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إلى كل أسرة مسلمة يسعى أفرادها إلى أن

يبنوها ويضمنوا لها الاستقراروفقا لمنهج الله /

عزوجل وسنة نبيه ااه .

1

المقدفة
الحمد لله الذى جعل الأسرة آية من آياته وجعل الزواج سنة من سننه
فى خلقه ووضع للأسرة الأسس المتينة والقواعد المكينة التى تكفل لها
الاستقرار والسعادة والهناء.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى العريى الذى اختاره الله
سبحانه وتعالى على العالمين فقدم لنا بالقول والفعل والعمل القدوة

والمثل فى بيته ومع أهل بيته الأبرار الأطهار.
أما يعد..

فمنذ بضع سنوات عهدت إلى أسرة موقع «إسلام أون لاين» بالإجابة
عن أسئلة الأخوات السائلات التؤّاقات إلى معرفة أمور دينهنء والراغبات
فى ضبط أمور حياتهن بضوايط القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
وما كان لى إلا أن استجيب لهذه الدعوة الكريمة فإن إجابة السائلات
والسائلين تأتى فى إطار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ,وفى إطار
التعاون على الدسر والتفوى  .وهذا وذاك مما أمرنا به الله تعالى ورسوله

الكريم عَلهِ.
من جانب ثان فإن الاستفادة بالإنجازات العلمية والتقنية الحديثة

ووسائل الاتصال المتطورة واجب وضرورة للدعوة الإسلامية التى لم يعد

المسجد هو ميدانها الوحيد والمنير وسيلتها الوحيدة.

ومن جائب ثالث فقد مضى رمن طويل كان ابداء الرأى الفقهى فيه حكرا

على الرجل على الرغم من أنه ليس ثمة دليل واحد من القرآن الكريم
أوالسنة النبوية الشريفة وإجماع الفقهاء على ارتباط الإفتاء بالذكورة
وقصره على الرجال  .بل إن التاريخ الإسلامى يذكر لنا سلسلة طويلة من
مفقىدمتهن وعلى قمتهن السيدة عائشة رضى الله
الفقيهات والمفتيات و

عنها أم المؤمنين وزوج رسول اَللِهلةِ.

وكان مما أسعدنى وشجعنى على المضى فى هذا الطريق الخير انه مع
إقبال النساء على توجيه الأسئلة الخاصة بهن عبر موقع إسلام أون لاين

فإن أسئلة كثيرة بدأت ترد من الرجال سواء أكانت متعلقة بقضابا الأسرة

والعلاقات الزوجية أم بقضايا عامة.
وقد تم جمع المجموعة الأولى من الأسئلة وإجاباتها فى كتاب يعنوان
«فتاوى نسائية على الانترنست» ومع تزايد الأسئلة والإجايات وتنوعها

واشتراك الرجال والنساء فيها رأيت جمع هذه الفتاوى وغيرها ووضعها
فى إطارها الرئيسى وهو إطار الأسرة ,فكان هذا الكتاب.
أسأآل الله سيحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوحهه الكردم:.
وأن موفقنا جميعا لما فيه خير الإسلام والمسلمين وسعادة الدنيا والآخرة,

إنه خير مسثول وخير مجيب.

(المؤلفة)

الممرحق واجب الأداء
لاهند  دمصر

| بسم الل .ه أنافتاةتمعقد قرانى منذ عام دون كتابة مهر أو مؤخر

|وعندما بدأناالبحث عن الشقةفى الآونةالأخيرة أحسست بعدم
|الأمان مع خطيبى» نظرا لقيامه بتغيبر كلامه معى فيما اتفقنا عليه
|ومطالبته لىبأن أقومبمساعدته فيما يفترض أنيقوم هوبهمن

ا
|لتؤاماتوأنا ظروفىالماديةلانسمح نظرالآن
أبىوأخىقد سافرا

|وكلاهما تخلىعنمسئوليته تجاهى أنا واختىوأخى الصغير.

