـها األمـر وتلجـأ  فـمنها بأا طر ـي ترع م ل هها األمر، وأن تعمل  ل  إءعاع أهل

 فميه زعاضها خيرًا معه. - ز وعل-إل  هللا 
 

 سماحة المسلمة مع الكافرات
 .السالس  ليكم و حمة هللا تعال  وبرةاتهن: 45720السـؤال م

المسم  من أعـل مما سـة  إل وموعتي ءر ت أن تهه  ن، هالع ام يحن ةمهاعر ن في نالد الغرب 
مكــان هــا خــا  بالعســاء لوهــها ا ،مــا مــن مقــل وميهــا أليهــا تعــايي شــيئاً  ؛ض الحرةــات الر اضــيةبعــ

تمعــ  مــن أو ، تســم  مــع أععبيــات غيــر مســلمات أنهــل زمكــن لهــا :الســؤال م،رو   مقــ لكــن  ،فقــغ
 وعزاكم هللا خيرًا. -إن شاء هللا- عص  موعتي بما نيه خير  أنالشيخ 

 
 الجـااب: 

 لصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : الحم  هلل وح ه، وا
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

الههاب إل  المسم  من ِءبل العساء زظهر لي   س عاامه، ولا ةان ذل  خاةـًا بالعسـاء؛ ألن المـرأة 
ال زخلا: إما أن تلمن ميابًا  ا  ة لكايها ءصـيرة، أو يحـا ذلـ ، وهـها محـرس وال زجـام، أو ال تلـمن 

ــ يها، وحجــم ميابــ ًا  ا  ــة وتكــان فضفاضــة، فميهــا إذا ةــا ت فــي المــاء فــمن هــهه ال يــاب ستضــم ن
مـن أهـل العـا  لـم أ همـا  ةـعفان : "-ةـل  هللا  ليـه وسـلم–الب ن، وهـها ةلـه داخـل فـي ءـال العبـي 

، ومـن ةــفات ن2128أخرعــه مسـلم م مـا الت" ممـيالت بعـ : وذةـر معهمــا: يسـاء ةاسـيات  ا  ــات
ية العا  ة، ةمـا ذةـر العلمـاء أن تلـمن مابـًا تكتسـي بـه، ولكعـه ءصـير أو شـفا ، أو أيـه المرأة الكاس

زضــم البــ ن، و حجــم أ ضــاء العــا ة، مــع المحــاذ ر األخــرى التــي تاعــ  فــي م ــل هــهه المســاب  مــن 
االخــتالط بالكفــا ، وةــهل  مــا  اعــ  فيهــا مــن أغــايي وماســيق ، وءــ  زكــان فيهــا مشــروبات محرمــة 

ذل ، ففيها مشاكل ة يرة، و ل  هها فالههاب إل  هها المسم  محرس، وأما يصيحتي  كالخمر، وغير
ةل  هللا  –في  بها، وأن تتقي هللا في يبيها  - ز وعل–لههه المرأة فأءال: أواًل  ليها أن تتقي هللا 

 ليـه  ةـل  هللا–، وأن تتقي هللا في موعها، ويفسها، وأن ت،يع هللا، وتعمل بسعة العبي - ليه وسلم
سـيؤعرها و حقـي لهـا مـا تر ـ ،  - ـز وعـل –، وتأخـه بقـال موعهـا، وخذا فعلـ  ذلـ  فـمن هللا -وسلم
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، هــها دليلــه ة يــر ومعــرو ، -ةــل  هللا و ليــه وســلم –ومــا تصــباا إليــه، وحــي هللا، وحــي الرســال 
الت فعليهـــا ذلـــ ، والحمـــ  هلل، أمـــا  تعلـــي بـــأما  تخكيـــل الـــامن نمممكـــان المـــرأة أن تجتلـــ  مـــن اآل

فمن هللا سيعيعها  لـ  ذلـ . وهللا  - ز وعل –واألعهزة ما  ؤدا إل  تخكيل الامن، وخذا اتق  هللا 
 أ لم. 
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 حلب بال،ال  أال تزو  أختها
 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 47383السـؤال م

 موعتـي ءلـ  وبعـ  يقـا  نيعـي وبـين ،للز ـا ة ألختهـاذهـ  نزوعتـي أةع   ،سعاات أ بع همتزوج مع 
د هـــا تـــهه  أوفعـــال فعلـــ  ذلـــ  ولـــم  ن،وما تـــ  أوالً  هـــيعاتـــ   إذا إال ألختـــ مطـــال  مـــا تروحـــي 

وءامـ   ،وسـكع   عـ هم ،الـزوج أسهـي  والتـي أختهـا ةشـهر مرضـ   مـأوبعـ  مـرو   ـ ة ألختها، 
؟ هــاألختالز ــا ة للعمــة ولــين  ةن ييــأبــ  لمــاً  .ذن معــيمبــأختهــا فــي نيــ   األخــ  ةموعتــي نز ــا ة  مــ

 خير. ألبفي ويي عزاكم هللا أ
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
ةـل  –أواًل: أي  أخ،أت  ع ما ءل : طال   لي  أال تـههبي إلـ  أختـ  حتـ  تـزو ع؛ ألن العبـي 

ن ومســلم 2679أخرعــه المخــا ا م ب بــا  أو ليصــم "ءــال: "مــن ةــان حالفــًا فليحلــ -هللا  ليـه وســلم
، وةايــ  تحلــب بــال،ال  هــها خ،ــأ، وال  عمغــي لــ  ذلــ ، نــل الــها  عمغــي لــ  أن تتجعــ  ن1646م

ذلــ ، وأن تحفــف لســاي ؛ ألن الحلــب بــال،ال  لــين بــاألمر الهــين، وةايــ  أذيــ  لزوعتــ  بالز ــا ة، 
  أن تـزو  العمـة ولـم تـز  إال العمـة فـي نيـ  فانذن هعا ال زخلا من أمر ن: إن ةع  أذي  لزوعت

العمة، فميه ال شيء  لي ، وأما األمر اآلخر: إن ةع  أذي  لها أن تزو  وءام  نز ـا ة أختهـا فـي 
نيتها نيظهر لي أن ال تخلا، إما أن تكان يا ـ  المعـع نيكـان  ليـ  ةفـا ة زمـين، وخمـا أن تكـان لـم 

 فمذا فعل  ذل  فعلي  طلقة. وهللا أ لم. تعا المعع وخيما يا   أيها ت،لي  لي ، 
 

   س إيفا  الزوج  ل  موعته
ن: ما الحكم إذا ةان الزوج ال  عفي  ل  موعته الما فة و جبرهـا  لـ  أن تتحمـل 47471السـؤال م

 ال  ان من أعله وخال فميه  هيعها و رفض طالءها و خايها. 
 

 الجـااب: 
 سال هللا، وبع : الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل    
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  مءهن ليكم  ولهن زج   ل  الزوج أن زقاس بحي موعته من العفقة، لقاله ةل  هللا  ليه وسلم: "
–أن العبــي  - ضــي هللا  عهــا–، وأزضــًا حــ  ث هعــ  ن1218أخرعــه مســلم م وةســاتهن بــالمعرو "
ن ومسـلم 5364أخرعـه المخـا ا م ءـال: "خـها مـا زككيـ  وولـ ع بـالمعرو " -ةل  هللا  ليـه وسـلم

، لما ذةرت أن أبا سـكيان  عـل شـحي  ال زع،يهـا مـا زكفيهـا وولـ ها بـالمعرو ، وحتـ  لـا ن1714م
كاي  المرأة غعية بعمل أو تجا ة، أو ميراث، أو يحا ذل  فميه زج   ل  الزوج أن  عفي  ليها من 

ــم تع،ــه مــااًل، أو تتحمــل الــ  ن مــن أعلــه فهــ ها أزضــًا محــرس وال ال،عــاس والكســاة، وأمــا إهايتهــا إذا ل
ـــال هللا  ـــاس بالماطـــل، وءـــ  ء ـــأكلاا أمـــاالكم نيـــعكم  - ـــز وعـــل –زجـــام، وهـــا أكـــل لمـــال الع : "وال ت

محرمة، وال تجام، زج   ل  ةل واح  من الزوعين أن  -أزضاً  –[، وانهاية 188بالماطل" ]المقرة:
فـه مـا ال ز،يقـه، وتععـب زقاس بحي الزوج اآلخر، و ج   ل  الزوعة أن تقـاس بحـي الـزوج، وأال تكل

  ليه وتخ،   ليه، نل  ليها أن تصبر وتحتس . وهللا أ لم. 
 

 الكفاءة في الزواج
 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 47323السـؤال م

ــين  لــ  الــزواج  دا مــاً   ــا شــيخ زحصــل للمقبل ــمذامــا هــي ءبيلتــه زســألاا أنتقــ س لعا لــة  إذاز ةــان  ؟ ف
وهعـاع  ،وهـها هـا مـا زعيـ  المتقـ س ،خضـيرا فقـغ أليـه ؛ةها  فضاا أوا خضيرا وهم من ءبيلة ةه

 أيــ بسـب   ، لـ  االيفصـال بسـب  ضـغاط  ـا لتهمفيهـا عبـر الزوعـان أالتـي  الز جـاتالك يـر مـن 
 ،وذلــ  لك رتــه ؛شــر ي أمــرمــا ز،لبايــه  أنفــي شــ  مــن  أةــمح  أيعــيحتــ  ، يــا خضــيرا أءبيلــي و 
 . حفظكم هللا ؟فما ها حكم ذل ، بالخير والصال  ةوفزحصل من بعض العاا ل المعر  وأزضاً 

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
: "زا أ هـا العـاس إيـا خلقعـاكم - ز وعل –الكفاءة نين الزوعين إيما تكان بالخلي والتقاى؛ لقال هللا 

أكــرمكم  عــ  هللا أتقــاكم  إن هللا  لــيم خبيــر" مــن ذةــر وأي ــ  وععلعــاكم شــعابًا وفما ــل لتعــا فاا إن 
 خلقـه: "إذا أتاكم من ترضـان - ضي هللا تعال   عه –[، وو د في ح  ث أني هر رة 13]الحجرات:

 ضــي هللا  –وفــي حــ  ث  ا شــة  ،ن1084ن والترمــها م1967أخرعــه انــن ماعــه م د عــه فزوعــاه"و 
نــهات  فــا فرءــال: " أن إلــ مــرأة أل بــع..." ال تــعك ءــال: " -ةــل  هللا  ليــه وســلم –أن العبــي - عهــا
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ــ  ن تربــ   ــ اع"  : أن ن1467م ةــحي  مســلم وفــين، 1466ن ومســلم م5090أخرعــه المخــا ا مال
، ف ل ذلـ   لـ  المرأة الصالحة" ال ييا متاع وخير، متاع ال يياءال: " - ليه وسلم هللاةل  –العبي 

ل فيعمغي أن زصـا  إلـ  م ـل هـها، وأن زعتـ  ا تما  ال  ن في الزوج، وةهل  الزوعة وهها ها األة
به، وأن تترع العادات المخالفة لما دل   ليه العصا ، وخذا خشي انيسان من الزواج بخال  ما 
هــا  ليــه وءبيلتــه بايشــقا  أو خــال ، أو يحــا ذلــ  فعليــه أن  تقــي هللا فــي م ــل هــهه األمــا . وهللا 

 أ لم. 
 

 الكفاءة في العكا   
ما أسن الكفاءة نين الـزوج والزوعـة؟ وهـل ضـرو ا أن تكـان هعـاع ةفـاءة فـي ن: 50611السـؤال م

 مستاا التعليم؟ وهل زمكن أن أ تمغ نزوج ال زصلي؟. 
 

   :الجااب
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :

َمك ْم ِ عــــَ  َّللاَِّ أســـن الكفـــاءة نـــين الـــزوعين هـــي الـــ  ن والخلــــي، ةمـــا ءـــال هللا  ـــز وعـــل: مِإنَّ َأْكـــرَ 
[. وةمـــا فــي حـــ  ث َأِنــي ه َرْ ـــَرَة، َ ِضــَي َّللاَّ  َ ْعـــه ، َ ــْن العَِّبـــيِ  َةــلَّ  َّللاَّ  َ َلْيـــِه 13َأْتَقــاك ْمن]الحجرات:

: ِلَماِلَهـا َوِلَحَسـِبَها َوَعَماِلَهـا َوِلـِ  ِعَها، َفـاْ َفْر  ِنـَهاِت الـ ِ  ِن َتِرَبـْ  َ ـَ اَع". َوَسلََّم، َءاَل: "ت ْعَك   اْلَمْرأَة  أِلَْ َبـع 
ن. وفـــي حـــ  ث أنـــي هر ـــرة،  ضـــي هللا  ـــعهن أن العبـــي 1466ن ومســـلم م5090أخرعـــه المخـــا ا م

اه ". أخرعه انـن ماعـه م ع  ل َقه وِد َعه  َفَزوِ  ن 1967ةل  هللا  ليه وسلم، ءال: "إَذا َأَتاك ْم َمْن َتْرَضْاَن خ 
مــا مــا  ــ ا ذلــ  مــن أمــر الصــعا ة أو العســ ، أو الحر ــة، أو ن. هــهه الكفــاءة، أ1084والترمــها م

الغع ، فهها ةله ال ا تما  له بميزان هللا سمحايه وتعال ، و سـاله ةـل  هللا  ليـه وسـلم، و لـ  هـها 
إذا تزوج الرعل امرأة، وةان أح هما ال زصلي فمن العكا  ال زص ؛ ألن الـها ال زصـلي خـا ج مـن 

ــالِة". انســالس مرتــ ، لقــال العبــي  ــْرِع والك ْفــِر َتــْرع  الصَّ ــِل وبــيَن الشِ  ةــل  هللا  ليــه وســلم: "َنــْيَن الرَّع 
الة ، فَمن تَرَكها فَقْ  ةَفـر". أخرعـه 82اخرعه مسلم م ن. ولح  ث نر  ة: "الَعْه   الها نيَعَعا وَبْيَعهم الصَّ

: إذا تــزوج الرعــل ن. وةــهل  األمــر ال ــايي463ن والعســا ي م2621ن والترمــها م1079انــن ماعــه م
امرأة مايية، أو ةان ها مايًيا لم  ت  من الفااحف، من الزي  واللااط، فمن هها العق  ال زص ؛ لقـال 

َها ِإالَّ َمان  َأْو م ْشِرع    [.3ن]العا :هللا  ز وعل: مالزَّاِيي اَل َ عِك   إالَّ َماِيَيًة َأْو م ْشِرَةًة َوالزَّاِيَية  اَل َ عِكح 
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 الــث: إذا تــزوج المــرأَة  عــل  خكيــل الــ  ن، وخفــة هــها الــ  ن تضــرها، ةمــا لــا ةــان  تعــاط  األمــر ال
الخمر أو المسكرات والمفتِ ـرات، فالعقـ  ةـحي  إذا ةـان  كيًفـا مصـلًيا، لكـن إذا ةايـ  تتضـر  فلهـا 

 الفسخ. وهللا أ لم. 
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 ايتشا  الحرمة بالرضا ة
  .بسم هللا الرحمن الرحيمن: 48163السـؤال م

لي انن أ ، وفي يفـن الاءـ  هـا أخـي مـن الرضـا ة، هـل مـا زحـرس  ليـه مـن العسـاء زحـرس  لـي؟ 
 وهل ما زحرس  لي زحرس  ليه؟.

 
 الجـااب:

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
يعم، ما داس أيهمـا أخـاان مـن الرضـاع فميـه زحـرس مـن الرضـاع مـا زحـرس مـن العسـ ، و لـ  هـها مـا 

 زحرس  ل  أح هما من العس  زحرس  ل  اآلخر. وهللا أ لم.
 

 هل زج   ليها نرو  أنيها؟
 .بسم هللا الرحمن الرحيمن: 48160السـؤال م

و عـاملعي  ،وموعهـا هـا الـها زصـر   لـي ،أعـيف فـي نيـ  أختـي وأيامعه ةغرا  ،أيا فتاة بالغة 
ت،لـي  أنةعـ  ءبـل  وأيـا أختـي،ع وهـي يعـيف مـ أيـاوبع  أن طلـي أنـي أمـي أةـمح   أنعا ه،كأح  

أمـا أنـي فكـان ال زسـأل  عـي وال زصـر   لـي حتـ  ءبـل أن  ،ءضي  امي ةله في ني  أختـيأ أمي
 عـ ما  أنـر أنـي الـها ال أ اه إال يـاد اً  أنهل  لي -1 :وأيا أود أن أسال بعض األسئلة ،ز،لي أمي

 . حت  زسأل  عي؟ال زصر   لي وال أيهةما  ،أيه ال زصلي أذه  أيا أل اه خصاةاً 
أسـافر مـع  ا لـة أختـي وال  اعـ  لـ ا محـرس إال موعهـا الـها هـا فـي مقـاس أنـي  أنهل زجام  -2 

 .وعزاكم هللا خيراً  ها الها زصر   لي و قاس بحاعاتي ةلها؟ إيهحيث 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 –لمــا ســأل   ســال هللا  - ضــي هللا  عهــا –ةــافرًا، ولهــها أســماء  نــر الاالــ  مشــروع حتــ  ولــا ةــان
: -ةـل  هللا  ليـه وسـلم– ن ةلة أمهـا وهـي  ا مـة، أا ةـافرة؟ ءـال العبـي  -ةل  هللا  ليه وسلم

، فعليـ  أن تقـامي بصـلة أنيـ  وبـره، وانحسـان ن1003ن ومسـلم م3183أخرعه المخا ا م "ةليها"
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، وانيابـة إليـه، حتـ  ولـا ةـان ال زصـلي أو - ز وعل –رعاع إل  هللا إليه، وال  اء له باله ازة وال
 كان ء  ءصر في حقاء  الااعمة. 

انعابة  ن السؤال ال ايي: ههه المرأة إن لم زكن لها أح  زقاس بشؤويها من إخاايهـا أو أ مامهـا، أو 
ذا ةـان ســفرها ضــرو ة أنعـاء إخاايهــا، أو أنعـاء أخااتهــا، ويحـا ذلــ ، نيظهـر أن ســفرها للضـرو ة، فــم

فمن هها عا ز وال بأس به؛ ففي الضـرو ات تمـا  المحـهو ات، أمـا إذا ةـان هعـاع مـن زقـاس بشـؤويها 
و سافر نها، أو أيها إذا سافرت أختهـا تقـاس  عـ هم إلـ  أن ترعـع، فميـه ال زجـام سـفرها؛ ألن المـرأة 

أن العبي  - ضي هللا  عهما –ال زجام لها أن تسافر إال مع ذا محرس، ةما في ح  ث انن عماس 
ن ومسـلم 1862أخرعـه المخـا ا م امرأة إال مـع ذا محـرس" تسافر ال ءال: " -ةل  هللا  ليه وسلم–
 . وهللا أ لم.ن1341م
 

 تزوج يصرايية ءبل ايقضاء   تها
ن: أيا مسلم متـزوج مـن يصـرايية أةـمح  مسـلمة لكععـي تزوعتهـا ءبـل أن تعقضـي 47687السـؤال م
   تها. 

 
 جـااب: ال

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :
[، فهها الـزواج 235زقال: "وال تعزماا  ق ة العكا  حت   بلغ الكتاب أعله" ]المقرة: - ز وعل –هللا 

 مواج باطل زج   ل  األ  السا ل أن زج ده اآلن. وهللا أ لم. 
 