|أنا أعرفانهليسهناك إنسان كامل ولكن كلماكانيضايقنى من
طباعه وكنت أتغاضى عنهتجمع أمامىفجأة وانقلب حالى إلى

| خوف من المستقبل معه .هناك اختلاف فى اسلوب تربية كلمنا

| وما نشاًعليه ..هوإنسانمندين يصلى ويصوم؛ ولكنأنافىحيرة

كب
|سيرة من أمرى وتنتابنى أحلام مزعجة .فى وقت عصبيته يقوم

بلماتى
وششى وبرجيع
ويمتئر؛وقد هلدنى
حوالأ
ىريع موات
| بالانفصال وذلك قبل أننتزوج وهذا يقلقنى جدا معالعلم انتى

حاصلة على ليسانس آداب وهو حاصل على مؤهل متوسط.
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الآخر على أساس الدين والخلق ومنها دفعالمهر لأنه حق خالص للزوجة لقوله

تعالى «وآنوا النساء صدقاتهن نحلة» (سورة النساء :آية )4ومنها الكفاءة فى

عقد الزواج بحيث يكون الرجل أعلى منالمرأة أو مساوياً لهاعلى الأقل لأنه
اءة
فهو
احقلوقك و
هوالقّوام عليها وفى حالتك افتقد عقدك واحدا منأهم ال

بينكما .ثمأن تنازلك عن مهرك يؤدى إلى ضعف موقفك أمامه .ومن هنا فإن

من حقتك أن تطالبيه بالمهر وألا تسلمى نفسك إليه حتى يدفع لك المهر وإلا فمن
حك قانونا وشرعا طلب فسخ العقد لأن المهر حق لك وطالما لمتتنازلى عنه
فإنه لابد من أن يؤديه لك.

اكنفصال
لل
ائم
بدا
هدامننته وتهديده ال
إعق
وأما أخلاقه التى اكتشفتها بعد ال

فهذا يتعارض تماما معماتذكرينه من انهيؤدى الصلاة والصوم والالتزام فى
الدين لأن العبرة فى الالتزام فىالدين هىبتطبيق أحكامه ومن تطبيق أحكامه

إعطاء كل ذى حق حقه .ومن هنا فإن من حققك إذاانعدم الوفاق بينكما طلب
ن:
يعقد
بال
لخسهذا
فس

السبب الأول :انعدام الكفاءة بينكما.
السبب الثانى :عدم حصولك على حقتك فى المهرء والله أعلم.

حفظالقران فى وقت العمل
لا احمشحنيند:

 .زوجتى تعمل فى عمل إدارى ولديها وقت فراغ كبير فى العمل

|ويوجد معهد لتعليم القسرآن الكريم ولكن مواعيد المعهد ساعتان

|أثناء وقت عملهاء فهل يجوز الذهاب إلىالمعهد الدينى لتتعلم

|القرآن معالعلم ان هذالايؤئرعلى العمل.

© بسم اللهوالحمدللهوالصلاة والسلام علىرسول اللهوبعد:
فالأصل ان صاحب العمل له حق على الإنسان وأن الإنسان يأخذ راتبه فى

مقابل عده ساعات العمل .فإذا أرادث زوجتك أن تذهب إلى معهد القرآن

الكريم حفظ القرآن فإنهالابدأن تستأذن صاحب العمل أو رئيسها حتىلوكان
علىمل
لع
اؤثر
ذهابها لاي

لآن الله سبحانه وتعالى يقول :ويا أيها الذين آمنوا

أوفوا بالعقود ( #سورة المائدة :آية )١ ويقول فى آية أخرى« :إإن اللهيأمركم أن

تؤدوا الأمانات إلى أهلها ( #سورة النساء :آية )85والأمانة هنا بين الإنسان

وربه» وبين الإنسان وغيره؛ والله أعلم.
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يدكفى:انلعمر "'٠اسنة .تنقدم لى شاب صاحب خلق ودين
|أنافتاةأبلغ م
| إلاانهمتزوج .أنالاأمانعفى الزواج منه حيث إنه أبلغ زوجته

| مسبقاً وهو قادر على العدل بين الزوجتين والسبب الرئيسى
| لاختياره هو الدين إلاان أمى ترفض هذا الشخص لأنه متزوج.
لقدقام أهلى برفض هذا الموضوع بدون حتى أخْل رأبى مع علمهم

|بموافقتى علما بأننى قمت بإغلاق هذا الموضوع إرضاء لأهلى إلا
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|أنىمازلت أحس بالظلم والقهر حيثانهلم يتحدث معى أحد فى
هذا الملوضوع .علما بأننى منأكثر المقربين لأمى ولم أخالفها يوما