 ا؟تزوعها  رفًا وطلقها مالمًا فهل له أن  تزوعه
 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 48852السـؤال م

وةــان  ،أ بــع ســعاات حــااليوبــين  عــل معــه  نيعــيءــ  تــم   رفــي ــن مواج  ســؤالي :الفاضــل شــيخي
وء  تم هها الـزواج  ،و شرون  اماً  ةو مره سمع ،ن  اماً ي بعأخمسة و  حااليذل  الاء   في ا  مر 
ــم التافيــع  ،وعــاد شــاه  ن للعقــ  فــي ــا يحــن  فــي لــ  العقــ  وءــ  ت ولكــن دون ذةــر  األ بعــة،وعادي

 أختـيوموج  أختيهها وء  أخبرت  ،ماافقة ولي أووةهل    س حضا   ،القبال أو انزجابلصيغة 
 و ـل الـزواج نيمـا  ـ ا ذلـ  سـراً  غ،مـه فقـأو  أختـهخبـر هـا أوءـ   ،من موج ساني نهها الزواج وانعي
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ولــم زكــن لعــا ة، مؤسســة واحــ  فــييعمــل  أيعــاالرغم مــن مــن ممال عــا بالعمــل ذلــ  بــ ألحــ ولــم يــم  بــه 
 اً ةــان مواعــ إيــه أءــال أن أســت،يع ة، باختصــا خلســ يلتقـينــل ةعــا  ة،طــاال هــهه المــ  مسـكن خــا   

 معـي، ـرث  أنوةـهل  هـا ال زسـت،يع  ،ذل  الاء  فيها مات  إذا معهأ ث  أنفال أست،يع   ًا،سر 
نهــها  أهلــي لــ  مااعهــة  ةمــن  ــ س القــ    فــاً خا  انيجــاب؛شــ  الحــر   لــ   ــ س أوةعــا حر صــين 

 ل   شرعياً  مواعاً   تزوععي أنيه اآلن  ر   أو  ،مالث مرات نت،ليقيء  ءاس  ةتل  الفتر  وفي ،المالاد
أفعل ذل   أن ليالكامل  ن هها الزواج. فهل  وان النوشهادة الشهاد  الالي،وبماافقة  مأذون،   

 .س  ليكم و حمة هللا وبرةاتهوالسال انفادة،أ عا  ؟ال أس شر اً 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
ءـــال: "وال  - ــز وعــل –أمــا العكــا  األول فهــها يكــا  فاســ  ال زصــ ؛ أليــه خــال مــن الــالي، وهللا 

ل تعـال : "وأيكحـاا األزـام  مـعكم والصـالحين مـن [، وءـا232تعضلاهن أن  عكحن أمواعهن" ]المقـرة:
[، فالخ،ــاب هعــا تاعــه لألوليــاء، فــ ل ذع  لــ  أن المــرأة لــين لهــا أن 32عمــادةم وخمــا كم" ]العــا :

: "أزمــا امــرأة يكحــ  يفســها بغيــر إذن - ضــي هللا  عهــا –تــزوج يفســها، وأزضــًا فــي حــ  ث  ا شــة 
ن 1102ن والترمـها م2083أخرعـه أنـا داود م باطـل"فعكاحهـا باطل،  فعكاحها فعكاحها باطل،وليها 

ـال  َّللاَِّ َةــلَّ  َّللاَّ   ن1882انـن ماعـه م وفـي سـعن ،ن1879وانـن ماعـه م َ ــْن َأِنـي ه َرْ ـَرَة َءـاَل َءـاَل َ س 
. فمــا تقـ س ةلــه يكـا  فاســ ، ومــا إلــ  آخـره. "َ َلْيـِه َوَســلََّم اَل ت ـَزوِ ج  اْلَمــْرأَة  اْلَمـْرأََة َواَل ت ــَزوِ ج  اْلَمـْرأَة  َيْفَســَها

ترت   ليه فها فاس ، فال،ال  الها ترت   ليـه هـها طـال  غيـر معتبـر، و ليـه فعلـيكم التابـة إلـ  
والرعــاع إليــه، و ــ س المعــاودة إلــ  م ــل هــها الشــيء، ومعاةــحة مــن أ اد معــاودة  - ــز وعــل –هللا 

خ ــالن العكــا  إذ ال نــ  مــن إ اليــه، ذلــ ، و مــا  اآلن الــزواج بشــروط العكــا  مــن الــالي والرضــا، و 
 والمهر، وغير ذل . وهللا أ لم. 
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  لي الاطء في ال نر بالظها 
 عل خشي من وءا ه في وطء موعته فـي دنرهـا فـأ اد أن زمعـع ذلـ  بقالـه لهـا ن: 48977السـؤال م

 إذا حصل هها األمر فأي  تحرمين  لي م ل أمي حت  زصع  األمر  ليه و ل  موعته   مة في
 .عزاكم هللا خيراً و  ؟لحكما فما .  س حصاله ولكعه وبع  مرو  الزمن وءع نيه

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
أو باسم من أسما ه، أو بصفة من ةفاته، لقال  - ز وعل –أواًل: المشروع للمسلم أن زحلب با  

ن 2679أخرعه المخا ا م "ليصم حالفًا فليحلب با  أو  ةان من : "-ةل  هللا  ليه وسلم–العبي 
، وال زحلب بالظها  ةما في هها السؤال، أو بال،ال  أو العتا ، أو العه  هـها ةلـه ن1646ومسلم م

 خال  المشروع. 
وأمــا حكــم هــهه المســألة فمــا داس أن ءصــ  الســا ل االمتعــاع ولــين ءصــ ه إزقــاع الظهــا ، فميــه تلزمــه 

هي إطعاس  شرة مساكين أو ةساتهم، أو تحر ر  فمة، فمن لم زج  ايتقل إل  الصـياس، كفا ة زمين، و 
مـن ذلـ ، فميـه ال زجـام لإليسـان أن ز،ـأ موعتـه فـي دنرهـا، وال  - ـز وعـل –و ليه التابة إل  هللا 

 زجام أزضًا للزوعة أن ت،او ه  ل  ذل . وهللا أ لم. 
 

 الص ا  وشروط العكا 
 هللا الرحمن الرحيم.ن: بسم 50701السـؤال م

ومــا مععــ  موخن أةــ ءها  ؟فلمــاذا يصــ ءها إذاً  ةســع لــين مــن شــروط العكــا  وخيمــا هــا ة ةــ ا  المــرأ 
وال زص  إن أة ءها تعلـيم ، ن زعلمايه أو أة ءها مخعز رًا ويحاهن ةخمر ة  العكا ؟مااًل مغصاباً 

 وهللا المافي. ن.آءر 
 الجـااب: 

  ل   سال هللا، وبع : الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس
اشترط في الحل أن  بتغيـه انيسـان  - ز وعل –الص ا  لين سعة فقغ وخيما ها واع ، ألن هللا 

 - حمــه هللا –[ ولهــها ذهــ  شــيخ انســالس انــن تيميــة 24بمالــه، فقــال: "أن تبتغــاا بــأماالكم" ]العســاء:
الفقهاء: إذا أة ءها مااًل مغصـابًا  إل  أيه إذا شرط يكيه، فمن هها شرط فاس  مفس  للعق . أما ءال
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وهمـا زعلمــان المــال المغصـاب، فــمن هــهه تســمية باطلـة، وخذا ب،ــل المســم  وعـ  مهــر الم ــل، فلــا 
 -أة ءها مااًل مغصابًا والزوج والزوعة ةل معهما زعلمان أن هها المال مغصـاب ةسـيا ة مغصـابة

ل  تَـَزوََّج اْمـَرأًَة ، فعقال: بأن ههه التسمية باطلة و ج  مهر الم ل -م الً  ِئَل َ ْن َ ع  اْنِن َمْسع اد  َأيَّه  س 
ْل ِنَهـا َحتَّـ  َمـاَت َفَقـاَل اْنـن  َمْسـع اد  َلَهـا ِمْ ـل  َةـَ اِ  ِيَسـاِ َها الَ  َوْةـَن  َوَلْم َزْفِرْ  َلَها َةَ اًءا َوَلْم َ ْ خ 

ة  َوَلَها اْلِميَراث  َفقَ  ـال  َّللاَِّ َةـلَّ  َّللاَّ  َواَل َشَ،َغ َوَ َلْيَها اْلِع َّ اَس َمْعِقل  ْنن  ِسَعان  اأْلَْشَجِعيُّ َفَقاَل َءَض  َ س 
" أخرعـه أنـا داود َ َلْيِه َوَسلََّم ِفي ِنْرَوَع ِنْعِ  َواِشي  اْمَرأَة  ِمعَّا ِمْ َل الَِّها َءَضْيَ  َفَفِرَ  ِنَها اْنن  َمْسـع اد  

، أمــا إن أةــ ءها تعلــم ءــرآن، ن3354ن والعســا ي م1891ن وانــن ماعــه م1145ن والترمـها م2114م
 - حمهــم هللا –فالصـااب فــي ذلـ  أن الصــ ا  ةـحي ، وهــها خـال  مــا ذهـ  إليــه بعـض الفقهــاء 

من   س ةحته، فعقال: الصااب إن هـها ةـحي ، و ـ ل لهـها حـ  ث سـهل نـن سـع  السـا  ا فـي 
 ل للرعل: "موعتكها بما معـ  مـن القـرآن"ءا -ةل  هللا  ليه وسلم–ءصة الااهمة يفسها، فمن العبي 

- ز وعل –زععي: أن زعلمها ما زعلمه من ةتاب هللا  ن1425م ن، ومسلم5029م المخا ا  أخرعه
 . وهللا أ لم.

  
 ادخر معيه نيجاب أوالد بع  مماته

 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 50280السـؤال م
 ى الجهات المختصة في المستشـكيات لتسـتعين بـه موعتـه ل معِ يهماذا زقال العلماء في  عل ادخر 

 .له أوالدا بع  وفاته؟ أفي ويا وعزاكم هللا خيراً  وتعج 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
األيسـاب، وءـ   عسـ  لإليسـان مـا  هها ال زص  وباطـل؛ ألن هـها  ـؤدا إلـ  اخـتالط الميـاه وضـياع

 لين معه. وهللا أ لم. 

 
 الزواج بامرأة تتعامل  ن العفقة والسكن

 .السالس  ليكمن: 50689السـؤال م
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غيــر ءــاد   أليــي ؛وءــ   فــض والــ اا مواعــي ،خشــ   لــ  يفســي مــن الاءــاع فــي الزيــاأو  ،طالــ  أيــا
تتعامل  ن حي العفقة والسكن نـ ون  لـم فهل زجام لي الزواج من امرأة  ، ل  تافير العفقة والسكن

بـالزواج  األهـلمـن المشـاكل  عـ   لـم  وهل زجام استخ اس ماايع الحمل خافاً  ؟األهل لرفضهم ذل 
 ؟مــن بــاب د ء المفاســ  مقــ س  لــ  علــ  المصــال  األنعــاءو ــ س القــ  ة  لــ  التااعــ  الكــافي لتربيــة 

 وعزاكم هللا خيرًا.
 

 الجـااب: 
 الصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : الحم  هلل وح ه، و 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
 ــز  –أمــا مــا  تعلــي بمســقاط العفقــة والســكن مــن ءبــل المــرأة فــمن هــها عــا ز وال بــأس بــه؛ لقــال هللا 

[، واألمـر بمزفـاء العقـ   تضـمن انزفـاء بأةـله 1: "زا أ هـا الـه ن آمعـاا أوفـاا بـالعقاد" ]الما ـ ة:-وعل
 معلقًا في المخا ا ووةله - ضي هللا  عه –وةفه، ومن وةفه الشرط نيه، ولح  ث أني هر رة و 

: "المســلمان  لــ  شــروطهم"، و شــترط أال زكــان هــها العكــا  نعيــة ال،ــال ، فــمن ن3594أنــا داود م
 العكا  نعية ال،ال  نيما زظهر لي أيه محرس وال زجام؛ لما نيه من الغف والت لين. 

ي باستخ اس الماايع التي تمعع من الحمل فهها  عقسم إلـ  ءسـمين: إن ةايـ  هـهه الماايـع أما ما  تعل
 لمعع العكا  بالكلية فمن هها ال زجام، فمن من أ ظم مقاة  العكا  تحصيل الال . 

–أما إن ةان هها لفترة مم بع  ذل  تزول، ةتعظيم العسل ويحـا ذلـ  فـمن هـها عـا ز؛ لحـ  ث عـانر 
فالصحابة ن 1440ن ومسلم م5209أخرعه المخا ا مءال: "كعا يعزل والقرآن  عزل"  - ضي هللا  عه

أخرعـه ةاياا زعزلان والقرآن  عزل، وءال: "لا ةـان شـيئًا   عهـ   عـه لعهيعـا  عـه"  - ضي هللا  عهم –
 زععي: العزل، ف ل ذل   ل  أن اعتعاب الحمل لفترة مؤءتة عا ز وال بأس به.  ن1440مسلم م

 ا ذةريا أن هها العكا  زشترط له شرطان: الشرط األول: أال زكان نعية ال،ال . وأزضًا ةم
الشـرط ال ـايي: أال زكــان سـرًا، بحيـث  تااةــاا  لـ  ةتمايـه، فميــه ال نـ  مـن إ ــالن العكـا ، فــم الن 

 العكا  هها أمر واع .
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 العشام.. ومبي  المرأة خا ج ني  موعها
 .مة هللا وبرةاتهالسالس  ليكم و حن: 51975السـؤال م

ها العشام؟ وهل ترع المـرأة لبيـ  موعهـا أزـاس الخمـين والجمعـة والمبيـ   عـ  أهلهـا وهـا  اافـي  ما
بـا ع هللا . ترتـا  ة يـرًا لزوعهـا و عـ ها أوالد معـه أن المرأة تـهه  أليهـا ال  لماً  ؟مكرهًا زعتبر يشاماً 

 .نيكم
 

 الجـااب: 
  سال هللا، وبع :  الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
العشــام فــي اللغــة: اال تفــاع، وأمــا فــي االةــ،ال  فهــا: معصــية الزوعــة موعهــا نيمــا زجــ   ليهــا، 

 وخروج المرأة من نيتها هها ال زخلا من أمر ن: 
ها لـه القاامـة، األمر األول: أن زكان نرض  الزوج، فمن هـها عـا ز وال بـأس بـه؛ ألن الـزوج هـا الـ

ةـل  هللا  ليـه –[، وءـال العبـي 34زقال: "الرعال ءاامان  لـ  العسـاء" ]العسـاء: - ز وعل –وهللا 
زععـي العسـاء زععـي  ن1851انـن ماعـه مو  ن1163أخرعـه الترمـها م : "إيما هن  اان  عـ ةم"-وسلم

–  اسـتأذن العبـي أسيرات، واألسير في حكم مـن أسـره، وأزضـًا أمهـات المـؤمعين لمـا أ دن اال تكـا
فـ ل  لـ  أيـه ال  ن1173ن وةـحي  مسـلم م2033ايظـر ةـحي  المخـا ا م -ةل  هللا  ليـه وسـلم

 ن  من إذن الزوج. 
القسم ال ايي: أن زكان خروج المرأة بغير إذن الزوج، أو ها مكره لهها، فهـها ال زجـام و عتبـر يا ـًا 

ا أن تخرج حت  زـأذن لهـا موعهـا، وتتفـي من العشام لما تق س من إذن الزوج بالرض ، فال زجام له
معه  ليه مع ذل ، وأال ت،يل الخروج، فههه الم ة طا لة وخيما تكـان المـ ة معاسـمة للـزوج ةيـاس، أو 

 يصب  اس ويحا ذل . وهللا أ لم. 
 

 زعضل نعاته األ بع
 .بسم هللا الرحمن الرحيمن: 50639السـؤال م
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وال  ر ـ  لهـن العفـة مـع تـاافر  تامـاً   افض الزواج  فضاً و  األ بع،ها الحل في أب  اضل نعاته  ما 
 ر ـ هن  اهمـات زصـرفن  ليـه و لــ   إيـهوءــال:  -سـب  أاوالـرفض مـن غيـر -األمواج الصـالحين 

 .أفي ويي أفادةم هللا. ءاد   ل  الصر  أل بع معامل أيهمع العلم  ،المعزل
 الجـااب: 

 ، وبع : الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا
ءــــال: "وال تعضــــلاهن أن  ــــعكحن أمواعهــــن"  - ــــز وعــــل –هــــها العمــــل محــــرس وال زجــــام؛ ألن هللا 

[، ولما في ذل  من تضييع حي ههه المرأة و  س العمـل لمصـلحتها، فالاالزـة فـي العكـا  232]المقرة:
مــن  إيمــا شــر   مــن أعــل مصــلحة المــرأة، و لــ  هــها تســقغ وال تــه وتصــير الاالزــة إلــ  مــن بعــ ه

األوليــاء فــاألءرب فــاألءرب، فعلــ  هــؤالء البعــات أن  ــراععن القاضــي، وأن زجعــل الاالزــة نــيمن بعــ ه 
 كالج  إن ةان ماعادًا، فمن لم  اع  فاالنن، فمن لم زكن فمخاايهن. وهللا أ لم. 
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 هل له الحي في أخه شيء من ة اءها؟
 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاته ن: 52086السـؤال م

 م  معــه أولــم  ،هللا نهــا  لــيم ةوءــ  حصــل لــي مــع موعــي خالفــات ة يــر  ،فتــاة ســعادزة متزوعــة يــاأ
مــن المهــر  شــيئاً  زأخــه أنلــه  فهــل زحــي ،زــاه  لــ  ال،ــال خو  أيــانر مــة معــي اتفقــ   خيــراً أو  ،طفــالأب

 .وعزاكم هللا خيراً  ؟حصل دخال أيه غم  إزاه أ ،اييالها 
 

 الجـااب: 
 الة والسالس  ل   سال هللا، وبع : الحم  هلل وح ه، والص

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
 –أخه الزوج لشـيء مـن المهـر بعـ  اسـتقرا ه بالـ خال أو الخلـاة، أو غيـر ذلـ  ممـا ذةـره أهـل العلـم 

 ال زخلا من أمر ن:  - حمهم هللا
الفـرا  لسـب  أو آخـر  األمر األول: أن زكان سب  الفرا  من الزوعـة، إمـا  يبهـا، وخمـا  غبتهـا فـي

 من غير   مة من الزوج، فهها الزوج له أن زأخه من المهر. 
األمــر ال ــايي: أال زكــان هعــاع ســب  مــن الزوعــة وخيمــا هــا مــن الــزوج، و رغــ  فــي الفــرا  فميــه ال 

: "وال تعضـلاهن لتـههباا نـمعض مـا - ـز وعـل –زجام لـه أن زعضـل المـرأة لتفـ ا يفسـها لقـال هللا 
 [. وهللا أ لم.19 أن زأتين بفاحشة مبيعة" ]العساء:آتيتماهن إال

 
 مواج  اء ه زكت  التما م

 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 51526السـؤال م
و رءـي  ،ما حكم  ق  الزواج إذا ةـان أعـراه شـخص  هـر مـن بعـ  أيـه زكتـ  التمـا م غيـر الشـرعية 

العقـــ  تـــم وفـــي الصـــيغة الشـــرعية  اآلنعلـــم مـــع ال؟  بمـــا فيهـــا أمـــا  شـــرةية ،بغيـــر الرءـــ  الشـــرعية
 . ل  العق  ومن خالل ذل  الن  من إ ادة العق  أس ال؟ الصحيحة, فهل أفعال هها الشخص تؤمر

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
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زوعـــة؟ إذا ةـــان العاءـــ  والـــ  الزوعـــة، و عمـــل هـــهه التمـــا م ال أد ا هـــل الـــها  قـــ  ولـــي أو والـــ  ال
واأل مال الشرةية، فمن ةان شرةًا أكبر مخرعًا  ن الملة فميه ال ن  من إ ادة العق ، وخن ةان شرةًا 
أةغر ال زخرج من الملة، فميه ال تلزس إ ادة العق . وأمـا إن ةـان الاالـ  معتقـ ه سـليم، والـزوج أزضـًا 

 ا المأذون فق  مشعاذًا فمن هها ال  ؤمر. وهللا أ لم.معتق ه سليم، وأم
 

 الزواج من ال ايية  غم معا ضة الاال  ن
 ن: هل زأمم المسلم إذا تزوج امرأة مايية  غم معا ضة وال زه؟.52662السـؤال م

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
م ل ههه الزوعة لكي تعفه، ويحا ذل ، ووال اه ال  لحقهما ضر ،  هها زختلب، فمن ةان زحتاج إل 

فميـه ال زــأمم، وخن ةـان ال زحتاعهــا، أو ةـان والــ اه  لحقهمـا ضــر ، فميـه ال زجــام لـه ذلــ ، نـل زقــ س 
 طا تهما  ل  مراده. وهللا أ لم. 