|في أى أمر.
| وأنا مشهود لىفى العائلة بأنى أكثر أخواتى خلقا وعلما وحكمة
ا
كك

وطاعة لوالدى .إلاأنىلا أستطيع التخلص من الشعور بالظلم
والاستهانة بىمنقبلأهلىفى اتخاذ قرارات مصيرية تخص

|مستقبلى.هل يحق لوالدتى رفض هذا الشخص فقط لأنه متزوج؟

ي|وعآلتابر هذاالتصرف تفريطاً فىحق من حقوقى؟
© ©6بسم اللهوالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فمن أهم الأسس فى قيام عقد الزواج الرضا واعلدإمكراه بمعنى انهلايمهلك

ولى الفتاةأن يكره ابتته على أن تتزوج من شخص لاتختاره ولاترتاح معه لأن

ذلك يوؤدى إلى الشقاق ثم الانفصال الذى يعثبره الشارع الحكيم من أبغعض

الحلال .ولذلك فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال« :لبس للولى مع
الثيب أمر والبكر تستأمر) وفى رواية (والبكر تستأذن وإذنها سكوتها) وحينما

ذهبت إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صحابية تدعى «الخنساء بنت
خدام الأنصارى» تشتكى من أبيها لأنه قد زوجها من ابن أخيه وهى كارهة أبطل
الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النكاح.

وليس معنى ذلك أن تنفرد الفتاة بأمر زواجها بع
ويدا
ليعنها ولكن لابد من

رضاها عن الزوج وعن المهرثميباشر الولى العقد لقوله صلى الله عليه وسلم:
«لانكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وفى حالتك فقد ظلمتك أمك حينما رفضت

هذا الإنسان الذى يتوافر فيه الأآمانة والعدل» وتم ذلك بعيدا عن رغبتك فى إثمام

هذا الزواج .فعليك باللجوء إلى كبير فى العائلة لكى يقوم باسترضاء والديك
وإتمام هذا العقد وإلا فإن امك تتحمل الوثم أمام الله سبحانه وتعالى .والله

أعلم.

المرأةوصلاة التراويح
لاغغلدير:

| أريد أن أصلى التراويح فى الجامع بإذن الله فى رمضان القادم..
[اهو حكم الشرع فى ذلك؟
فم
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فاملقصود بصلاة التراويح صلاة القيام فى رمضان وهى سنة مؤكدة فعلها
الرسول صلى الله عليه وسلم فى أيام منفصلة فى اليوم الواحد والعشرين
والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين من رمضان ثم توقف
لكى لايعتبرها الناس صلاة مفروضة .ثم جاء عمر رضى الله عنه ووجد الناس

يصلونها جماعات وفرادى فجمعهم فى جماعة واحدة  .وبالنسبة للمرأة فإن

الأصل أن تؤدى صلاتها فى بيتها لقوله صلى الله عليه وسلم :اوصلاتهن فى

بيوتهن خير لهن» ولكن لامانع شرعا من أن تؤديها فى المسجد إن شعرت بأن

فى ذلك مزيدا من الخشوع وسماع الدروس الدينية شريطة أن تلتزم بضوابط
الخروج مسن ححيث الزى الإسلامى الذى لابصف ولايشف والابتعاد عن الزينة
والابتعاد عن التطيب والابتعاد عن اللغوء والله أعلم.

رىيكا
الاعانة الشهردة..أم ف
ل أمالعيال_أمريكا

| السلام عليكم :أحب أن أسألكم -جزاكم الله خيراً -عن الإعانات

|الشهرية التى تقدمها الحكومة هنا لأطفالنا نحن العائلات محدودة

يع
معسطى
جت ت
لعانا
 ْ٠الدخل علماً بأنهذه الإ

العائلات مسلمين

| وغير مسلمين؟ أفيدونا فى مشروعية جواز أخذها وشكرا.
©© بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فلامانعمنأخذها شرعا طالماهىنظامعام وتعطى للجميع فى المجتمع وهذه

الإعانة تدخل فى باب البر الذى قال سبحانه وتعالى بشأنه :و(تع!اونوا على البر
والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان © (سورة المائدة :آية؟) وليس عليئا