 

 تفاوت الع د
التـي  تـاف   عهـا موعهـا ليسـ   المـرأة  أن أا؟ أة للمـر  ةشـهر العـ ألمـاذا تتفـاوت ن: 54303السـؤال م

بايتظـاس بعـ   تأتيهـا ةالشـهر  ةمادامـ  الـ و   ةبالعـ  ةالم،لق المرأة ؟ وةهل  لماذا تلتزس ةالم،لق كالمرأة 
 .ال أس الً  حا المرأة ةاي   إذا  ب  ما  أنباست،ا ته  األزاسالعلم في ههه  أنمع العلم  ؟ال،ال 

 
 الجـااب: 

 الس  ل   سال هللا، وبع : الحم  هلل وح ه، والصالة والس
ة تترت   ليه ِحكم ة يرة، فمن الِحكم التي تترت   ل  ذل  ت،ا ل ممن المراععة،  ة الع   اختال  م  
فمـــا  تعلـــي بالعفقـــة والســـكع ، وةـــهل  تعظـــيم خ،ـــر  قـــ  العكـــا ، أزضـــًا تعظـــيم حـــي الـــزوج، أزضـــًا 

الحمل فقغ، وخيما هعاع ِحكم ة يرة  اختالط المياه واأليساب، وغير ذل .. فلين المقصاد ها مجرد
 ، وحي المخلا ، وحي الال . وهللا أ لم. - ز وعل –حي هللا 
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 تزوع   عاًل ةافرًا ةا  اً 
 ن: السالس  ليكم. 55139السـؤال م

ما الحكم في امرأة مسلمة تزوع   عاًل ةافرًا  ل  الا   مةا  ًان للحصال  ل  الجعسية الغربية، 
لزواج معها، وهي في  صمة الكافر مأماس ءايان ال ول الكافرة؟ن، وهل ةـحي  وهعاع مسلم  رغ  ا

 أن هعاع فتاوى للعاس اله ن ل  هم إ ادة ءا ة وفتاوى أخرى لمن لهم إ ادة ضعيفة؟.
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
الجعسية يقال هها محرس وال زجام؛ ألن هها زقتضي والء هؤالء الكفا ، ويحـا ذلـ ،  الحصال  ل 

خصاةًا أن هها نيه تحيل  ل  هؤالء، فعقال إيه محرس وال زجام، ومـا داس أن الـزواج لـين مواعـًا 
 حقيقيًا وخيما ها مةا ان فعقال بأن هها عا ز وال بأس به. وهللا أ لم.

 
 تحر م م ا ة األخاات

ن: مـا حكـم ءـال الرعــل  عـ  حصـال خصـاس مــع أخااتـه م ـا اتكم أو ةالمكـم  لــي 51171ؤال مالســ
 حراس ةحرمة أمي  لي إل  األن ؟.

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
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؛ لمـا  ترتـ   لـ  ذلـ  مـن - ـز وعـل–هها معكر من القال ومو ، و جـ   ليـه أن  تـاب إلـ  هللا 
ـر ةفـا ة زمـين؛ ت حر م ما أحل هللا، وء،يعة الـرحم، و جـ   ليـه أن زكلـم أهلـه، وأن زصـلهم، وأن زكفِ 

س  َمـا َأَحـلَّ َّللاَّ  َلـَ  َتْبَتِغـي َمْرَضـاَت َأْمَواِعـَ  َوَّللاَّ  َغف ـا   : "- ز وعل –لقال هللا  َزا َأ َُّها العَِّبيُّ ِلَم ت َحرِ 
 [. وهللا أ لم.2-1" ]التحر م:ك ْم َتِحلََّة َأْزَماِيك ْم َوَّللاَّ  َمْاالك ْم َوه َا اْلَعِليم  اْلَحِكيم  َءْ  َفَرَ  َّللاَّ  لَ  َ ِحيم  

 
 هل  لزس الع ل نين الزوعات في يفقات السفر وتاابعه؟  

 عل متزوج من امرأتين، ألول  من نل ه واألخرى من نل  آخر، وب،بيعة الحال ن: 37957السـؤال م
ج أن زسافر نرفقة موعته األخرى لز ا ة أهلها، وةما ها معرو   تمع هـهه الز ـا ة شـراء زض،ر الزو 

 ه ازا ومصا  ل أخرى للزوعة والرحلة، هل زحي للزوعة األول  الم،المة بم ل تل  العفقات؟. 
 

   :الجااب
  : الحم  هلل  ب العالمين، والصالة والسالس  ل  يبيعا محم  و ل  آله وةحمه أعمعين، وبع

 الع ل زكان نين الزوعات في أما : 
األول: في العفقة، وهها زكان بحس  الحاعة، فههه ء  تكان موعة لها أوالد فتحتاج إل  يفقة أك ر، 
ــــ   وهــــهه ءــــ  ال زكــــان لهــــا أحــــ  فــــال تحتــــاج إلــــ  يفقــــة أك ــــر، أو هــــهه ءــــ  تلــــب مابهــــا وتحتــــاج إل

 في العفقة زكان  ل  حس  الحاعة.  ماب،واألخرى لم  تلب... إلخ.. المهم أن ضابغ الع ل
ال ــايي: العــ ل فــي القســم، وذلــ  بــأن زكــان لكــل واحــ ة ليلــة، أو بحســ  مــا  تراضــ  الزوعــان، أو 

–األمواج  ليــه، فــمذا تراضــاا  لــ  ليلتــين و أك ــر فــمن هــها عــا ز، والســعة أن زكــان ةهــ ا العبــي 
 .-ةل  هللا  ليه وسلم

الهمة هل هـا واعـ  أو لـين نااعـ ، هـها ماضـع خـال  نـين  ال الث: الع ل في الهمة، والع ل في
وأيـه زجـ   لـ  الـزوج أن  - حمه هللا –أهل العلم، والصااب ما ذه  إليه شيخ انسالس انن تيمية 

زعــ ل نــين موعاتــه، فــي الهمــة، فــمذا أ ،ــ  ةــل واحــ ة مــا تحتاعــه مــن الهمــة، فميــه لــين لــه أن  ز ــ  
 عات.  ل  ذل  همة إال أن زساا نين الزو 

وم ــل مـــا  تعلـــي بحـــاا ج الســـفر ... إلـــخ، داخـــل فـــي القســـم األول، فمـــن ةايـــ  محتاعـــة إلـــ  ســـفر 
 وتحتاج إل  يفقة نيه، فميه زع،يها بق   حاعتها. 
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القسم الرابع: الع ل في المحمة، وميل القل ، وما  تمع ذلـ  مـن عمـاع واسـتمتاع، ويحـا ذلـ ، فهـها 
ءــال: "ولــن  - ــز وعــل –ي، وال  ــتمكن معــه انيســان، وهللا ال زجــ  العــ ل نيــه؛ ألن هــها أمــر ءلبــ

 ليــــه الصــــالة  –[، وأزضــــًا العبــــي 129تســــت،يعاا أن تعــــ لاا نــــين العســــاء ولــــا حرةــــتم" ]العســــاء: 
ــئل: أا العــاس أحــ  إليــ ؟ ءــال: " ا شــة"  واه المخــا ام -والســالس ن مــن 2384ن، ومســلمم3662س 

ذةـرت أيهـا ةايـ  أحظـ   - ضـي هللا  عهـا–شـة ، و ا - ضي هللا  عـه -ح  ث  مرو نن العا 
 ن.1423 ع ه؛ ةما عاء ذل  في ةحي  مسلم م -ةل  هللا  ليه وسلم–موعات العبي 

 هل للزوعة الخروج وح ها؟  
هل زجام لي أن أطل  من موعي الخروج بمفردا بحجة الترو    ـن الـعفن، ن: 42616السـؤال م

العلم أن موعي  رفض ذل ، و قال لي إيه ال ن  أن زكان  أو م ا ة الص زقات، أو م ا ة وال تي؟ مع
هـا معــي فـي ةــل خــروج مـن المعــزل، وأيــه سياةـلعي إلــ  والـ تي، وأيــه ســيخرج معـي للتــرو    ــن 

وهـل زعتبـر ذلـ   ـ س مقـة مـن موعـي  ،العفن، فهل أيا مخ،ئة نيما أطلمـه معـه؟ أفيـ ويي أفـادةم هللا
؟!   فيَّ

 
   :الجااب

 ة والسالس  ل   سال هللا، وبع :الحم  هلل، والصال
إذا خرعــ  المــرأة وحــ ها فميــه زشــترط لهــا أن تكــان متقيــ ة بالحجــاب الشــر ي، والشــرط ال ــايي: أال 
زكان هعاع محهو  شر ي مـن خلـاة نرعـل أععبـي، أو مزاحمـة  عـال، أو تعـر  الرعـال لهـا، فـمن 

، وأما ةايها تخرج مـن غيـر إذيـه هها عا ز وال بأس به، وةايها تخرج مع موعها فهها أحسن وأكمل
معفردة، فال زجام، نيج   ليها أن ت،يع موعها، وما داس أن موع   رفض ذلـ  فـال زجـام لـ  أن 

ــمذن موعــ ؛ ألن األةــل أن المــرأة زجــ   ليهــا أن تقــر  فــي البيــ ؛ لقــال هللا   ــز  –تخرعــي إال ب
ــــــاتكن"]األحزاب: -وعــــــل ــــــرن فــــــي ني ــــــال هللا 33: "وء ــــــ ى : "- ــــــز وعــــــل –[ وء ــــــا ســــــي ها ل وألكي

: "إيهـن -ةل  هللا  ليه وسلم–[، فالزوج سي ، والمرأة مسادة، وأزضًا ءال العبي 25الماب"] اسب: 
ن  ــن  مــرو نــن 3055م ن، وانــن ماعــة3087م  ــاان  عــ ةم" أا: أســيرات، الحــ  ث  واه الترمــها

 بــمذن موعهــا، فهــهه األدلــة تــ ل  لــ  أن المــرأة لــين لهــا أن تخــرج إال - ضــي هللا  عــه-األحــا 
ن، 900: "ال تمععــاا إمــاء هللا مســاع  هللا"  واه المخــا ام-ةــل  هللا  ليــه وســلم–وأزضــًا ءــال العبــي 
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، فـ ل ذلـ   لـ  أن الرعـل لـه أن زمعـع لكـن - ضـي هللا  عهمـا-ن من ح  ث انن  مر442ومسلمم
 يه  الشرع أن زمععها من المسج  فقغ. وهللا أ لم.

 
 أسق،     ة الم،لقة الحامل إذا 

 السالس  ليكم و حمة هللا.ن: 45780السـؤال م
إذا طلقــ  موعتــي وهــي حامــل، مــم ســقغ حملهــا ءبــل الــاالدة، فهــل تكــان بايــ  مــن موعهــا وتكــان 
  تها ايته ؟ وهل هعاع فر  في الحكم إن ةان سقغ الحمل ءبل يفخ الرو  أو بع  يفخ الرو  فـي 

 الجعين؟. وعزاكم هللا خيرًا.
 

   :الجااب
 لحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا. وبع : ا

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
 - ضـي هللا تعـال   عهمـا –إذا طلي الزوج موعته وهي حامل فهها طال  سـعة؛ لحـ  ث انـن  مـر 

 ءال له لما طلـي موعتـه وهـي حـا ض، ءـال: "فلي،لقهـا طـاهرًا أو -ةل  هللا  ليه وسلم –أن العبي 
ن، فعقـال بــأن طالءــه طــال  سـعة وهــا واءــع، وأمــا 1471ن، ومســلمم4908م حـاماًل" أخرعــه المخــا ا 

 بالعسمة للع ة وايتها ها إذا أسق،  الحمل فهها نيه تفصيل. 
فمن ةان الها أسق،  تبين نيه خلي إيسان ولا خفي، ةتخ،يغ    أو  عل ويحـا ذلـ  فميـه يفـاس 

 وتخرج نهل  من   تها. 
ن لم  تبين نيه خلي إيسان ةأن زكان مضغة لم  تبين فيهـا خلـي انيسـان أو  لقـة دس أو وأما إن ةا

ي،فة فهها ال تخرج به من العـ ة؛ أليـه ال زكـان يفاسـًا، و ليهـا أن تعتـ   ـ تها الشـرعية وهـي مـالث 
 حيض. فالعبرة نتبين خلي انيسان دون ما  تعلي نعفخ الرو . وهللا أ لم.

 
 الزواج العرفي  

مـا  أا الشــرع بـالزواج العرفــي الـها  ـتم نــين الرعـل والمــرأة ال يـ ؟ تـالي نيــه المـرأة الرعــل : سـؤالال
الها سيتزوعها ليتم انزجاب معه ةاةيل  عها في  قـ  الـزواج نيقبـل بصـفته الـزوج، نيكـان أةـياًل 

  ن يفسه ووةياًل  ن موعته، وبحضا  شاه  ن و ل  مهر مسم ؟. 
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   :الجااب

 والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :  الحم  هلل،
: "أزمـا امـرأة -ةـل  هللا  ليـه وسـلم–هها ال زجام؛ ألن من شروط ةحة العكا  الالي لقـال العبـي 
فــــي ســــعن أنــــي  - ضــــي هللا  عهـــا–يكحـــ  بغيــــر إذن وليهــــا فعكاحهـــا باطــــل" مــــن حـــ  ث  ا شــــة 

 ن وغيره. 2033داودم
ال نـ  أن زكـان الـالي ذةـرًا، فـال زصـل  أن تتـال  نعفسـها  نيشترط الالي، ومن شروط الالي الـهةا ة

ـــــــي هر ـــــــرة  ـــــــة، فقـــــــ  و د فـــــــي حـــــــ  ث أن فـــــــي ســـــــعن  - ضـــــــي هللا  عـــــــه–ال باألةـــــــالة وال بالعياب
ن: "ال تزوج المرأة المرأة وال تزوج المرأة يفسها"، والصـااب أيـه ال فـر  نـين ال يـ  3/227ال ا ء،عيم

 العلم، أو لم زشترط الاالزة للمكلفة الحرة. والمكر في ذل  خالفًا لمن فر  من أهل
  

 ةع و  خيرا لألسرة 
ةع و  خيرا  ةاياَّ  ،واح ة أسرةيحن مجما ة من الرعال من  ..الشيخ فضيلةن: 35637السـؤال م
ـــة المـــر  عـــلأ مـــنلألســـرة   األ مـــالوةـــل  ،والـــزواج، والمـــات ،مســـا  ة بعضـــعا الـــمعض فـــي حال
 غير مـا يسـتلمه مـن أمالع أا لين ل  عا ،في الصع و  فقراء ن ويا ةل المتعاأن العلم  مع ،الخير ة
 تـافر إذا ومةـاة الف،ـر والصـ ءات األمـاال الصـع و  مةـاة يضع في هها أنفهل زجام لعا  ،مرتمات

 .عزاكم هللا خيراً  أفتايامن مةاة؟  ل  عا ذل ؟ وهل  ل  مال هها الصع و  
 

 الجـااب:
م؛ ألن الزةــاة إيمــا تكــان للفقــراء والمســاكين،وغيرهم ممــن وضــع الزةــاة فــي هــها الصــع و  ال زجــا 

: "إيمـا الصـ ءات للفقـراء والمسـاكين والعـاملين  ليهـا -تعـال  –لهـم بقالـه  - ز وعـل –فرضها هللا 
[، وءـ  زكـان مـن أهـل 60والمؤلفة ءلابهم والغا مين وفي الرءاب وفي سبيل هللا وانن السبيل" ]التابة:

فقر والمسكين، و ع ه ةفا ته لم ة  اس، وأما بالعسمة هل تج  الزةاة  ل  الصع و  لين من أهل ال
هها الصع و ؟ يقـال: يعـم، الصـع و  نيـه الزةـاة؛ ألن هـها الصـع و  ملـ  لكـم عميعـًا ولـم تخرعـاه 

نـل هـا ملـ  لكـم زعـاد يفعـه  لـيكم، ولهـها الـاا د أحـ  أن  عسـح  فميـه  - ـز وعـل –في سبيل هللا 
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فعه،ولا أن هها الصع و  ايفض فمن األماال ترعع إليكم، أما بالعسمة لص ءات زع،  المال الها د
 الت،اع فال بأس أن تاضع نيه. وهللا أ لم.
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 هل  رث األحفاد من ع هم ألس؟
  ن: بسم هللا الرحمن الرحيم.30942السـؤال م

ءبـل  ماتـ  البعـ  خياثو ذةا   أنعاءوالبع  ل  ها  وخياث،ذةا  أنعاء  عل ل زه ول  وبع   الال  ل زه 
 ءبـل أمهـمالترةـة بعـ  وفـاة  فـيالبعـ   أنعـاءهل  رث  ،نعاء البع أالال  و  يوبقاألب، مم مات  األب،
 المحكمــة فــيوءــاس الالــ  نتســجيل ذلــ   ،حياتــه فــيللالــ   شــيءةتــ  ةــل  األبن أمــع العلــم بــاألب؟

 .هللا فادةمأفي ويا أ ؟هل زعتبر باطالً  ؟ما حكم الشرع نيما ةت  وسجل ا،والشهر العقا  
 

 الجـااب:
 الحم  هلل والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
: "اتقـــاا هللا وا ـــ لاا نـــين -ةـــل  هللا  ليـــه وســـلم–مـــا ســـجل للالـــ  وحـــ ه زعتبـــر بـــاطاًل لقـــال العبـــي 

، وخذا ماتـــ  البعـــ  ءبـــل األب فميهـــا ال تـــرث ن1623م ن، ومســـلم2587م أخرعـــه المخـــا ا  أوالدةـــم"
وةهل  أزضًا أوالدها من ذوا األ حاس ال  رمان شيئًا، وذو الرحم ال  رث إال بشرطين، الشرط شيئًا، 

األول   س المعصـ ، والشـرط ال ـايي:  ـ س ةـاح  الفـر ، وهعـا لـم  تـافر الشـرطان فـال زسـتحي 
ميهـا أوالد البع  شيئًا وحيعئه  رث هها المال الال  الهةر  رمه  ن أنيه، وخن ةايـ  الزوعـة ماعـادة ف

تأخــه يصــيبها وهــا الــ من والمــاءي للالــ ، وخذا ةــان أنــااه ماعــاد ن فلكــل واحــ  معهمــا الســ س. وبــا  
 التافيي.
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 إ ث المسلمة من المسيحي
ن: ما حكم إ ث البعـ  المسـلمة مـن أب مسـيحي؟  لمـًا أيـي المسـلمة الاحيـ ة نـين 17979السـؤال م

 عابة، وعزاكم هللا خيرًا.إخاتي، نل و ا لتي ةلها، والحم  هلل، أ عا ان
 

 الجااب:
ن 1588ءال: "ال  رث المسـلم الكـافر، وال الكـافر المسـلم" المخـا ا م - ليه الصالة والسالس –العبي 

ن، فلين هعاع تاا ث نين المسلم والمسيحي، وخذا ةع  مسلمة فمي  تحتسبين األعـر 1614ومسلم م
 .- ز وعل – ع  هللا 

 
 ثمععاه من يصيمه في الميرا

 ،حضـا ا  اولـم ز،لبـا  ان ثخـاايي ءسـماا خو  ،ك ر من سـعتينأمعه  وال ا  تافن: 32973السـؤال م
نـــ ون  ان ثفهـــل زجــام تقســيم  ومقــاطعتي، لــ  خـــال  معــي  أليهــم ؛ لــ  يصـــيبي حصــلأولــم 

 .؟عزاء من حمن الحي  ن ةاحمه ولم زمكعه من التمتع به وما ؟حضا  الا مة
 

 الجـااب:
 ة والسالس  ل   سال هللا، وبع : الحم  هلل، والصال

 –زحرس  ل  إخات  أن زقتسماا ان ث دوي ؛ ألن هها من أكل أماال العاس بالماطـل، وءـ  ءـال هللا 
: "كـل المسـلم -ةل  هللا  ليـه وسـلم –[، وءال 188: "وال تأكلاا أماالكم بالماطل" ]المقرة:- ز وعل

، فـمذا ةـان ةـهل  فميـه زجـ   لـ  ن2564سـلم مأخرعـه م  ل  المسلم حراس، دمه، ومالـه، و رضـه"
إخات  أن  ردوا حق  إلي ، فيعظروا ةم يصيم  بأن زعي وا القسمة و ـردوا يصـيم  إليـ ، وذلـ  بـأن 

.   عظر ةم  عقص  ل  ةل واح  من الا مة بع  القسمة فتجمع ههه وترد 
 

 في طفالته سر  من  م وال ه
وةــان زســكن مععــا  ــم والــ ا ةبيــر فــي  ، مــرا  ةعــ  فــي الحادزــة  شــرة مــنن: 50687الســـؤال م

وذات  ــاس فتحتهــا وأخــهت معهــا المــال وهــا لــم زعلــم  ة،صــيخألغراضــه الش ةوةــان ل زــه خزايــ ،الســن
 أفعل؟.فماذا  . عع هها المالأ أن أ   يا اآلن أو  أخبره،وتافي ولم 
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 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
زعتبــر ترةــة ملكــًا للمتــاف ، نيجــ   لــ  الســا ل إن أ اد أن  بــرط ذمتــه أن  ــرد هــها المــال إلــ  هــها 

 و مة المتاف  ةلهم، أو بعضهم ممن  امي به، و قسم القسمة الشرعية نين الا مة ةلهم. وهللا أ لم. 
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 ءتل الساحر
سـلمين فـي تلـ  الـبالد هعاع ساحر ة ـر شـره  لـ  الم في نالد ال تحكم بالشر عة انسالميةالسؤال: 

خاة هعاع ولكعه ال زستجي  مسلمان وء  تم يصحه من ءبل ان وهها الساحر من أسرة مسلمة وأهله
  زجام ءتله مع العلم أيه لن  تضر  أح  بقتله ولن زعر  القاتل؟ وء  ا ت   ن انسالس فهل

 
 الجااب:

 :وبع  ،الحم  هلل وح ه الصالة والسالس  ل  من ال يبي بع ه
باليـ  ومـن ذلــ  ءتـل المفسـ  المرتـ  غيـر معصــاس الـ س ال زكـان آلحـاد العـاس نــل  من تغييـر المعكـرفـ

 السل،ة و الاالزة؛ألن ذل  ءـ  زحـ ث مـن الفتعـة أ ظـم مـن المعكـر الـها ترعـ  إمالتـه، فعلـ  لمن له
 و مــن  أى ذلــ  أن زســع  بالمعاةــحة باللســان، فــمن اســتجي  لــه وخال نلــغ األمــر لمــن لــه الســل،ة

أم ـل، وخال اسـت اس  الاالزة، فمن العبي ةل  هللا  ليه وسلم ةان زقيم الح ود مم من بع ه خلفاؤه، فمن
 ، وبا  التافيي.ك رة ال  اء و التضرع إل  هللا  ز وعل بممالته

 
 حكم تسمية الم  عة بالم  عة المعا ة

 ؟ وعزاكم هللا خيرًا. ن: ما حكم تسمية الم  عة العبا ة بالم  عة المعا ة23045السـؤال م
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 الم  عة المعا ة ههه لم ترد فاألحسن ترةها، و قال الم  عة العبا ة.
 

  خص السفر في العزهة
كيلـا، وييـتهم الجلـاس 70ن: شماب ذهباا للعزهـة فـي البـر بمسـافة تقـ   بـأك ر مـن 17592السـؤال م

لعاس ألك ر من  اس، ما حكم عمعهم وءصرهم للصالة؟ وهل زجام التـيمم  عـ  ةـالة الفجـر لشـ ة وا
 نرودة الجا والماء في البر؟

 
 الجااب:
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لكم الجمع والقصـر ةمـا هـا اختيـا  شـيخ انسـالس أحمـ  نـن تيميـة، والتـيمم لشـ ة البـرد إذا ةـان نيـه 
 تضـر ، أو ةـان هعـاع مشـقة شـ   ة فهـها  مشقة ش   ة فال بأس نهل ، إذا ةان انيسـان زخشـ  أن

ال بأس، له أن  تيمم، أما إن ةاي  المشقة محتملة، فميه ال زجام لـه أن  تـيمم نـل  ليـه أن زغسـل، 
 مم إذا دف  الاء  زج   ليه أن  تاضأ مرة أخرى.

 
 االءتصا   ل  ةفة الاضاء في القرآن

 ن: السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاته. 25006السـؤال م
ــ  هــل زكفــي انيســان أن  تاضــأ بالكيكيــة التــي ذةرهــا القــرآن فقــغ " ــت ْم ِإَل ــاا ِإَذا ء ْم ــِه َن آَمع  ــا الَّ ــا َأ َُّه َز

ــاَهك ْم َوَأْ ـــِ َزك ْم ِإَلــ  اْلَمَراِفـــِي  ــالِة َفاْغِســـل اا و ع  ..." اآلزـــة، دويمــا الرعـــاع للكيكيــة التفصـــيلية التـــي الصَّ
 زجزط انيسان الاضاء نههه الصا ة؟ وعز تم خيرًا. و دت في األحاد ث الشر فة؟ فهل 

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
السعة تبين القرآن وتاضحه، وهي المص   ال ايي من مصاد  التشـر ع، وهـي وحـي مـن هللا تعـال ، 

مذا ةان ةهل  فالن  من العمل [، ف4سمحايه وتعال : "إن ها إال وحي  اح " ]العجم: –كما ءال هللا 
، فقـ  زحتـاج إلـ  السـعة فـي تاضـي  –ةل  هللا  ليه وسـلم–بما عاء في ةتاب هللا وسعة  سال هللا 

وتبيــين مــا أعمــل فــي القــرآن، وءــ  زكــان هعــاع واعمــات أو شــرا غ أو أ ةــان فــي الســعة لــم تــرد فــي 
القرآن أو السعة  ل  وعابه، فـمذا  القرآن، وخذا ةان ةهل  فميه زج   ل  المؤمن أن  تاضأ بما دل

يظريا إل  ما و د في القرآن يج ه تضمن غسل الاعه، ومعه المضمضة واالستعشا ، و  خالن في 
غســـل الاعـــه، وةـــهل  غســـل اليـــ  ن مـــع المـــرفقين وةـــهل  أزضـــًا مســـ  الـــرأس وغســـل الـــرعلين مـــع 

 ليها السعة. الكعبين وةهل  أزضًا نيه الترتي ، ولكن تمق  المااالة فق  دل   
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 هل زجا ا األما  مع معا ضتها لل  ن؟
  .الرحمن الرحيم بسم هللان: 35858السـؤال م

،  ـر  السـب أ ولـم  ضيي شـ   في  إيعيحيث  سؤالي، ل   لإلعابةأ عا أن  تسع ة   مشازخعا 
مـم ، امـاً   22 يلاحـا  العربيـةالـ ول  بمحـ ىو ملـ  ، ميسا  الحال والحمـ  هلل -وهلل الحم - أيا أوالً 
 فــي أوفــيلــم  اآلنولكــن حتــ   ،مشــروعأو  مــل  أنــ أ أا أنس  لــ  1999مصــر  ــاس  إلــ  ت ــ 

، شـر اً  مال زجـا نعـ   أا فـيالم ال وضـع العقـاد  فعل  سبيل األحاال،مة ءوالسب  لع س مال ؛ مل  
 فــييقـص  أو ،الميـزان فـييقـص  : لـ  سـبيل الم ـال فمعهـا، مشـاكل ة ـ  أمـامي فهعـاع التجـا ة أمـا

مــن  أســاأةلهــم  يظــرا  ففــي ،تعاديــا حســ  مــا مجــال للصــ   الأا: فــي المضــا ة،غــف  أو ،الكيـل
 تتمشـ  مـع زجـ  أن  :زقال ،تشر  وعهة يظرعلكي شخص  أا وحيعما تتكلم مع اآلخر،بعضهم 

حتـ  لـا تعافـ  األمـا   زجـا ا  أنهـل زصـ  للمسـلم العاءـل سؤالي:  ،ذل  ولين هعاع غير ،العاس
 .زخفـ   لـيكم ال ،حالعـا هـي هولكـن هـه الرسـالةل،ـال  آسـب ؟ وأيال  زكان حجةذ وهل ؟مع ال  ن

 .وشكراً  ،عميالً   داً  إليه رديا  أنالق  ر  العليهللا  سألأ
 

 الجـااب:
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

و ـل للم،ففـين"، زقـال: " - ـز وعـل –األةل في المسـلم أيـه ال زغـف وال زخـ ع، وال ز،فـب، وهللا 
لكن زجته  فـي إزفـاء العـاس حقـاءهم، و ـ س بخسـها، فـمذا اعتهـ  فـي ذلـ  و مـل  لـ  إةـابة الحـي 

والااعــ   لــ  انيســان أن زجتهــ  فــي ت،بيــي الكتــاب والســعة،  -إن شــاء هللا-فميــه ال شــيء  ليــه 
 .-إن شاء هللا–والعمل  ل  إ ،اء العاس حقاءهم، وحيعئه ال شيء  ليه 

 
   من أءاال العلماء؟ كيل يختا

ن:  لــ  أا أســاس يقــال هــها الــرأا هــا األءــاى أو األةــ ؟ وهــل زجــام اتمــاع  أا 8784الســـؤال م
أح  المشازخ في  ـاس و أا شـيخ آخـر فـي  ـاس آخـر؟ بمععـ  أن يصـلي  لـ  المـهه  الشـافعي فـي 

  اس، و ل  المهه  الحعفي في  اس آخر. 
 

 الجـااب:
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 –عــاء فـي القــرآن، والسـعة، و ــ ل لهــها أدلـة ة يــرة مـن ذلــ : ءــال هللا األةـل أن انيســان متمـع لمــا 
[، ال زقـال: مـاذا أعبـتم فاليـًا 109: "و اس  عاد هم نيقـال مـاذا أعبـتم المرسـلين" ]الما ـ ة: - ز وعل

: "أس لهم شرةاء شر اا لهم من ال  ن ما لم زأذن - ز وعل –أو فاليًا من العلماء، وأزضًا ءال هللا 
 –، أن العبـي - ضـي هللا  عـه–[، وأزضًا من السعة ح  ث العربا  نن سا  ة 21" ]الشا ى:به هللا

ءال: " ليكم بسعتي وسعة الخلفاء الراش  ن المه  ين من بع ا  ضـاا  ليهـا  -ةل  هللا  ليه وسلم
ـــ   ،ن42ن وانـــن ماعـــه م2676ن والترمـــها م4607أخرعـــه أنـــا داود م بالعااعـــه"  فـــيوأزضـــًا مـــا مب

ةــان زقــال فــي خ،بتــه: "أمــا بعــ : فــمن  -ةــل  هللا  ليــه وســلم –، أن العبــي ن867م لمةــحي  مســ
 –" وحــ  ث  ا شــة -ةــل  هللا  ليــه وســلم –خيــر الحــ  ث ةتــاب هللا، وخيــر الهــ ا هــ ا محمــ  

َا َمْن َأْحَ َث ِفي َأْمِرَيا َهَها َما َلْيَن ِنيِه فَ ءال:  -ةل  هللا  ليه وسلم –أن العبي  - ضي هللا  عها ه 
ــْيَن 1718ن مســلم م2697أخرعــه المخــا ا م "َ دٌّ  ن وفــي  وازــة أخرعهــا مســلم: " َمــْن َ ِمــَل َ َمــاًل َل

 ،" َا َ دٌّ َيا َفه  : "مـن أطـا عي فقـ  أطـاع هللا، ومـن - ليه الصالة والسـالس–وأزضًا ءال العبي َ َلْيِه َأْمر 
، والعصا  في هها ة يرة ع ًا، ن1835ن ومسلم م7137أخرعه المخا ا م  صايي فق   ص  هللا"

  ل  ءالين فأك ر فمن انيسان ال زخلا من أمر ن:  - حمهم هللا –وخذا اختلب العلماء 
 األمر األول: أن  تبين له الحي من الكتاب والسعة، فهها زج   ليه أن  تمعه؛ لما تق س من ال ليل. 

 عــ ه األدلــة، ويحــا ذلــ ، فهــها زأخــه بقــال األمــر ال ــايي: أال  تبــين لــه ةــأن زكــان  اميــًا، أو تتكافــأ 
أومي العالمين  لمًا وو  ًا، فمن تساوى  ع  العالمان في العلـم والـا ع، ءـال بعـض األةـاليين: بأيـه 

  تخير من أءاالهما، وءال بعض األةاليين بأيه زأخه باألش . وهللا أ لم.
 

 الحلب بالعبي ةل  هللا  ليه وسلم
 .ليكم و حمة هللا وبرةاته  السالسن: 38010السـؤال م

أن ال ةفــا ة  ذةــر ،الحعانلــة حسـ   لمــي وهـا مــن الكتــ  المعتمـ ة  عــ  ،فـي شــر  معتهــ  ان ادات
وةــفاته ةــياية  -تعـال –وعبـ  فــي الحلـب بــا   أليهــا ؛ولـا حعــث -تعــال –فـي الحلــب بغيـر هللا 

حلـب نعبيعـا  مـن إال فـي    و ع  األك ر  مـن أةـحانعا ،وغيره ال زساو ه في ذل  ،-تعال –ألسما ه 
 ؛ويص  ليه في  وازة أني طال  ،الكفا ة إذا حلب به وحعث فتج  -ةل  هللا  ليه وسلم-محم  

ءالـه يـص  ليـه: ، ايتهـ  ةـالس الشـا   اللتين زصير نهمـا الكـافر مسـلماً  أليه أح  شرطي الشهادتين
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زجيز فـي أحـ   س أحم  نن حعبلانما أنهل زست ل من هها  - حمه هللا-انماس أحم  نن حعبل  أا
 ؟.-ةل  هللا  ليه وسلم-الروا تين المعقالة  عه الحلب بالعبي 

 
 الجـااب:

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
 إذا ةان األمر هكها فميه تؤخه معه ههه الروازة، لكعها  وازة مرعاحة. وهللا أ لم. 

 
 ن بأما  ال ييا؟7ما  الءة  ءم م

 7معاسـ  الحـج ال،ـاا  حـال الكعمـة  بـأن  لمـاً  ال ييا؟ بأما  7 الءة  ءم ن: ما 37801السـؤال م
 7 نمعـان ؤ المم سـا ة فـي انيسـانوخلـي ، 7و م  الجمرات  ، طما  7 واأل   ءوالسما 7 يوالسع

ومــامعهم  ةســمع: "ســا ة الكهــبفــي و  ســمان،وســمع بقــرات ، ســمبالت ي، وســمعم ــايالوالســمع ، مراحــل
 ال  عيـــة بـــاألما  7 عا االستفســـا  المفيـــ   ـــن  الءـــة  ءـــمأفـــ،  لـــ  ســـمع يســـانان ســـج  "، و كلـــبهم

 .وال ييا ة
 

 الجـااب:
ن لـه تعلـي بـاألما  7هها لـم  ـرد فـي الشـرع ال فـي الكتـاب وال فـي السـعة الصـحيحة بـأن هـها الـرءم م

البيـ   ال ييا ة أو ال  عية إال مـا و د فـي الكتـاب أو السـعة، م ـل أيـه مـن شـروط ةـحة ال،ـاا  فـي
أن تكان سمعة أشااط، ومن شروط ةحة السعي أن زكان سمعة أشااط، و مي الجما  زكان سمعًا 

 والسجاد زكان  ل  األ ضاء السمعة، فيتاءب في هها  ل  ما و د في الشرع فقغ. وهللا أ لم.
 

 احتريا نين أءاال العلماء!  
األةــ ؟ وهــل زجــام اتمــاع  أا   لــ  أا أســاس يقــال هــها الــرأا هــا األءــاى أون: 6751الســؤال م

أح  المشازخ في  ـاس و أا شـيخ آخـر فـي  ـاس آخـر؟ بمععـ  أن يصـلي  لـ  المـهه  الشـافعي فـي 
  اس، و ل  المهه  الحعفي في  اس آخر. 

 
   :الجااب
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 ـز  –األةل أن انيسان متمع لما عاء في القرآن والسعة، و  ل لهها أدلة ة يرة من ذلـ : ءـال هللا 
[، ال زقـال: مـاذا أعبـتم فاليـًا أو 65اس  عـاد هم نيقـال مـاذا أعبـتم المرسـلين" ]القصـص:: "و ـ -وعل

: "أس لهم شرةاء شر اا لهم من ال  ن ما لم زأذن بـه - ز وعل –فاليًا من العلماء، وأزضًا ءال هللا 
 –، أن العبــي - ضــي هللا  عــه–[، وأزضــًا مــن الســعة حــ  ث العربــا  نــن ســا  ة 21هللا" ]الشــا ى:

ءال: " ليكم بسعتي وسعة الخلفاء الراش  ن المه  ين من بع ا  ضـاا  ليهـا  -ةل  هللا  ليه وسلم
ن ، وأزضــــًا مـــا مبـــ  فــــي 42ن، وانـــن ماعـــة م4607ن، وأنــــا داود م2676بالعااعـــه"  واه الترمـــها م

ةــل  هللا  ليــه  –أن العبــي  - ضــي هللا  عهمــا  –ن  ــن عــانر نــن  بــ  هللا 867ةــحي  مســلم م
 –ةان زقال في خ،بتـه: "أمـا بعـ : فـمن خيـر الحـ  ث ةتـاب هللا، وخيـر الهـ ا هـ ا محمـ   -وسلم

 -ةــل  هللا  ليــه وســلم –أن العبــي  - ضــي هللا  عهــا –" وحــ  ث  ا شــة -ةــل  هللا  ليــه وســلم
ن واللفـف لـه، 1718ن، ومسـلم م2697ءال: "من  مل  ماًل لـين  ليـه أمريـا فهـا  د" واه المخـا ا م

: "مـن أطـا عي فقـ  أطـاع هللا، ومـن  صـايي فقـ   صـ  - ليه الصالة والسالس–العبي  وأزضًا ءال
ــــــرة 1835ن، ومســــــلم م7137هللا"  واه المخــــــا ا م ــــــي هر  ــــــه  –ن مــــــن حــــــ  ث أن ، - ضــــــي هللا  ع

 لـ  ءـالين فـأك ر فـمن انيسـان  - حمهـم هللا –والعصا  في هها ة يرة عـ ام، وخذا اختلـب العلمـاء 
  ال زخلا من أمر ن:

 األمر األول: أن  تبين له الحي من الكتاب والسعة، فهها زج   ليه أن  تمعه؛ لما تق س من ال ليل. 
األمــر ال ــايي: أال  تبــين لــه ةــأن زكــان  اميــًا، أو تتكافــأ  عــ ه األدلــة، ويحــا ذلــ ، فهــها زأخــه بقــال 

ءال بعض األةـاليين: بأيـه أومي العالمين  لمًا وو  ًا، فمن تساوى  ع ه العالمان في العلم والا ع، 
  تخير من أءاالهما، وءال بعض األةاليين بأيه زأخه باألش . وهللا أ لم. 
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 هل أخه أهل السعة من األ مة األ بعة؟
 ن: الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا. 47281السـؤال م

قــغ مــن األ مــة األ بعــة؟ ســؤالي: لمــاذا لــم يأخــه يحــن أهــل الســعة والجما ــة مــن آل البيــ ، وأخــهيا ف
 وعزاكم هللا خيرًا. 

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
ــه القــرآن والســعة،  لــين األمــر ةمــا ذةــر الســا ل، نــل إن أهــل الســعة والجما ــة متمعــان لمــا دل  لي

جما ـة نيمـا ذهبـاا إليـه، فيتفقـان فاأل مة األ بعة إيما أخهوا من القرآن والسعة وهم من أهل السـعة وال
عميعًا  ل  الرعاع إل  القرآن والسعة، فهم ةلهم ءالاا: بأيه إذا ة  الح  ث فهـا مههمـه، وخذا ةـان 

 كهل  فأهل السعة والجما ة متمعان للقرآن والسعة. 
 -هللا  حمــه –وأمـا آل البيـ  فيرعـع إلـيهم نيمــا دل  ليـه القـرآن والسـعة؛ أليـه ةمــا ءـال انمـاس مالـ  

 كل  ؤخه من ءاله و رد إال ةاح  هها القبر. وهللا أ لم.
 