أن نبحث عن مصدر هذه الإعانة منحيث احللأوالحرمة» واللهأعلم.
أمالعيال

أمريكا:

ومة
لناحتكمن
اإعا
شكرا لسيادتكم؛ ولكن الذى أقصده ان هذه ال
ونحن فى بلاد الكفر .وهذا الأمر متبع فى أمريكا وكندا حيث

يقدمون لأول طفل مولود فى بلادهم مبلغا شهريا أفيدونى لآن
سبة لى.
نهم
لم
البمواضوع
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وطعامك وملبسك من الخلال .واطمئنك اهنذه الإعانة هى حق لك ولغيرك

من يعيشون فىهذا المجتمع وانت لم تسعى إليها وإنما هىنظام فىهذا المجتمع
لدإمعنهانة على غلاء المعيشة فتقبلينها بنفس راضية وصدر رحب
اقص
ال
ية.
رنععن
لولي
امسئ
كام وأولياء الأمور ال
لتحمن
ااء
وتأكدى انها حلال لأنها ج

ومادام المجتمع الذى تعيشين فيه يوفر هذه الرعاية للمقيمين فيه بصرف النظر
انلتجوعلسىاوس .تحرمك من هذه الرعاية وعلى الإخوة
عانلدين فلاداعى لآ
مىعات غير إسلامية وقبلوا بوجودهم فيها أن
تف
جون
ميش
المسلمين الذين يع
يتعايشوا معها ويلتزموا بقوانينها مع المحافظة على مبادىء وتعاليم دينهم فى
خحصوصياتهم من عقيدة وعبادات وآداب والله أعلم.

للةم غسيرامين
اام
مع
[] فس

سرح:

يعتقد بعض المسلمات العرب انهن أفضل من المسلمات
|الأمريكيات وخاصة السود منهن لدرجة ان بعضهن لايرددن

ميسنلمين؟ وما نصيحتكم؟
لب
|السلامعليهن ,فلماذا يحدث ذالك
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فالإسلام دين يوحد ويجمع معتنقيه والله سبحانه وتعالى عبر عن أمةالإسلام

بالآمة الواحدة حيث قال :ذإكنتم خير أمةأخرجت للناس تأمرون بالمعروف

انضل
فيزا
ته م
لالل
اعل
وتنهون عن المنكر ( :سورة آل عمران :آبة6١١). وج
بين الناس فى الآخرة التقوى حيث قال:

إن أكرمكم عند اللهأتقاكم 4

(سورة الحجرات :آية  )1وأكد الرسول الكريم صلىالله عليه وسلم هذه
الحقيقة بقوله١ :لا فضل لعربى علي أعجمى إلا بالتقوىء والناس سوامسية
كأسنان المشط» .ومن هنا فإن التمبيز والتفريق فى التعامل بين المسلمين البيض أو
المسلمين فىبلاد الإسلام وغيرهم من المسلمين السود أو المسلمين فى بلاد الكفر

تلميابيزقوم على أساس ودلاليل شرعى .وهو يؤدى إلىتفكك الأمة وهو مضاد

لز:
جع
ووله
لق

مةرآالن:
 !:واعتصموا بحبل اللهجميعا ولاتفرقوا (:#عسور

آية ١17) 3 ويحجب أن يكون هناك ندوات تعقد من أجل إزالة هذا التنميبز ومن

ئف المسلمين وبينهم وابيلنمغسيرلمين
اين
وب
طلوب
أجل التعملو عحلىيد الق

من ناحية أخرى سواء أكانوا يعيشون فى بلاد إسلامية أمغير إسلامية فالأصل

تنلاف الالولنمأعوتقد أاوللغة لقوله
خع
انظر
هووحدة الإنسانية بصرف ال
تعالى :يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

لتعارفوا ان أكرمكم عنداللهأتقاكم (#4سورة الحجرات :آية*.)11

الندليس يعسد عقد الزواج
جديحطةة:
[

هل يجوز للمسلم أن يطلق زوجته إذا وجدها غير بكر عند
|الدخول؟
©
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فإن عقد الزواج يقوم على المصارحة والمكاشفة بينطرفيه حيث قالمسبحانه
وتعالى:

والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات  (سورة النور :آية  ) 5وهذا