 الترحم  ل  وال ه التا ع للصالة
 .وبرةاته السالس  ليكم و حمة هللان: 47671السـؤال م

 ـره  ةـع هلل معـه  لـممات وال ه األم ي الها  ن ترع الصالة ةفر مخرج من الملة,أ عل  ل  ا تقاد ب
 ـا  هـها األب ومـات فـي نلـ   ـ  ان المـهه  المـالكي الـها ال زكفـر  ا,مع إءـرا ه ناعابهـ ،ول  أن

 ؟ وعزاكم هللا خيرًا.هل زجام لهها الرعل الترحم  ل  وال ه تا ع الصالة.
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
ال زكفر نترةه للصالة وأيه مسلم، وأيه متمع لمعض العلماء فـي ذلـ ، ولـم  ما داس أن وال ه زعتق  أيه

 تبين له ال ليل بكفر تا ع الصالة، مم بع  ذل   اي ، نيظهر أيـه  ـ    لـه بالرحمـة والمغفـرة؛ أليـه 
 مات وها زعتق  أيه  ل  انسالس. وهللا أ لم.
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 كتاب المجماع لإلماس العاوا 

 .ليكمالسالس  ن: 48567السـؤال م
 أزكــم  إ ،ـاء  ـ  مـن فضـيلتكم أف - حمـه هللا  -العـاوا  لإلمـاسأ  ـ  شـراء مجما ـة ةتـاب المجمـاع 

إن ةان غيـر متخصـص فـي العلـاس الشـرعية، وهـل هـها الكتـاب  ـ خل  ط نيه، من حيث الفا  ة للقا  
 .ولكم ةل الشكر والتق  ر- حمه هللا تعال  -الشافعي  انماسفي شر  مهه  

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

ألـب عـزءًا معـه، لمـا أيهـ   - حمـه هللا–أواًل: ةتاب المجماع ألفه مالمة من  لماء الشافعية والعـاوا 
الشــافعية العمــادات وشــرع فــي المعــامالت تــافي، مــم بعــ  ذلــ  أكمــل مــن بعــ ه، والمجمــاع مــن ةتــ  

فهـا نيـان مـهه  الشـافعية وتحر ـره، وأزضـًا  - حمه هللا -الكما ، وخصاةًا ما  تعلي بشر  العاوا 
ـــر مـــن ةتـــ  الشـــافعية، وهـــا المهـــهب  ـــاب ةبي ـــًا، وهـــا شـــر  ةت ـــ  األحاد ـــث غالم ـــالحكم  ل ـــاس ب زق

حر ــر للشــيراما، فاءتعــاء م ــل هــها الكتــاب ال شــ  أيــه مكســ  فأيصــ  باءتعا ــه، وةمــا أيــه زععــ  نت
مـهه  الشــافعية والععازــة باألدلــة والحكــم  ليهــا غالمــاً، أزضــًا زععــ  بــأءاال أهــل العلــم فهــا مــن ةتــ  
الخال  العالي، فها  ا د مـهاه  األ مـة والسـلب، وهـا أزضـًا  ـا د التفر عـات األخـرى فـي المسـألة 

ــان الغر ــ  وتحر ــر األلفــا ، –وةــهل  العــاوا  وآ اء  لمــاء الشــافعية فيهــا، وةــهل  أزضــًا زععــ  نبي
دبـج مق مــة الكتـاب فأوضــ  مـا  تعلـي ب،لــ  العلـم وآدابــه فهـا ةتـاب ةبيــر ومفيـ  عــ ًا.  - حمـه هللا

 وهللا أ لم.
 

 مما  م  به البلاىن
عتهـاد؟ وهـل مـن هـل تقـع ضـمن بـاب اال ن،ما  م  بـه البلـاى؟مما هي ءا  ة ن: 50318السـؤال م

من هـهه القا ـ ة الفقهيـة؟ هـل اسـتخ س هـهه القا ـ ة  الممكن ذةر أم لة من  صريا الحالي استفادت
 .أو التابعين؟ - ضي هللا  عهم –أح  من الصحابة 
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 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

لجــاام الشــيء،  - حمهــم هللا –مــا  تعلــي بعمــاس البلــاى هــهه ليســ  ءا ــ ة، وخيمــا زعلــل نهــا العلمــاء 
ها الشيء عا ز؛ أليه مما  مـ  بـه البلـاى، فمـ اًل المحرمـات األةـل أيهـا ال تبيحهـا إال نيقالان: ه

الضــرو ات، وذهــ  بعــض العلمــاء إلــ  أن الحاعــات تبــي  المحرمــات إذا  مــ  نهــا البلــاى، زععــي 
انتلـي نهــا العـاس وأةــمحاا زحتاعايهـا، نيقــال  مـاس هــهه البلـاى  بــي  هـها المحــرس، و ضـربان لــهل  

م ل ذل  نيع التمر الرط  باليابن ال زجام؛ ألن األةل إذا نيع تمـر نتمـر أن  تحـ ا مـ اًل أم لة، ف
 حمهـم  –بم ل، وال تتحقي الم لية حتـ   تحـ ا أزضـًا باليباسـة والرطابـة، واسـت ع  مـن ذلـ  العلمـاء 

العخـل، العرازا، والعرازا بشروطها هي ياع من المزانعة، وهـي: نيـع التمـر بالرطـ   لـ   ؤوس  -هللا
ولكن بشروط خاةة، فقالاا: هها أني  للحاعة، والها زظهـر وهللا أ لـم أن المحرمـات ال تبيحهـا إال 
الضــرو ات أو  تاءــب  لــ  مــا د الــعص، وهــها هــا الصــااب فــي هــهه المســألة؛ ألن ضــمغ  مــاس 

 البلاى وحاعة العاس هها ء  زعسر وء  زفت  بابًا للتال   بالشر عة. وهللا أ لم.
 

 ت أني حعيفةمؤلفا
 ن: السالس  ليكم.12964السـؤال م

هــل هعــاع ةتــ  ةتبهــا أنــا حعيفــة نعفســه متــافرة نــين أ ــ  عا؟  أ ــ  يســخة مــن مالفقــه األكبــرن معــزوة 
 لإلماس أني حعيفة ، فهل تص  يسبتها إليه؟ وعزاكم هللا خيرًا.

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
، وءـ  ذةـر ذلـ  عمـع مـن  لمـاء الحعكيـة - حمـه هللا–ا ذةر السا ل أيها معسابة إل  أني حعيفـة كم

 وأتماع انماس أ لم بكتمه، ومرو اته، وفتاواه. وهللا أ لم. 
 

 هل تق   دزة القتيل بالهه ؟
 ح ث حادث سيا ة وتافي  ل  إمره شـاب مسـلم، وألن البلـ  ال  اعـ  نيـه تـأمينن: 35180السـؤال م

دوال ، وءــ  دفعتهــا لهــم، وءــ   3000نــل زعمــل بــه بمبــ أ العشــا ر فقــ  طلــ  أهــل القتيــل مــا زعــادل: 
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غم ذهمًا، فهل زكفي ما تم؟ أس زج   لي س اد الماءي؟ مع العلـم 4250الحظ  في فتاى أن ال زة 
ن أيه اآلن مـن المسـتحيل معرفـة  عـاايهم بعـ  الحـرب، والمبلـغ أكبـر مـن أن أعمعـه، ولـا فـي  شـر 

 سعة فماذا أفعل؟ أفي ويي با ع هللا نيكم. 
 

   :الجااب
انعابــة  ــن الشــي األول مــن الســؤال: األةــل فــي دزــة المســلم الحــر هــا اننــل، هــها هــا األةــل، 

، الـــها  واه - ضـــي هللا تعـــال   عـــه –ومقــ ا ها ما ـــة مـــن اننـــل ةمـــا فـــي حـــ  ث  مــرو نـــن حـــزس 
والفضـة والمقـر والغـعم، والحلـل فهـهه ليسـ  مـن أةـال ن وغيره وأما بالعسمة للهه  4853العسا ي م

ال زـة  لـ  الصـحي  مـن أءــاال أهـل العلـم، و لـ  هـها إذا تراضــ  أهـل المقتـال والقاتـل  لـ  غيرهــا 
مــن الــهه  والفضــة، أو غيرهــا مــن المقــر، أو الغــعم، أو الحلــل، وتصــالحاا  ليــه فــمن هــها عــا ز وال 

اننــل، ومــا داس أن الســا ل فــي نلــ  مســلم فميــه  عظــر إلــ   بــأس بــه، لكــن إذا تشــاحاا فميــه  رعــع إلــ 
حكــم المحكمــة، فــمن ةايــ  المحكمــة حكمــ  فميــه  رعــع إليــه، وخذا لــم تكــن المحكمــة حكمــ  شــر ًا 
بشيء فميه  رعع إل  ما ذةرت، و ل  هها فعليه إن لم زكـن هعـاع حكـم شـر ي أن  تصـل نهـم وأن 

 ص   بما لم   فعه لهم من ال زة.  تراض  معهم، فمذا لم زكن زعرفهم فميه  ت
 

 الحر والعب  أماس األحكاس الشرعية
 لماذا فرَّ  انسالس نين األحكاس الفقهية المتعلِ قة بكل من الحر والعب ؟. ن: 43415السـؤال م

 
   :الجااب

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
الحـر والعبـ  ة يـر معهـا لـم زفـر  فيهـا انسـالس، وخيمـا فـر  بعـض أواًل: يفهم أن األحكاس الفقهية نـين 

ــادات - حمهــم هللا –الفقهــاء  ، فمــ اًل: فــي بــاب العمــادات األةــل تســاوا األ ءــاء واألحــرا  فــي العم
الب ييــة المحضــة، وال زفــر  نيعهمــا إال نــ ليل، ومــا  تعلــي بالعمــادات الماليــة زفــر  نيعهمــا؛ ألن الحــر 

زملـ ، فـالرءيي إيمـا هـا مـال فـال تجـ   ليـه الزةـاة، وال زجـ   ليـه الحـج... إلـ  زمل ، والرءيي ال 
آخــر، األمــا  التــي تتعلــي بالمــال، ةمــا أن المعــامالت األةــل فيهــا الصــحة مــن األحــرا  واأل ءــاء 

 -عميعًا؛ ألن الرءيي مكلب بالغ  اءل زص  تصـرفه، لكـن ال نـ  مـن إذن السـي  ألن العبـ  ال زملـ 
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 فر  نيعهم، وةهل  في األيكحة فاألةـل تسـاوا األ ءـاء واألمـراء نيمـا  تعلـي بالعكـا  فال -كما تق س
وال،ال   ل  الصحي ، وفي تع د الزوعـات وفـي القسـم، وفـي ان ـالء والخلـع والظهـا ...إلخ، هـها 
ها الصـااب أيـه ال زفـر ، فعقـال: المتأمـل فـي األدلـة الشـرعية زجـ  التسـاوا إال نيمـا  تعلـي بالمـال 

قغ؛ أليه ال زمل  ةما تق س، وأزضًا بالعسمة للح ود والقصا  فمذا ء تل الرءيي فميـه زقتـل ءاتلـه ةمـا ف
زقتل ءاتـل الحـر، وخذا ء ـه  زجلـ  ءاذفـه، وخذا ميـ  فهـا الـها و د نيـه أيـه  لـ  العصـب مـن الحـر، 

، و ؤ  ه ما في ة يراً  - حمه هللا –وةما ذةر األةل في ذل  التساوا، وهها ما ذه  إليه انن حزس 
 ةما في ةتبهم. وهللا أ لم.  – حمهم هللا -المغعي، مم ها اختيا  بعض المالكية
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 السكات  ل  ةالان حالءة بالبي   غم االلتزاس
  لــ  أيكــر لــم الفتــرة هــهه طــاال ولكــن الحمــ ، وهلل التزامــي كــان ســعاات أ بــع معــه ن:17061م الســـؤال
 أليـي بـه أ تـر  خ،ـأ وهـها انزجـا ، ةـاحمه مـن يأخـه نيتعـا فـي للرعـال حالءـة ةـالان  وعاد إخاتي
  العمل. هها بحرمة إخاتي أءعع كيل ولكن عر ئًا، لس 

 
  الجـااب:

  وبع : هللا،  سال  ل  والسالس والصالة هلل الحم 
 فـمن زجـام، وال محـرس اللحيـة حلـي أن لهـم فتبـين عـ ًا، سهل األمر هها العمل، هها بحرمة إخات  تقعع
ــ  ن5892م المخــا ا  اللحــ " "أ فــاا ن،259م مســلم اللحــ " "أوفــاا ءــال – وســلم  ليــه هللا ةــل  – يالعب

  تعلـــي مـــا وأزضـــاً  ن،260م مســلم المجـــاس" خـــالفاا المشـــرةين خــالفاا اللحـــ ، "أ خـــاا ن،260م ومســلم
-وسلم  ليه هللا ةل  – العبي لقال تجام، وال محرمة ههه الكفا  خصا ص من تكان  التي بالقصات

 لهـم، ذلـ  تبـين أن فعليـ  ةـحي ، حسـن األلمـايي وءـال ن4031م داود أنا معهم" فها بقاس تشمه :"من
 ءلـيالً  شـيئاً  ألن نيـه، البرةـة و ـ س المـال، لهـالع سـب  وأيـه سـح ، وأيـه حـراس، المال هها أن تبين وأن
 وأمـا الحـالل، لمـالا فـي البرةـة ز،ـر  هللا ألن ك ـر، ولـا المحـرس المـال هـها مـن خير الحالل المال من

 شـؤماً  و كـان  الحـالل، المـال لهـالع سـبماً  زكـان  نـل البرةـة نيـه ز،ر  ال – وعل  ز – هللا فمن المحرس
 – وهللا أةـحانها، ذيـاب م ـل  لـيهم أن  األ مـال هـهه  مـل من كل أن له تبين وأزضاً  ةاحمه،  ل 
  ممعه. حرس ، شيئاً  حرس إذا – وعل  ز

 
   ةاب طا رات تق س الخما 

ــ22388الســـؤال م حالــة تــافر طــا رات  يتقــ س الخمــا  لمــن  رغــ  فــ ين: حكــم  ةــاب ال،ــا رات الت
  .تق س الخما  خرى الأ

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل والصالة والسالس  ل   سال هللا وبع : 
 ةاب ال،ا رات التي تق س الخمـا  مـع وعـاد طـا رات أخـرى ال تقـ س الخمـا  هـها محـرس وال زجـام، 

ِ ز ْكَفر  ِنَها َو  ْسَتْهَزأ  ِنَهـا : " - ز وعل  – لقال هللا َل َ َلْيك ْم ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسِمْعت ْم آَزاِت َّللاَّ َوَءْ  َيزَّ
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ْم  اا ِفي َحِ  ث  َغْيِرِه ِإيَّك ْم ِإذًا ِمـْ ل ه  ْم َحتَّ  َزخ اض  وا َمَعه  [، وأزضـًا حـ  ث أنـي 140العسـاء:" ]َفال َتْقع   
ءــال: "مــن  –ةــل  هللا  ليــه وســلم  –ن أن العبــي 49فــي مســلم م – ضــي هللا تعــال   عــه  – ســعي 

 أى مــعكم معكــرًا فليغيــره نيــ ه فــمن لــم زســت،ع فبلســايه فــمن لــم زســت،ع نمقلمــه"، وءــ  ذةــر العلمــاء أن 
 التغيير بالقل  ترع مكان المعكر. 

 
 السفر في ال،ا رات التي تق س  ليها الخما 

 سؤالي هل زجام السفر  ل  طا رة تق س  ليها الخما  للمسافر ن؟ن: 45261السؤال م
 الجااب:

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل  من ال يبي بع ه، وبع :
ــا فــا ر   ــعهم حتــ  زخاضــاا فــي  - ــز وعــل–هللا  ــه ن زخاضــان فــي آزاتع زقــال: "وخذا  أ ــ  ال

الكتــاب أن إذا ســمعتم آزــات هللا زكفــر نهــا  [ و قــال: "وءــ  يــزل  لــيكم فــي68حــ  ث غيــره" ]األيعــاس:
ةــل  هللا –[. والعبــي 140و ســتهزأ نهــا فــال تقعــ وا معهــم حتــ  زخاضــاا فــي حــ  ث غيــره" ]العســاء:

في ح  ث أني سعي  الخ  ا زقال: "من  أى مـعكم معكـرًا فليغيـره نيـ ه، فـمن لـم زسـت،ع  - ليه وسلم
 . ن49أخرعه مسلم م ن"فبلسايه فمن لم زست،ع نمقلمه وذل  أضعب انزما

فانيسان  ليه أن  عكر المعكر ني ه فمن لم زست،ع فبلسايه فمن لـم زسـت،ع نمقلمـه وذلـ  بـأن زفا ءـه. 
 - ـز وعـل–فمذا تمكن أن زسـافر ب،ـا رة لـين  ليهـا خمـا  فهـها هـا الااعـ ، وخذا لـم  ـتمكن فـا  

 [.16زقال: "فاتقاا هللا ما است،عتم" ]التغانن:
 

 ت في نالد المسلمين للكفا نيع العقا ا
والكفـا  والـه ن زم لــان  لألعايـ فــي نيـع العقـا ات  زحصـل حاليـاً  بمـا  أزكـم  مـان: 47244الســؤال م

خمسـين  أو ليعـا بعـ   شـر ن  هسـا  زقـاد ومـا، نانمـا ات؟م ك ر من سكان ال ولـةأ أوبالما ة  80
ال،ر قـة  هوبهـه ،من نالد المسـلمين همن مكع أوفي تمكين الع و  انسالميةحكم الشر عة  وما سعة؟

 .ماذا؟ أسهل ها خا ج من الملة  ،سا  زصم  ةمسما  عحا أيه أا بر تمل  العقا  
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
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ل أواًل: الها  عمغي لكم ةمخلصـين فـي نلـ  إسـالمي أن تقامـاا بحصـر األضـرا  المترتمـة  لـ  دخـا 
هـؤالء األعايـ ، ومعاةــحة المسـؤولين، ومـن والهــم هللا شـأن الـبالد، وأن تــهةر األضـرا  والســلبيات 
المترتمة  ل  ذل ، وأن تكان هعاع د اسة متأيية  ميقة  لمية، و شـترع فيهـا ة يـر مـن أهـل الشـأن 

 ـز  –  والخبرة واالختصا ، وترفع هـهه ال  اسـة لـاالة األمـر ومعاةـحتهم فـي ذلـ ، وتـهةيرهم بـا
 ، وهها ماييًا. -وعل

مال ًا: أفراد العاس و مامهم أزضًا  ليكم أن تبيعـاا لهـم م ـل هـهه األضـرا  بعـ  حصـرها ويشـرها نـين 
العـاس والتمعـات التــي سـتترت   لـ  م ــل هـها التملـ ، هــها الـها  عمغـي للغيــا  المخلـص أن زســلكه 

 في م ل ههه األما . وهللا أ لم. 
  

 حضا  مفا  به معكر
 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 50590السـؤال م

أيعـي أحضـر باالسـت،ا ة  أيـهمـع العلـم  ؟حكم حضا  حفل مواج أح  األءا ب الها نيـه معكـر ما 
 .ن  ن المعكر بحيث ال أسمع المعكر وال أ اه ممعزوالً  الحفل وأكان بعي اً 

 
 الجـااب: 

 ، وبع : الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

 حضا  الحفل الها نيه معكر هها  عقسم إل  ءسمين: 
 القسم األول: معكر زست،يع انيسان أن  عكره، فهها زج   ليه أن زحضر ألمر ن: 

 األمر األول: نعابة ال  اة. 
 األمر ال ايي: نيكا  المعكر. 
زســـت،يع إيكـــا  المعكــر، ال نيـــ ه، وال نلســـايه، وال بقلمـــه، أا: بمفا ءـــة القســم ال ـــايي: أال  ـــتمكن وأال 

المعكر، فهها ال زجام له أن زحضر اللهم إال إذا ةان ءر مًا زخش  من ء،يعة الرحم فميه زحضر مم 
 بع  ذل  زخرج  د ًا وتعز رًا لهم وتأد مًا لهم  ل  معكرهم. وهللا أ لم. 
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 حقا  المسلم  ل أخيه
 ،أ عـا ذةـره، وعيـادة المـر ض ،وتشمي  العـاطن ، ن  د السالس ح  ث عهعان: 21066السـؤال م

 ؟فر   ين أس فر  ةفازةها وهل  اآلخر ن؟وهل إذا  د المعض السالس سقغ  ن 
  

 الجـااب:
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  هللا ةل –ءال ءال:  سال هللا  - ضي هللا  عه –الح  ث الها سأل   عه مان :  ن أني هر رة 
: "خمن تج  للمسلم  ل  أخيه  د السالس، وتشمي  العاطن، وخعابة الـ  اة، وعيـادة - ليه وسلم

 ن.2162ن ومسلم م1240المر ض، واتماع الجعا ز،  واه المخا ا م
أمــا  د الســالس فهــا فــر  ةفازــة، إذا ءــاس بــه بعــض العــاس فميــه زســقغ  ــن المــاءين، وءــ  و د فــي 

 ن وةححه األلمايي.5210ة أن  رد أح هم" أنا داود مالح  ث: "زجزط  ن الجما 
 

 تسمية المحل مالصاد  األمينن
ن:لي محل أسميته الصاد  األمين لألدوات الكهربا ية،  فـأيكر  لـي بعضـهم فهـل 17984السـؤال م

  لي إمم؟ وعزاكم هللا خيرًا.
 

 الجااب:
 الها زظهر أال إمم  لي ، ولكن زج   لي  أن تتقي  نهها.

 اف  بالي  نالتص
ل  ـن حكـم التصـاف  أأسـ أنت أ  ـ  اءاأس القـرى ءسـم القـر  ةفي عامعـة أيا طالمن: 32184السـؤال م

 وهـها الخبـرة، من ءبل   ة طالمات ملتزمات أن التصاف  ن   الجامعةيتشر في ا بالي  ن  لما بأيه
 ب لمجما ـة مـن هيئـةهـها الحكـم مـن ةتـاءـرأوا ال،المـات مـن بـاب التعاةـ  وءـالاا بـأيهم  نينايتشر 

 .خيراً  وعزاكم هللاكما  العلماء . 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل  ب العالمين، والصالة والسالس  ل  يبيعا محم  وآله وةحمه أعمعين، وبع :
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إن المسـلم إذا لقـي أخـاه  ": -ةـل  هللا  ليـه وسـلم–المصافحة سعة وفيها فضـل وأعـر لقـال العبـي 
ذيابهما ةما تتحات الا   من الشجرة اليابسة في  اس      اةـب  المسلم فأخه ني ه تحات   عهما

ةل  –وءال العبي  ،ن6150أخرعه ال،برايي م "وخال غفر لهما ولا ةاي    ذيابهما  م ل مب  المحر
ن، و 5213" أخرعـه أنـا داود مهـم أول مـن عـاء بالمصـافحةو أهـل الـيمن  عـاءكم: "-وسـلم  ليههللا 

ــال  َّللاَِّ َةــ لَّ  َّللاَّ  َ َلْيــِه َوَســلََّم" ِإَذا اْلَتَقــ  اْلم ْســِلَماِن َفَتَصــاَفَحا َوَحِمــَ ا َّللاََّ َ ــزَّ َوَعــلَّ َواْســَتْغَفَراه  َءــاَل َ س 
َما" أخرعه أنا داود م  . ن5211غ ِفَر َله 

واألحاد ث في المصـافحة ومباتهـا وشـر يتها ة يـرة، لكـن الـها يهـ   عـه بعـض العلمـاء هـا أيـه إذا 
حــ  المجلــن فميــه ال زشــرع لــه أن زصــاف  العــاس واحــ ًا واحــ ا، وخيمــا الســعة أن  لقــي الســالس دخــل أ

 ليهم، مم زجلن في المكان الها ايته  به المجلـن، أمـا ءالـه: "زصـاف  العـاس واحـ ًا واحـ ا" فهـهه 
 .- حمهم هللا –لم ترد، هها ها الها يه   عه بعض العلماء 

 
 في العاس ه ا العبي 

 . السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 46875مالسـؤال 
 ؟فهل ةان فعال  عه   ن العاس بعـ  الفجـر؟ في العاس -ةل  هللا  ليه وسلم-ماذا ةان ه ا العبي 

 عــــ ما يامــــ  بعــــ   - ضــــي هللا  عهــــا-ءــــال لعا شــــة  أيــــهوهــــل مبــــ   عــــه ةــــل  هللا  ليــــه وســــلم 
 ـن  - ضـي هللا  ـعهم -أةحابه عه   أزضاوهل ةان  ناأل ما ؟تعامين في وء  تامع نيه أالفجرم

 .هللا أفادةمفي ويا أ ؟السهر بع  العشاء
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
ي  عـه، أما العاس بع  الفجر فهها من العادات وال شـ ، ولـم  ـرد يهـي  عـه، فـال أحفـف فـي السـعة يهـ

 عهـــا العـــاس فـــي  - ضـــي هللا تعـــال  –وال شـــ  أن البرةـــة هـــي فـــي المكـــا ؛ وءـــ  و د  ـــن  ا شـــة 
ـاَل َّللاَِّ َةـلَّ  َّللاَّ  : - ضـي هللا  عـه –الصم ، وأما العهـي  ـن السـهر ففـي حـ  ث أنـي نـرمة  َأنَّ َ س 

. ن647ن ومســلم م568 َث َبْعــَ َها. أخرعــه المخــا ا مَ َلْيــِه َوَســلََّم َةــاَن َزْكــَره  العَّــْاَس َءْبــَل اْلِعَشــاِء َواْلَحــ ِ 
 وهللا أ لم. 
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 الخصاء لمعض الحياايات
 ن: ما حكم الخصاء لمعض الحياايات؟.47544السـؤال م

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 حكم الخصاء لمعض الحياايات نيه تفصيل: 

مصـــلحة فـــمن هـــها عـــا ز وال بـــأس بـــه، وخن ةـــان ال  ترتـــ   لـــ  ذلـــ   فـــمن ةـــان  ترتـــ   لـــ  ذلـــ 
ــــي  ــــر عــــا ز؛ والعب ــــه غي ــــه وســــلم –مصــــلحة فمي ضــــح  بكمشــــين ماعــــا ين، أا:  -ةــــل  هللا  لي

 مخصيين. وهللا أ لم. 
 

 مأي  أن ع من زقرأ ما تح  الجل ن
 .السالس  ليكمن: 47614السـؤال م

 أيـ فسـا   ـن هـهه العمـا ة وحكمهـا الشـر ي وهـي: أ عا الجااب  ن هها السـؤال المتضـمن االست 
 ؟.أن ع من زقرأ ما تح  الجل ! ما حكمها إذا ءيل  للزوعة

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
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عـاء، فـال  عمغـي م ـل ذلـ ، وءـ  ذةـر م ل هـهه األلفـا  فيهـا يـاع مـن الغلـا وانطـراء والممالغـة فـي ال 
أن الغلــا فـي المحمــة ال،بيعيـة زحالهـا أو زصــيرها شـرةًا، ةمــا أن الغلـا فــي  - حمهـم هللا –العلمـاء 

ــي َةَمــا - ليــه الصــالة والســالس –المحمــة الشــرعية أزضــًا زصــيرها شــرةًا؛ لقــال العبــي  وِي : " اَل ت ْ،ر 
ـال ه  َأْطَرْت العََّصاَ ى اْنَن َمْرَ َم َفِميَّ  ه  َفق ال اا َ ْب   َّللاَِّ َوَ س  ن، فيعمغـي 3445أخرعـه المخـا ا م "َما َأَيا َ ْب  

و شـرع  ــ س الممالغــة فــي انطـراء، وأن تكــان ةلمــات ال عــاء والتقـ  ر والمــ   فــي حــ ودها الشــرعية، 
 فاألحسن أن زقال: أي  من أن ع إل  آخره... وهللا أ لم.

 
 حر  الحشرات والحياايات 

 : بسم هللا الرحمن الرحيم.ن43838سؤال مال
 ما ها الحكم الشر ي في حر  الحياايات والحشرات الضا ة بالعا  و هن أحياء؟

 
 الجااب:

 .بسم هللا الرحمن الرحيم
 الحم  هلل والصالة والسالس  ل  يبيعا محم  و ل  آله وةحمه أعمعين، وبع :

اَل ز َعـهِ ب  ِبالعَّـاِ  ِإالَّ  م، لمـا و د فـي الحـ  ث أيـه "حر  الحياان أو ال،يـر بالعـا  هـها محـرس وال زجـا 
 ن.2673َ بُّ العَّاِ  " أخرعه أنا داود م

 حكم التصفير  
ما حكم الصفير بالفم؟ وهل   خل في ءالـه: "ومـا ةـان ةـالتهم  عـ  البيـ  إال ن: 30032السـؤال م

 مكاء وتص زة"؟ 
   :الجااب

 بسم هللا الرحمن الرحيم
  ب العالمين، والصالة والسالس  ل  يبيعا محم ، و ل  آله وةحمه أعمعين، أما بع : الحم  هلل

 –فمن العلماء مـن ةـره الصـفير واسـت ل  - حمهم هللا تعال  –فالصفير ماضع خال  نين العلماء 
: "ومــــا ةــــان ةــــالتهم  عــــ  البيــــ  إال مكــــاء - ــــز وعــــل –باآلزــــة بقــــال هللا  –كمــــا ذةــــر الســــا ل 

[، فقالاا: بأن ههه اآلزة دليل  ل  العهي  ـن التصـفير والتصـفيي، وذهـ  35يفال: وتص زة..."]األ
ــاء  لــ  أيــه مــن ءبيــل العــادات، وخذا ةــان ةــهل  فميــه عــا ز ،  بعــض العلمــاء إلــ  أن هــها عــا ز نع
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وخر عــاا اآلزــة  لــ  أيهــا فــي حــال العمــادة فقــغ، واألءــرب أن انيســان ال زصــفر، فميــه و د  ــن انــن 
: "ومــا ةــان ةــالتهم  عــ  البيــ  إال مكــاء - ــز وعــل –فــي ءــال هللا  -هللا  عهمــا ضــي  -عمــاس

[،ءـــال: مكايـــ  ءـــر ف ت،ـــا  فـــي البيـــ   ـــراة تصـــفر وتصـــفي، والمكـــاء: 35وتصـــ زة..."]األيفال:
ومجاهـ   - ضي هللا  عهمـا –التصفير، والتص زة: التصفيي، وةهل  أزضًا و د ذل   ن انن  مر 

 -نن  ب  الرحمن، والضحاع وءتادة في عمع من السـلب، فـانن  مـر ومحم  نن ةع ، وأني سلمة
ةما ذةر انن عر ر ءال: المكاء الصفير، والتص زة: التصـفيي، وذةـر انـن  مـر  - ضي هللا  عهما

أيهـم ةـاياا زضـعان خـ ودهم  لـ  األ   و صـفقان و صـفرون، وةـهل  ةمـا  - ضي هللا  عهما –
أنــي ســلمة نــن  بــ  الــرحمن...إلخ، فــاألءرب لــهل  أن أســلف  و د  ــن مجاهــ  ومحمــ  نــن ةعــ ، و 

 انيسان ال زصفر. 
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 وضع القعاات الفضا ية في الشقي المفروشة
ن: لـــ ا بعـــض الشـــقي المفروشـــة لإلزجـــا  اليـــامي، وفـــي بعـــض األحيـــان ز،لـــ  17688الســــؤال م

فـي الشـقي  المستأعرون وعاد عهام تلفام بحجة العظر للمما  ات، فهل زجـام لـي أن أضـع التلفـام
 وذل  ترغيمًا للمستأعر ن؟.

 
 الجـااب:

 بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالس  ل   سال هللا. وبع :
وضـــع عهـــام التلفـــام فـــي م ـــل هـــهه الشـــقي ال زجـــام، وأ ظـــم معـــه وضـــع عهـــام اســـتقمال القعـــاات 

 ـز  –وءـ  ءـال هللا الفضا ية، هـها ةلـه محـرس وال زجـام، لمـا نيـه مـن ان ايـة  لـ  انمـم والعـ وان، 
ـْ َوانِ  انمـمَوَتَعاَوي اا َ َلـ  اْلِبـرِ  َوالتَّْقـَاى َوال َتَعـاَوي اا َ َلـ  : "-وعل  –[، وهللا 2الما ـ ة: مـن اآلزـة" ]َواْلع 

إذا حرس شيئًا حرس ممعه، فم ل هها غير عا ز، حتـ  ولـا ةـان ذلـ  لمشـاه ة المما  ـات؛  - ز وعل
حــاذ ر شــرعية ة يــرة، معهــا ةشــب العــا ات، ومعهــا أزضــًا االســتجابة ألن م ــل هــهه المما  ــات فيهــا م

لمخ،،ـــات اليهـــاد والعصـــا ى، ومعهـــا تضـــييع األوءـــات، ومـــن ذلـــ  أزضـــًا مـــلء القلـــ  بم ـــل هـــهه 
األشياء التاافه، وان را   ن الجاد والمفي  في الحياة،  وغير ذل  من األشياء الك يرة، ومـن ذلـ  

َوَمـْن َ تَّـِي َّللاََّ َزْجَعـْل َلـه  ت مـن فرءـة، وخـال  وشـحعاء، وحسـ  إلـخ.. : "أزضًا مـا تالـ ه هـهه التحزبـا
[ وةاي  تكتس  د همًا من حالل خيـرًا مـن أن تكتسـ  ألـب د هـم مـن 2ال،ال : من اآلزة" ]َمْخَرعاً 

 حراس، وهللا أ لم.
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 ءصص األطفال المصا ة
تتحـــ ث  ـــن األ مـــة  التـــي  ةالمصـــا  األطفـــالالحكـــم الشـــر ي فـــي ءصـــص  مـــان: 32337الســــؤال م

، الملــ  وغيــرهم  بــ  نعــ  ةالعز ــز وفاطمــ حمــ  نــن حعبــل والمخــا ا و مــر نــن  بــ أوالعلمــاء م ــل 
الء ؤ ةــا  تجســ  هــ  لــ  ةالقصــ لتــا  خ حيــاتهم والمااءــب التــي مــرت نهــم وتحتــاا  ةوتكــان القصــ

مـن  األطفالمخاطمة  إل    وته ،نهؤالء العلماء والتعلي ةالقراء األطفالالعلماء وذل  تيسيرا لتعلم 
 .خيراً  وعزاكم هللا .سعااتن 10-3سن م

 
 الجـااب: 

 . -ةل  هللا  ليه وسلم –الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا 
 الها زظهر لي أن تصا ر هؤالء العلماء  ل  شكل  ساس ويحا ذل  أيه ال زجام لع ة أما : 

رضــان نــهل  وأن تحكـ  ةــا هم  لــ  خــال  الااءــع، وهــها األمـر األول: أن هــؤالء العلمــاء ءــ  ال  
 حي آدمي ال ن  من استئهايه. 

األمر ال ـايي: أن هـهه الصـا  ال تحكـي الحقيقـة التـي ةـان  ليهـا أولئـ  العلمـاء، ففيهـا إسـاءة لهـم، 
 وأزضًا فيها تصا ر  ل  خال  ما هم  ليه. 

مـا هم وتـراعمهم وانفـادة مـن ذلـ  أنلـغ مـن واألمر ال الث: أن   س تصا رهم والقراءة في سيرهم وأخ
مجرد ةا ة، أليه ء  تكان ههه الصا ة محل امد اء واستهاية، ويحا ذل . فالها زظهر لي أن هها 
محـرس وال زجــام، والحمـ  هلل ســبل تعلـيم األطفــال لســير هـؤالء األ ــالس األفـهاذ ة يــرة عـ ًا فــال حاعــة 

 لم ل ذل . 
 

 متحب به حياايات معقرضة
ن: مــا حكــم إيشــاء متحــب زحتــاا  لــ   ظــاس حياايــات معقرضــة مال  عاةــا اتن 27094ؤال مالســـ

 لغر  السياحة؟ أ عا التفصيل.
 

 الجااب:
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إيشاء متحب لم ل ههه األشياء األةل نيه الحل، لكن ترع م ل هها أول ، فاألحسن ترع م ل 
م، وةر  الجه  في غير ههه األشياء لما فيها من إضا ة الاء  واالشتغال باللها وغير المه

 شيء زعاد بفا  ة وتضييع األماال، فمن م ل ههه المحاذ ر األحسن ترع م لها.
 

 تربية األفا ي في المعزل
 .السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 42630السـؤال م

فمــا هــي الضــاابغ التــي تســم  لعــا  ،عــا زة اذا ةايــ  تربيتهــخمــا حكــم تربيــة األفــا ي فــي المعــزل؟ و 
 .؟ابيتهنتر 
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
: "خمن من الفااسي زقتلن في -ةل  هللا  ليه وسلم–السعة في األفا ي أن تقتل؛ لقال  العبي 

تربيتها في البي  ، و ن1198ن ومسلم م3314أخرعه المخا ا م الحل والحرس..." وذةر معهن الحية
، و ل  هها ال  عمغي لإليسان أن  ربيها، -ةل  هللا  ليه وسلم–خال  السعة التي أمر نها العبي 

 وخن  باها في نيته فميه زج   ليه أن زحافف  ليها أال تصي  مسلمًا. هللا أ لم.
 

 َخلَّب عهام استقمال الفضا يات
مـن  اً عي  استخ اماً  هستخ ماو  ،اات الفضا يةستقمال القعاشترى عهام اشخص ن: 44188السـؤال م

هـها الشـخص وءـاس أحـ  أوالد هـها  تـافيوبعـ  فتـرة  ،ةقعاة المجـ  وغيرهـا ،خالل فت  القعاات الهادفة
 اشـترى هـا الـها  هةايـ هبع  ممات ه لحق إمم المتاف هل  ل  الشخص  ،الشخص بفت  ءعاات سيئة

لة بشـخص أوهل يست،يع فياس ههه المس ، سليم هامستخ امع أن مقص  الاال  سليم و  ؟هها الجهام
 ه،بعـ  مـات والـ  األكـااببشـرب الخمـر فـي أحـ   األنعـاءلشـرب المـاء لبيتـه وءـاس أحـ   اً باأكا  اشترى 
 .تربية ةالحة هلال  همع العلم أن تربيت ه؟ناال  انمم  لحيفهل 

 
 الجـااب: 
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 : الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع 
هها زختلب، فمن ةان هها الاال  ء   ة  طبي االستقمال وفتحـه  لـ  ءعـاات أو ععلـه مفتاحـًا  لـ  
ءعاات مماحة وءعاات غير مماحة فميه زأمم؛ ألن من سـن سـعة سـيئة فـي انسـالس فعليـه وم هـا ووم  

ات مماحــة مــن  مــل نهــا إلــ   ــاس القيامــة، وخن ةــان هــها الاالــ  ءــ  ألغــ  القعــاات الســيئة، وععــل ءعــا 
فقغ، هها لعله ال شيء  ليه، مع أن الااع  أن  زال هها ال،بي؛ لكي ال زسـتخ س اسـتخ امًا سـيئًا، 

 فيلحي المي  شيء من تمعة وم ه. 
فال زظهر؛ ألن الكاب الغال  أيه  -ةما ذةر السا ل –وأما فياس طبي االستقمال  ل  ةاب الماء 
تخ اس السـي  هــها غيـر  ــاهر لكايـه يــاد ًا، بخـال  م ــل زسـتخ س اسـتخ امًا مماحــًا، واسـتخ امه االســ

 ههه األطما ، فمن الغال  أن العاس زستخ مايها في األما  السيئة.وهللا أ لم. 
 

 اءتعاء المجسمات لغر  فعي
ما حكم من زقتعي المجسمات ةالحياان وغيره بغر  فعي بح ؟ ولماذا لـم زقـم ن: 46335السـؤال م

 ضــي هللا -س المجســ ة م ــل مــا حصــل مــع الصــحاني  مــرو نــن العــا الفــاتحان نتح،ــيم األةــعا
  لمًا بأيه أخبره  عها فلم زأمر بممالتها.  - ضي هللا  عه-في مصر ممن  مر نن الخ،اب  - عه

 
   :الجااب

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا. وبع : 
 ل  ذل  أما : فمن المجسمات والتماميل ههه محرمة شر ًا؛ وال ليل  

 بعث بمحي األومان.  -ةل  هللا  ليه وسلم–أواًل: أن العبي 
ر األومان.  -ةل  هللا  ليه وسلم -ماييًا: أن العبي  لما فت  مكة ةسَّ

 ضي  –مال ًا:  ماس أدلة طمن الصا ، ونيه أحاد ث ة يرة ع ًا، معها ح  ث أني الهياج أن  ليًا 
أال تـ ع ةـا ة  -ةـل  هللا  ليـه وسـلم– لـ  مـا بع عـي  سـال هللا ءـال: أال أبع ـ   -هللا تعال   عه

ن، وءالـه: "إال طمسـتها" زشـمل الصـا   لـ  969إال طمسـتها وال ءبـرًا مشـرفًا إال سـا ته"  واه مسـلمم
عميع أشكالها، وغير ذل  من األدلة في تحر م الصا  ة يـرة عـ ًا، وأول مـا وءعـ  فتعـة الشـرع فـي 

لـم زح،ـم  - ضي هللا  عهم –يل، وأما ءال السا ل: لماذا بعض الصحابة العالم بسب  ةا  التمام
ر بعض الصا ؟ فالجااب  ن ذل  سهل بأن زقال: ترةهم لهها المعكر له   ة أعابة:   أو لم زكسِ 
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ـــ  أن تتهيـــأ  ـــادوا بانيكـــا ، وخيمـــا  عتظـــروا إل ـــزمن أال  م ـــ  ال ـــي ذل ـــ  تكـــان ف األول: أن المصـــلحة ء
تـــرع تغييـــر  - ليـــه الصـــالة والســـالس –أو تععـــ س فيهـــا الفتعـــة، ولهـــها العبـــي  الفرةـــة التـــي ال تكـــان 

: "لـاال ح امـة ءامـ  بـالكفر لعقصـ  البيـ ، مـم لبعيتـه  لـ  - ضـي هللا  عهـا –الكعمة وءال لعا شة 
ن، واللفـف للمخـا ا، 1333ن، ومسلمم1585..." الح  ث  واه المخا ام- ليه السالس–أساس إنراهيم 

 ضـي  -ترع تغيير الكعمة خشية الفتعـة. ال ـايي: أن فعـل الصـحاني -  ليه وسلمةل  هللا–فالعبي 
 . -ةل  هللا  ليه وسلم –ال زعا   المرفاع للعبي  -هللا  عه

 ال الث: ء  ال زكاياا اطلعاا  ليها أو خفي  ليهم أمرها. 
 ل  ذل . وهللا أ لم.الرابع: ء  تكان هعاع مشقة في تغييرها وخمالتها ال زست،يعان معها الق  ة  

 
 

 التابة من المال الحراس
ن:  عـل أماالـه مـن حـراس، زملـ   قـا ات ودةـاكين، أ اد التابـة، فمـاذا زكـان ماءفـه 17145السـؤال م

 من ههه األماال؟. 
 

 الجااب:
 األماال ههه ال تخلا من أمر ن: 

هم، فهـــهه زجـــ  أن األمـــر األول: أن تكـــان محرمـــة لحـــي اآلدميـــين ةـــأماال غصـــبها، أو ســـرءها مـــع
  ردها  ليهم.

ةالربـا، أو الغـف، أو يحـا ذلـ ، فهـهه  - ـز وعـل –األمر ال ايي: أن تكان أماال محرمة لحي هللا 
ـــم  ـــالتحر م نيجـــ  أن  ـــتخلص معهـــا، إذا ةـــان تعامـــل نهـــها العمـــل، وخذا ةـــان ال زعل ـــم ب إذا ةـــان زعل

 التحر م فههه حالل إذا تاب.
 

 لتاحي  ال  اء في  سا ل الجاا
 بم ســالخــاة وخاةــة  عــ  العــاامل ةمــا هــا حــادث اآلن للعــرا  ان زقــاس بعــضن: 19013الســـؤال م

و حمله أمايـة يشـرها  ،ال  اء للمسلمين اآلخر  ل  زحث بعضهم المعض  سا ل  ن طر ي الجاال
هـهه الليلـة فـي  أمر كـايـص الرسـالة ةمـا  لـي مسـعاح  الـ  اء  لـ  أحيايـا و كـان  ،لغيره مـن إخاايـه
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أ عـا انفتـاء  ؟فهـل مـن مخالفـة شـرعية فـي ذلـ  ،لخمسة آخر ن أماية في  عق نأ سلها ياس الليل ف
 .ن هها ن  ة وشرعإخاة زقال ألن بعض ان ًا،هللا خير   اعال وعزاكم

 
 الجـااب:

أواًل: إ سال م ل هها للتعاون والتهةير بال  اء زظهر أيه ال بـأس بـه؛ ألن هـها مـن التـهةير بالـ  اء 
 ايه المسلمين، وها من باب يصرتهم.نخا 

لكن المحهو  في هها أن بعض العاس  اءع اآلخر ن في حرج بأن زقال أسـأل  بـا  أن ترسـلها، أو 
زقال: أماية أن ترسلها وغير ذل ، فاألحسـن إذا ذةـر إخاايـه بعمـادة أو نعحـا ذلـ ، بـأال زـأتي بم ـل 

 ههه األلفا .
 

 معيعاً  د ا  ل  يفسه بالمات إن فعل أمراً 
  ليكم. السالسن: 35614السـؤال م

فليحصـل لـي ةـها وةـها لــا  :ءـال؟ أو لـا فعلــ  ةـها وةـها أمـاتن شـاء هللا  مإنلحكـم نـيمن ءـال ا مـا
وهــل زعامــل  ،غضــ  ةيــه ءــال ذلــ  فــي لحظــأو إليــه،  العــادةيــه  ر ــ  أمــع العلــم األمــر، فعلــ  هــها 

 . -اً وعزاكم هللا خير  اليمين؟ ةمعامل
 

 الجـااب:
 ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. و 

: " اَل َتــْ   اا َ َلــ  -ةــل  هللا  ليــه وســلم –أواًل:  عهــ  أن  ــ  ا انيســان  لــ  يفســه؛ لقــال العبــي 
ــَأ ِ َســاَ ًة ز ْس ــاا ِمــْن َّللاَّ ــَااِلك ْم اَل ت َااِفق  ــ  َأْم ــْ   اا َ َل ــْم َواَل َت ــ  َأْواَلِدة  ــْ   اا َ َل ْم َواَل َت يَهــا َ َ،ــاء  ل  فِ َأْيف ِســك 

 .ن3014أخرعه مسلم م " َنَيْسَتِجي   َلك مْ 
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ماييًا: أن انيسـان إذا د ـا  لـ  يفسـه نـهل ، وهـا  ر ـ  الحـث أو المعـع، أو التصـ  ي، أو التكـه  ، 
إن ءـال: إن لـم أذهـ  فعلـي  أن أمـر  أو أمـات، مـم لـم  -مـ الً  -مم حعث فميه تلزمه ةفـا ة زمـين، 

 وهللا أ لم.   هه ، فعليه ةفا ة زمين.
 

 لاحة تتضمن بعض األذةا 
لاحة مبتكرة تتضمن استغفا ات مم أذةا  الصما  والمساء  ل  أن  أ    تجهيزن: 37887السـؤال م

 فيأسهم   التيهامشها ال  اء للشرةات  فيز،ل   ،الكبرى ةه زة مجايية تعشرها إح ى الصحب
فهـل زجـام  ،وال تبيـع المحرمـات ،وطعيـة لـ  أن تكـان  ،شـعا ات هـهه الشـرةات مع وضـع ،إه ا ها

خاةـة وأيـا أ ى  ؟ لـ  عـاام التجـا ة مـع الحـج فياسـاً نيعها مع  عـاء أعـر اآلخـرة  أكل مال من لي
أك ـر  مال ـين مسـلم أوخمسـة زمكععـا نهـا وضـع مليـان لاحـة أمـاس  التيالاسيلة الاحي ة هي أن ههه 

أيفسـعا  اللهـم أ عـا  لـ  عهـاد ،ضمعها -ع إن است،-وضع هها ال  اء  أزضاً وأ    ، واح   اس في
 .نيكمبا ع هللا  ؟فما ءال فضيلتكم، وأ  ا عا

 
 الجـااب:

 هها األمر الظاهر أيه ال زجام؛ لع ة أما : 
 األمر األول: انتهال األذةا  واألدعية المشرو ة في م ل ههه األ مال. 

 األمر ال ايي: أن هها من إ ادة ال ييا بأ مال اآلخرة. 
 مر ال الث: ترو ج م ل ههه الصحيفة. األ

 األمر الرابع: ء  تكان الشرةات ههه م ل ههه الصحيفة. وهللا أ لم. 
 

 موهللا سا  أءتل ن
 .السالس  ليكمن: 48242السـؤال م

 ،وةـان ةـ زقي زقـب بجـايبي ،نيما ةع  أ مل  لـ  عهـام الحاسـاب ءمـ  بحفـف بعـض التغيـرات 
فقـال  ،ات التـي حفظتهـا غيـر ماعـادةمالمعلا  أنب نيما بع  وع ت و ع ما حاول  العادة لهها المل

لـم  إذا الااحـ  موهللا سـا  أءتلـ ن  فقلـ  لـه بـالحر  ،للمحث  عهـا أخرى مرة  أحاوللي ة زقي أن 
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ولكـن الكلمـة خرعـ   ،طبيعـي أمـرهـها  ،ءتـل ةـ زقيأوطمعـًا لـن  أع ها،و ع ما بح   فلم  ،أع ها
  عي ةفا ة اليمين.؟ أ في ههه الحالةمن فمي .فهل زج   لي الكفا ة 

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

أمــا هــهه الكلمــة فميهــا محرمــة وال تجــام و جــ   لــ  ةــاحبها أن  تــاب لمــا فــي ذلــ  مــن ترو ـــع 
، وأزضــًا لمــا فــي ن5004أخرعــه أنــا داود م ن ذلــ  ليــه الصــالة والســالس يهــ   ــ –المســلم؛ والعبــي 

 ـز  –ذل  من اليمين  ل  أمر محرس، فمن ءتل المسلم أو َءتل الـعفن المعصـامة محـرس؛ لقـال هللا 
[، وءالـه: "وال تقتلـاا الـعفن التـي حـرس 29: "وال تقتلاا أيفسكم إن هللا ةـان بكـم  حيمـًا" ]العسـاء:-وعل

 وغير ذل  من اآلزات.  [،151هللا إال بالحي" ]األيعاس:
وأما بالعسمة للكفا ة نيظهر وهللا أ لم أيه ال ةفا ة  ليه؛ أليه لم زعق  ءلمه  لـ  ءتلـه وخيمـا أ اد نـهل  

 ته   ه وخخافته، ويحا ذل ، فتكان من لغا اليمين. وهللا أ لم. 
 

 تمع  المات لال ه ءبل ماته نياس
 برةاته. و  السالس  ليكم و حمة هللان: 48044السـؤال م

وء  ةان زعايي مـن  ـ ة أمـرا  معهـا الصـرع  ،فراشه  ل مات لي طفل ءبل أسباع فجأة وها يا م 
الكــالس وغيرهــا مـن األمــرا  التــي لــم تكــن مـن العــاع الــها  هــ د الحيــاة ةمــا  وتــأخر ،وليايـة العظــاس

ولكـن  ،را لـي وألمـهوذخـ فرطـاوأد ـا هللا أن زكـان  ،أيا والحم  هلل مؤمن با  وءضا ه وء  ه ،زقالان 
و عـ ما  أ تـه زعـايي مـن  ـ ة يابـات  ،ما  ؤ ءعي و جعلعي أحن بالهي  ها أيعي ءبل  ـاس مـن ماتـه

، لـه مـن هـهه المعايــاة ةـرع فـي وءـ  ءصـير ءلـ  لزوعتـي وهللا لـا ذهـ  إلـي عـاا   بـه ةـان خيـراً 
يمـا ءلـ  مـا ءلتـه  حمـة وخ ،لـه لحبـي الشـ    ؛بالرغم من  لمي التاس بأيعي سأحزن أش  الحزن لفراءـه

 ،هللا استغفرا فقل  لها  ،  هها يتيجة د ا :و ع ها ءال  لي موعتي ،به وشاء هللا أن زقمض  وحه
هل ةالمي الها ءلتـه  :وها ،ن  ل هعال  سؤال  ؤ ءعيكول ،وذةرتها بأن ما ءالته ها من الشي،ان

  .ا عزاكم هللا خيراً له؟ أفي وي  ليه أس د اء ر د اءً بءبل  اس من ماته زعت انعي ن 
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 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
 . -إن شاء هللا –هها الكالس ال زعتبر د اء  ليه، وخيما ها شفقة وترحم  ليه، وال  لي  

 
 هل تكفي التابة من تعه   الحياان؟

 لسالس  ليكم.ان: 42883السـؤال م
سؤالي  ن تعه   الحياايات، فكما أ ر  أن الحقا  نين العب  وخالقه تغفر بالتابة، ولكن الحقـا  
نين العب  والعب  الن  لها من التابة، مع ترعيع الحقا  إل  أةحانها، فماذا  ن تعه   الحياايـات، 

ل تكفي التابة؟ أس أن ههه م ال زضرب الحياان لسب  ما أك ر من مرة، فكيل زستغفر انيسان؟ وه
الحياايــات ســا  تعــتقم ممــن آذاهــا  ــاس القيامــة؟ وبهــها ال زكــان لتعــه بها ةفــا ة، وهــل مــن فعــل هــها 
وتاب زكان م له م ل التي دخل  العا  بسب  ء،ة؟. أ عا أن تردوا  لـي الـرد الشـافي، وعـزاكم هللا 

 خيرًا.
 

   :الجااب
  سال هللا، وبع : الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل  

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 
: "دخلــ  امــرأة -ةــل  هللا  ليــه وســلم–تعــه   الحيــاان هــها محــرس وال زجــام؛ و ــ ل لــه ءــال العبــي 

العــــــا  فــــــي هــــــرة حمســــــتها، ال هــــــي أطعمتهــــــا وال هــــــي ترةتهــــــا تأكــــــل مــــــن خشــــــا  األ  "  واه 
، و ـن شـ اد نـن - ضـي هللا  عهمـا-نن  مرن من ح  ث  ب  هللا 2242ن، ومسلمم2365المخا ام

ءــال: "إن هللا ةتــ  انحســان  لــ  ةــل  -ةــل  هللا  لــه وســلم–أن العبــي  - ضــي هللا  عــه –أوس 
شيء، فمذا ءتلـتم فأحسـعاا القتلـة، وخذا ذبحـتم فأحسـعاا الـهب  وليحـ  أحـ ةم شـفرته وليـر  ذنيحتـه" واه 

 - ـز وعـل–من تاب انيسان وأياب فـمن هللا ف - ز وعل –ن، وتعه بها من حقا  هللا 1955مسلمم
 –، فـمن هللا - ـز وعـل – تاب  ليه و ب ل سيئاته حسعات، وخن مات  لـ  ذلـ  ولـم  تـ  إلـ  هللا 

هــا الــها زعافمــه  ــاس القيامــة أو زعفــا  عــه، فهــا تحــ  مشــيئة هللا؛ ألن هــها حــي مــن  - ــز وعــل
 حقا  هللا. وهللا أ لم.
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 الزي  مع أس الزوعة
ن: أود أن أسأل فضـيلة الشـيخ: هـل الزيـا مـع أس الزوعـة مءبـل وبعـ  الـزواجن زحـرس 29263ل مالسـؤا

العالءة مع الزوعة؟  لمًا بأيعا مأيا وموعتي يعيف اآلن خا ج البالد و ع يا أوالدن. عزاكم هللا خيـرًا. 
 والسالس  ليكم.

 
 الجـااب:

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا وبع : 
ا بأس الزوعة الصااب من أءاال أهل العلم أيه ال زحرس الزوعة فالسفا  لين ةالعكا ، والحراس ال الزي

 ــز  –زحـرس الحـالل، هــها هـا الصــااب فـي هــهه المسـألة فمـا داس أن الشــخص تـاب وأيــاب إلـ  هللا 
 وتزوج بانعة ههه المرأة فزواعه ةحي  وال شيء  ليه. -وعل

 
 القتل الخ،أ

 .الحم  هلل والصالة والسالس  ل   سال هللا ن:47285السـؤال م
وأ ،ـايي أم لـة  لـ  القتـل  ؟هل إذا وءع من نعا ي حجر  لـ   أس أحـ هم زعـ  ءتـل خ،ـأ :سؤالي 

 .اً وعزاكم هللا خير . الخ،أ
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

أحــ  األنعـاء مــن اآلخــر هــها زعتبـر مــن ءتــل الخ،ــأ، هـها زعتبــر مــن ءتــل الخ،ـأ، إذا وءــع  لــ   أس 
وهها إذا لم  تعم  ضربه، أما إذا تعم  ضربه بما زقتل غالمًا وةان بالغًا فميه زكـان ءتـل  مـ ، زععـي 
ء  زكان ءتل خ،أ وءـ  زكـان شـمه  مـ ، وءـ  زكـان  مـ ًا، فـمذا ةـان الضـا ب مكلفـًا وضـربه بمـا ال 

ةان غير مكلب فها خ،أ، فالعلماء زقالان:  م  الصبي والمجعان زقتل غالمًا فهها شمه  م ، وخذا 
 خ،أ. وهللا أ لم. 

 
 د ن هع وسيًا ومات

 . السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتهن: 49386السـؤال م
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فـي الما ـة  لـي، خمسـين يسـمة والخ،ـأ  ،ومـات ًانهع وسـي اً هعـ زمحكم من د ن   ن أ    أن أسأل
 شـــيء، ليـــ   ءـــال مـــا اً ل  شـــيخأســـ أليـــيةـــياس شـــهر ن   لـــيهـــل زجـــ  ، وخمســـين  ليـــه ســـؤالي

 وعزاكم هللا خيرًا.  ؟ال أس أةاس يا محتا أو  ،زقال  لي  ةياس شهر نة والقاضي في المحكم
 

 الجـااب: 
 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته.
  ولــا ةايــ  ةــافرة إذا باشــر ءتلهــا أو تســب  فــي ذلــ ، وســااء اســتقل الكفــا ة تجــ  بقتــل الــعفن حتــ

بالقتل أو شا ع نيه، ولا عزءًا زسيرًا، فلا شا ع في القتل خ،أ أو شمه  مـ  ولـا واحـ  فـي الما ـة، 
فميـه تجــ   ليــه الكفــا ة، وهـي إ تــا   فمــة، فــمن لـم زجــ  فصــياس شــهر ن متتـابعين نــعص القــرآن فــي 

سا ة العساء: "فمن ةان من ءاس   و لكـم وهـا مـؤمن فتحر ـر  فمـة مؤمعـة  في - ز وعل–ءال هللا 
وخن ةان من ءاس نيعكم وبيعهم مي ا  ف زة مسلمة إل  أهله وتحر ر  فمة مؤمعـة فمـن لـم زجـ  فصـياس 

 [ وهللا أ لم. 92شهر ن متتابعين.." ]العساء:
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 طل  العلم وءر  الشعر
 :وبع  .هللا وبرةاتهالسالس  ليكم و حمة ن: 35509السـؤال م

 ،يفسي أمةي وةهل  طل  العلم وال ،ن الكر مآولي ع ولي في حفف القر  ،شاب ملتزس وهلل الحم  أيا 
 مـا خصاةـاً  ،الك يـر الشـيءعـ  فـي يفسـي معـه أو  ،ولكن ل ا ماهمة ءر  الشـعر الشـعبي بالـهات

ج الك يــر مــن لي تعــا  التــ خــ س د عــي نــعظم القصــاأ أن أســت،يع أيعــيحــن أو باألةــاات،  ــؤدى معــه 
وةــهل  التســلي بــه فــي بعــض الجلســات فــي حــ ود الممــا  مــع بعــض واالعتماعيــة،  ال  عيــةالقضــازا 

يســان خ ليــي ب،الــ   لــم و  ءالــه الأفعلــه و أ مــا بــأنشــعا   األحيــانولكــن  عتــانعي بعــض األةــ ءاء، 
كبــر مــن أولــي طمــا   ،وأخ،ــ  العــاس ال  ا ــة، مشــا ةتيلــي   أيعــيحجم  عــه خصاةــاً أفــ ،ملتــزس
 .ولكم عز ل الشكر إ شادا. أ عا ؟األمرمحتا  في هها  أيعيالمهم ، ذل 

 
 الجـااب:

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته.

يصيحتي لهها األ  أن  ـعظم الشـعر  لـ  مقتضـ  اللغـة العربيـة، فـمن فـي هـها تمسـكًا نلغـة القـرآن، 
ًا  ليهــا، فــمن هــها القــرآن الــها هــا ةــالس هللا، إيمــا يــزل نلغــة العــرب ةمــا ءــال ســمحايه وتعــال : وح ــ

ـا ان ـرا   ـن لغـة العـرب، فهـها  تضـمن محـاذ ر ة يـرة 195"نلسان  ربي مبـين" ]الشـعراء: [، وأم 
 لين هها مكان سردها. 

ـــــ  مقتضـــــ  العربيـــــة وتفعـــــيالت الشـــــعر ال ـــــ  فـــــأءال  لـــــ  أخـــــي أن  ـــــعظم الشـــــعر  ل معروفـــــة  ع
العروضيين، فهها نيه الخير والبرةـة، والشـعر حسـعه حسـن وءبيحـه ءبـي ، فمـا ةـان فـي الحـث  لـ  

وتعلم العلم والجهاد والـرد  لـ  المشـرةين وغيـر ذلـ ، فهـها مـن الجهـاد  - ز وعل–ال  اة إل  هللا 
 ليــه  –ل، والعبــي فــي ســبيل هللا؛ ألن الجهــاد ءــ  زكــان بالمــال، وءــ  زكــان بالبــ ن، وءــ  زكــان بــالقا 

أخرعـه المخـا ا  : "اهجهـم وعبر ـل معـ "- ضي هللا  عه –ءال لحسان نن مان   -الصالة والسالس
 - ضـــي هللا  عـــه -، أو ةمـــا ءـــال  ليـــه الصـــالة والســـالس، وةـــان حســـانن2486ن ومســـلم م3213م

ن ومســــلم 3212أخرعـــه المخـــا ا م -ةـــل  هللا  ليـــه وســــلم –زشـــعر فـــي المســـج  بحضــــرة العبـــي 
 . ن2485م



                 ( الجزء الثاني)خ / خالد بن علي المشيقح فتاوى الشي

 جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ / د . خالد بن علي المشيقح

www.Almoshaiqeh.islamlight.net 

160 

 
 ح ود ةتم العلم

 معلامـة أايشـر أ أنهـل النـ   واآلخـرة:الـ ييا  ًا فـي لم عـزاكم هللا خيـر أ  ن: أ    أن36452السـؤال م
 أ  ـ ال  أيـيال زعلـم  هـاه و حـ  زعلمـأومعهم من  رفض ءبـال  ، ل  العاس أيشرها أدو هل   رفتها؟

ــ ،ذلــ  ــا اً ســمع  حــ    يولكع ــأمــن  همعع ــا   ــاس القيامــلجمــه هللا ن اً  لمــ خم وهــل هــها  ة،لجــاس مــن ي
 واألول ًا،مميـــز  تجعلعـــيووعــ ت معلامـــات  اه،دةتـــا    ســـالة أولالمتحـــان  إ ــ اد ؟مـــ الً   لـــي،بــي ع 

ال  أيــا مجهــاداوهــها  ،للعلــم ة تبــر ةاتمــأ وال  ،لــه  عهــاأن أءــال زجــ   أحــ  ســألعيهــل لــا  : لــيهم
مـ ال محـل  ةوهـل لـا ةـاح  ةـعع ي،يفسـولكعـه تصـع   لـ   إزـاه،  مءعـي الـهاهللا ها  أن أيكر
هــل زع،يهــا لمــن ال  أكلــه لجــادةتجعــل العــاس  تاافــ ون  ليــه  أزضــاً معلامــات  أســرا  هــيلــه  أكــل

-األســرا  هــههلــا  ــر   فميــهو لجــم نلجــاس مــن يــا   ،للعلــم اً زكــان ةاتمــ ألعــل أال   أحــ  ــ خل محلــه 
ةتمـه ةـاحمه لجـم نلجـاس مـن  إذا الهاما ها العلم   ليه، اً متفاء الياس ال ايين من الك -المعلامات

 ؟. رضتها التيالمااءب  في فضيلتكم  أاوما  القيامة؟ سيا   ا 
 

 الجـااب:
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :

 العلم الها و د الته    والتغليف  ل  ةتمه ها العلم الشر ي،  لم القرآن والسعة. وهللا أ لم.
 

 من غير إذن الاال  نالسفر ل،ل  العلم 
 ن: هل زجام السفر إل  طل  العلم ن ون  ضا الاال  ن؟ 45603السـؤال م

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
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السفر ل،ل  العلم أمر مستح ، و ضا الاال  ن أمر واع ، نيق س الااع   ل  المستح ، لكن إذا 
علم مصلحة للال ، وال مضرة  ل  الاال  نيستأذن الاال ، فـمن  ضـي فالحمـ  كان في السفر ل،ل  ال

هلل، وخذا لم  ر ، فما داس أن هعاع مصلحة للال  و  س مضـرة  لـ  الاالـ  زظهـر أن هـها ال زعتبـر 
 من العقا . وهللا أ لم. 
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 هل الفخه  ا ة؟
 ن: السالس  ليكم.24741السؤال م

بالجلاس بالبع،ال القصير، وخ ها  الفخه ن حتـ  أمـاس العسـاء مم ـل أح  انخاة زقال: إيه ال بأس 
فعـل ذلــ   -ةـل  هللا  ليـه وســلم–أخـاات موعتـه وأءا بــه األك ـر ءربـةن وتبر ــره لـهل  أن  ســال هللا 

ةـل  هللا –، وأزضـًا ايكشـا  فخـه  سـال هللا - ضـي هللا  عهمـا–أماس أني بكر و مر نن الخ،ـاب 
عـــ   ءبـــل غـــزوة الخعـــ  ، واألســـاأ مـــن ذلـــ  مـــن  ـــرى عـــاام الصـــالة وهـــا زحفـــر الخ - ليـــه وســـلم

والفخه ن مكشافين، أ عا تبيين حكم ذل  مع األدلة نءعا هم بع س عاام فعلهـم، أمـا إذا ةـان عـا زًا 
 فأ عا تق زم ال ليل  ليه.

 
 الجااب:

 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :
 - ضــي هللا  ــعهم  – ث عرهــ  ومحمــ  نــن عحــف وانــن عمــاس و ــ ل  لــ  ذلــ  حــ  ،الفخــه  ــا ة

 ن وعــامع4014ن وســعن أنــي داود م22494، 15926، 2493الفخــه  ــا ة" ايظــر مســع  أحمــ  م:"
 ن، وحــ  ث  مــرو نــن شــعي   ــن أنيــه  ــن عــ ه:"ما تحــ  الســرة إلــ  الرةمــة مــن2796الترمــها م

الفخه  ن. فههه ت ل  ل  أن1/230عي من، وال ا  ء،496ن وأنا داود م6756العا ة" أخرعه أحم  م
 عــه مــن  نيجــاب- ليــه الصــالة والســالس– ــا ة، وأمــا بالعســمة لمــا حصــل مــن ايكشــا  فخــه العبــي 

زععي الرةمة، وما بعـ   وعاه: أواًل: أيه  ا   ولين دا مًا، وماييًا: أن الها ايكشب ها أوا ل الفخه
بالعســمة للشــيخ الكبيــر الــها ال  تعلــي  ها االيكشــا الرةمــة مــن أوا لهــا، ومال ــًا: فــمن العلمــاء حملــاا هــ
 .الح  ث بايكشا  فخهه فتعة، فههه مالمة أعابة  ن هها

 
 ما  ؤخه من شعر الشا ب

 ة،فــي بعــض ســعن الف،ــر  ةحــال الســع انخــاةفقهــي نــين بعــض  عــرى خــال ن: 30457الســـؤال م
تحـث  لـ   أخـرى  ثأحاد ـووعـاد  ، لـ  حـب الشـا ب تحـث أحاد ـثووعـاد  ،ومعها ءص الشـا ب
وهـا  ،الياس انسالسوءلعا نيما نيععا يحكم ماءع  ،مح د شيءلم  تفقاا  ل   أيهم ةالجز وةاي  العتيج

بالتفصيل  انعابةيرعا ، والمسلمين انسالسبا ع هللا بكم ويفع بكم لإلعابة،  يحن يحيل السؤال لكم
 األدلة.مع 
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 الجـااب:

ءـص الشـا ب؟ أو حـب الشـا ب؟  أفضـلأ همـا  – حمهـم هللا  –المسألة اختلب فيها أهل العلـم  ههه
 .معهـا ءـص الشـا ب وذةـر "مـن الف،ـرة خمـن"بـه، وفـي حـ  ث الصـحيحين:  وةالهما و دت السـعة

 هللاةــل   –أزضــًا أن العبــي  ين، وفــي الصــحيحن257ن وةــحي  مســلم م5889ةـحي  المخــا ا م
اختلب أهل ن. ف259ن وةحي  مسلم م5892ةحي  المخا ا م "الشاا ب حفااأو "ءال: - ليه وسلم

أو الحـب، وءـ  تكلـم  لــ  هـهه المسـألة عمـع مــن أهـل العلـم، وممـن تكلــم  القــصالعلـم أ همـا أفضـل 
في ةتابه ماد المعاد، واألءرب في هـهه المسـألة أن األفضـل هـا حـب  – حمه هللا - القيم ليها انن 

 السعة.ألن الحب زشمل القص نيكان انيسان أت  بمجماع  الشا ب
 

 لمن الرعال لألحمر
 ن: ما حكم لمن األحمر للرعال؟.32233السـؤال م

 
 الجـااب:

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 الحم  هلل  ب العالمين، والصالة والسالس  ل  يبيعا محم  و ل  آله وةحمه أعمعين، وبع : 

ه، ومـعهم مـن حرمـه، فمـعهم مـن ةرهـ - حمهـم هللا –لمن األحمر للرعال مما اختلب نيه أهل العلم 
لألحمـر أيـه  -ةل  هللا  ليه وسلم –ذه  إل  أن ما و د من لمن العبي  - حمه هللا –وانن القيم 

ةـل  هللا  –لين أحمر خالصًا،وخيما ها معلَّم بالحمرة، أو ها أحمر معلَّـم لمـا و د مـن لـمن العبـي 
ايظر ةـحي  المخـا ا معلمـة الحلة الحمراء وأيهـا ليسـ  حمـراء خالصـة إيمـا هـي حلـة - ليه وسلم

 -ةـل  هللا  ليـه وسـلم–فاله ن ءالاا بالكراهة است لاا بأن العبي  ،ن2337ن وةحي  مسلم م3551م
ــَا  وأزضــًا بحــ  ث أنــي عحيفــة ءــال حمــراء،لــمن حلــة  ــَة َوه  ــِه َوَســلََّم ِبَمكَّ " َأَتْيــ   العَِّبــيَّ َةــلَّ  َّللاَّ  َ َلْي

ــاِ ِه َفِمــْن َياِ ــل  َوَياِضــ   َءــاَل َفَخــَرَج العَِّبــيُّ  ِبــاأْلَْبَ،ِ  ِفــي ف مَّــة  َلــه   َحْمــَراَء ِمــْن َأَدس  َءــاَل َفَخــَرَج ِنــاَلل  ِنَاض 
لَّـة  َحْمــَراء  َةـَأيِ ي َأْيظ ــر  ِإَلـ  َنَيــاِ  َسـاَفْيِه..." أخرعــه المخــا ا م ن 376َةـلَّ  َّللاَّ  َ َلْيــِه َوَسـلََّم َ َلْيــِه ح 

مـن  -وسـلمةـل  هللا  ليـه –ءـالاا نهـها عمعـاا نـين هـها ومـا و د  ـن العبـي ، والـه ن ن503ومسلم م
، فــمن األحمــر أنلــغ حمــرة مــن المعصــفر، فقــالاا ن2078أخرعــه مســلم م العهــي  ــن لــمن المعصــفر
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 ضــي هللا  –األحاد ــث والعهــي  ــن لــمن المعصــفر فــي حــ  ث  بــ  هللا نــن  مــرو  هــههزجمــع نــين 
ةما أسـلف  ءـال  – حمه هللا  –بأن زقال بالكراهة، وانن القيم  -ن2077أخرعه مسلم م  عهماتعال  

أن الــها و د العهــي  عــه هــا الحرمــة الخالصــة، وأمــا الحمــرة المعلمــة التــي ليســ   نيعهمــاإيــه زجمــع 
 فال بأس نها.  خالصة

نها، وأما الحمرة الخالصة سااء ةاي  في  بأسأن الحمرة المعلمة التي ليس  خالصة ال  :الخالةة
يهــ   ــن الجلــاس  -ةــل  هللا  ليــه وســلم -العبــي فــمنلمــاس أو فــي المراكــ  التــي زجلــن  ليهــا ال

 لـــ   محمالـــة، فقـــالاا: بـــأن هـــهه ن2066ن ومســـلم م5838أخرعـــه المخـــا ا م  لـــ  الميـــامر الحمـــر
أيـه للكراهـة ولـين  -أ لـموهللا  -الشيء الخالص، فمذا ةان خالصًا فميه  عه   عه وهها العهي زظهر

 .مللتحر 
 

 ءلم الفضة
فـي هـها الصــيل ءلـم ممـين و وعــ ت أيـه مكتــاب  لقـ  أهــ ا إلـي  عـ  يجــاحي فـي ال ايا ـةالسـؤال: 

 في الجي ؟  ليه أن الفضة ت خل في ةععه فهل زجام وضعه
 

  :الجااب
 :وبع  ،بع ه الحم  هلل وح ه والصالة والسالس  ل  من ال يبي
 مة:فاستعمال الهه  و الفضة ال زخلاا من أما  مال

 استعمال الهه  و الفضة في األكل و الشرب فهها محرس لحـ  ث حهزفـة  ضـي هللا  عـه أن األول:
ـــي ةـــل  هللا  ليـــه وســـلم ءـــال: ـــر وال الـــ  ماج و ال تشـــرباا فـــي آييـــة"العب الـــهه  و  ال تلمســـاا الحر 
ــأكلاا فــي ةــحافها، ــ ييا و لكــم فــي اآلخــرة الفضــة،و ال ت  ن5426م المخــا ا  .  واه "فميهــا لهــم فــي ال

 .ن2067م ومسلم
 أحكاس خاةة تتعلي بالرعل والمرأة . وهها له ال ايي : استعمال الهه  والفضة في اللمن والتحلي،

القســمين الســابقين ةاســتعمالهما فــي الكتابــة،أو ال،هــا ة  ال الــث: اســتعمال الــهه  والفضــة نيمــا  ــ ا
لحفـف األشـياء ويحـا ذلـ  فهـها أو زكت  بقلم ذهـ  أو تسـتعمل  كأن  تاضأ من إياء ذه  أو فضة

فتخصص العبي ةـل  هللا  ليـه وسـلم األكـل  لح  ث حهزفة المتق س، عا ز في أ هر ءالي العلماء،
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  واه المخــــا ا  ي هللا  عهــــا.ضـــما ــــ اهما عـــا ز ولــــا وده  ـــن أس ســــلمة    و الشـــرب دليــــل  ـــل أن
  وبا  التافيي. .ن5634م
 

 تح    الشعر الها  ع  األذن
وهــا الشـعر الــها زكــان  ؟مالزلـبن زسـم  نتح  ــ  مــا أوتح  ــ  الشـعر  مــا حكـمن: 32517الســؤال م

 وعـزاكم هللا ؟فمـا الحكـم .من حلي الشعر زك ر و كان المظهر غير ال ي بع  فترة أليه األذن؛ ع  

 ًا.خير 
 

 الجـااب:
 الحم  هلل، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 

ذن زظهر أيه ال بأس به ما داس أيه ال  تضمن محـهو ًا شـرعيًا مـن تح    الشعر الها زكان  ع  األ
 ءص اللحية أو التشمه باليهاد، أو العصا ى، أو غير ذل  من المحاذ ر الشرعية. وهللا أ لم.

 
 الكحل..استعماله..مص  ه

 ن: السالس  ليكم. 11237السـؤال م
 ما ها مص  ه؟ وعزاكم هللا خيرًا. ما ها حكم الكحل الها  اضع  ل  العين؟ هل استعماله سعة؟ و 

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته. 

الكحـــل للمـــرأة فميـــه مســـتح  لهـــا؛ أليـــه أخـــه الز عـــة، والز عـــة المـــرأة مـــأما ة نهـــا مـــن معاشـــرة الـــزوج 
[، وةــها أزضـًا إن ةايــ  19اشـروهن بــالمعرو " ]العسـاء:زقــال: "و  - ــز وعـل –بـالمعرو ، وهللا 

ذةـر  ـن  - ـز وعـل –المرأة غير متزوعة نيستح  لهـا ذلـ ؛ أليـه مـن الز عـة المرغـ  فيهـا، وهللا 
[، وفي الحـ  ث أزضـًا 18المرأة فقال: "أومن  عشأ في الحلية وها في الخصاس غير مبين" ]الزخر :

، وفــي حــ  ث أس ن16650أخرعــه أحمـ  م المــرأة بالخضـاب أمـر - ليــه الصـالة والســالس–أن العبـي 
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أخرعــه  يهــ  الحــادة  ــن االكتحــال -ةــل  هللا  ليــه وســلم–أن العبــي  - ضــي هللا  عهــا – ،يــة 
 ، ف ل ذل   ل  أيه من خصال المرأة. ن938ن ومسلم م313المخا ا م

ستحمه م،لقًا ومـعهم مـن القسم ال ايي: بالعسمة للرعل فهها ماضع خال  نين أهل العلم، معهم من ا
فر  نين الرعل الكبير الها ال زخش  االفتتان بـه، وبـين الشـاب الـها زخشـ  االفتتـان بـه، فـرخص 
نيــه للكبيــر أو ءــال باســتحمابه دون مــن زخشــ   ليــه الفتعــة، فميــه ال زســتح  لــه، أو  عهــ   عــه إن 

و د  عـه االكتحـال ايظـر  - ليـه الصـالة والسـالس –كان زخش  الفتعة، واألةـل فـي ذلـ  أن العبـي 
 . وهللا أ لم. ن1757ن والترمها م3499ن وانن ماعه م3318أحم  مما و د  ع  
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 هل زأخه حقه بالكهب؟ 
 .بسم هللا الرحمن الرحيمن: 46348السـؤال م

 ةوشخص  ل  دفع مبلغ من المال مقانل سـلعأيا اتفق   إيعيحيث ، بالحكم الشر ي إفادتي أ عا 
حاولـ  معـه بكـل ال،ـر  السـترداد المبلـغ ولكـن  ، لـي المبلـغ أيكـردفعـ  المبلـغ  أنوبعـ   ،مذهـ ن

اسـترعاع المبلـغ  أحـاول :فقـال لـي المحـامي، لـه ذهبـ  لمحـاس وشـرح  مشـكلتي أخيـراً  ،دون عـ وى 
هل  اذا حلف  زميعً خو  ؟هل زجام ،سيا ة أو   أدفع  المبلغ مقانل  إيي :تقال أنولكن زج   ،ل 

وعــزاكم هللا  تـاعيهي. أ عـاهـها الحــل .  إاللجــأ لهـا بعـ  هللا أ ةلــم  بـي لـي طر قـ مـع العلـمأحاسـ ؟ 
 .خيراً 

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع : 
ـــ  بـــالرفع للجهـــات الشـــرعية  -الســـا ل –أواًل: زجـــ   لـــ   أن زســـتعفه حقـــه ب،رءـــه المشـــرو ة؛ وذل

فاذ حقــه، فــمن لــم  ــتمكن مــن ذلــ  إال بالكــهب وةــان زعلــم تمــاس العلــم واألمعيــة التــي تــتمكن مــن اســتع
بحيث  م،ن خـال   -فهها ها الم،لاب –حقيقة، فمن هها عا ز، وأيصحه إذا تمكن من أن   ا ِ ا 

 ما زظهر و حلب  ل  هها، والكهب عا ز  ع  الضرو ة. وهللا أ لم. 
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 بالخمر الحياان معالجة 
الــرحمن الــرحيم، الســالس  لــيكم و حمــة هللا وبرةاتــه، نممــا أيــه ال  تــافر  هللا بســمن: 25208م الســـؤال
زعمــل بالعربيـــة إال فــي أوءــات يــاد ة فلـــها سعضــ،ر إلــ  حشــ  أســـئلة فــي وءــ  واحـــ ،  عهــاملــ  عا 

 عمها  ــاتفــي ذلــ ، وتفضــلاا مــأعا  ن بانعابــة  ليهــا، وهــهه األســئلة ءادمــة مــن إحــ ى  فا ــه يا
ســقي الحيــاان خمــرا لعالعــه بــه؟ وعــزاكم هللا خيــر  زجــام هــللــ  أســئلتعا:  وســيا. يرعــا انعابــة  

 الجزاء. 
 

 : الجـااب
 هلل والصالة والسالس  ل   سال هللا، وبع :  الحم 
أكل البهيمة للعجاسة إذا ءلعا نعجاسة الخمر  ألنالحياان خمرًا للعالج ال بأس به إن شاء هللا،  سقي

زظهر أمر العجاسة  ليها، مـع أن القـال الصـااب مـن أءـاال  لمما  ال زحرمها، نل إن البهيمة مماحة
الخمر ليس  يجسة، فحيعئه إذا ةاي  هعاع حاعة ومصلحة فال بأس  أن – حمهم هللا  –أهل العلم 

 إن شاء هللا. 
 

 أدو ة لخفض ح ة الشهاة
 ه.السالس  ليكم و حمة هللا وبرةاتن: 46422السـؤال م

ــأمير  فــيض حــ ة الشــهاة أو لمعــع تكــان الخالزــا المعا ــة هــل زجــام تعــاول أدو ــة لخفــ  حالــة  ــ س ت
 .الصياس أو الر اضة  ل  ههه الشهاة؟

 
 الجـااب: 

 الحم  هلل وح ه، والصالة والسالس  ل   سال هللا. وبع :
 و ليكم السالس و حمة هللا وبرةاته.

: "ومــن لــم -يــه وســلمةــل  هللا  ل–تخكــيض الشــهاة األةــل نيــه الجــاام؛ و ــ ل لــهل  ءــال العبــي 
، والاعـاء هـا:    ن1400ن ومسلم م1905أخرعه المخا ا م زست،ع فعليه بالصاس فميه له وعاء"

ععل  - ليه الصالة والسالس –البيضتين في الخصيتين، وال ش  أن  ضهما زكسر الشهاة، فالعبي 
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  أيـــه ال بـــأس للصـــاس دليـــل  لـــ - ليـــه الصـــالة والســـالس –الصـــاس بمعزلـــة الاعـــاء. فم شـــاد العبـــي 
 لإليسان أن زأخه ما زخفب شهاته، لكن ال ن  من تقيي  ذل  بأمر ن: 

 األمر األول: استشا ة ال،بي  المختص؛ لئال  تضمن ذل  ضر ًا. 
 األمر ال ايي: أن زكان ذل  لفترة مؤءتة لين  ل  سبيل ال واس. وهللا أ لم. 
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