ينق
رع
طتآلف
معناه الانسجام وال

ه
لفلمن
الخو
الدين وا

ان
سلق
نذى خ
إ ال
لفهو
االى
الله سبحانه وتع

سبحانه وتعالى ورقابة

ساوس به نفسه.
وم
تعلم
وي

ولذلك فإن البكارة فى المرأة وإنلمتكن ركنا منأركان العقد أو شرطا من
شروطه فإنها علامة على الشفافية والطهارة والعفاف بالنسبة للمرآة  .وإذا حدث

لناق
لقطبي
الفر
غش أو تدليس فى هذا الأمر فإن من حق الزوج فسخ العقد .وا
والفسخ أنهفىحالة الطلاق سيدفع لها حقوقها كاملة منمهر ونفقة ومتعة على

الرغم من ان الطلاق ليس من جهته وإنما منجهتهاء أمافىحالة الفسخ فإنهيببطل
العقد ويجعله كأن لميكن دون أن يدفع لهاشيئاًماسبقذكره أو يردلهاشيئا مما

دفعته وهذه هى العدالة فىحقيقتها .والله سبحانه وتعالى يأمرنا بالعدل والإحسان.

الفلاقات الزهجية علطالانئرنة
وكل عقد يقوم على التدليس والغش بحيث يكتشف

أحد الزوجين عيبا فى

قد ودون المصارحة قبل العقد فإنه يؤدى إلى فسخ العقد سواء
ععد
اآخلر ب
ال
ينته نأاممحنيتهاء والله أعلم.
ايسح م
نتدل
أكان هذا ال

لن نترين المرأة؟
[امحملة:

 ١ما حكم ما تستعمله النساء من أدوات تجميل للوجه؟ وهل تكون

ل|لخروج بهاء أمتكون للزوج فقط؟
©
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نة ولايقاومها لقوله تعالى # :قلمن حرم زينة الله التى
يقر
للازم ي
فاالإس

أخرج لعباده والطيبات من الرزق قلهىللذين أمنوافىالحياةالدنياخالصة يوم
اف:
ررة
لمةأ4ع(سو
اقيا
ال

آية؟”) ولقوله تعالى أيضا!« :يابنى آدم خذوا

زينتكم عند كل مسجد (#4سورة الأعراف :آية)”١ إلاانهفىحالة الزواج فإن
الإسلام يوجه المرأة إلى إظهار هذه السزينة للزوج وحده وذلك من باب تأليف

القلوب بينهما  .والزينة نوعان :زينة ظاهرة وزينة باطنة والزينة الظاهرة لايظهر
منها إلاالوجه والكفان للأجانب أما الزينة الباطنة فلاتظهر إلاللزوج وحده.
ولامانع شرعا من أن تستخام المرأة بعضالمساحيق للزينة شريطة ألايكون
فيها إثارة للفتنة ونظر الأجنبى لأن النظر بريد الزنا والأفضل أن تظهر هذه الزينة
سقان
نخل
لىإقد
اعال
للزوج وحده لآن الله سبحانه وت

رجلا أو امرأة فى أجمل

صورة وأحسن تقويم وكان قادرا سبحانه وتعالى أن يخلق المرأة بمثلهذه الزيئة
المكتسبة من وضع المساحيق .وقد أجاز بعض الفقهاء أن تضع المرأة الكحل فى
عينيها والخضاب فى يديها لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين.
وإجازة مستحضرات التجميل المستحدثة إنما هى من باب القياس على ما أجازه

النبى صلى الله عليه وسلم .والله أعلم.
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العصمه بيد الروجه
[] متسسسسى :

|ولماذا نحرم شيئاً أحله الله خاصة إذا كانت هناك أسباب تدعو
© ©6بسم اللهوالحمذد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالمقصود بجعل العصمة فى يد الزوجة تفويض الطلاق من الزوج إلى زوجته

بأن تشترط الزوجة على زوجها أن يكون الطلاق بيدها استنادا لقوله تعالى فى
سورة الأحزاب« :يا أيها النبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها
فتعالين امتعكن وأسرحكن

سراحاً جميلاً .وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار

الآخرة فإن الله أعد للممحسنات منكن أجرا عظيما ( #سورة الأحزاب :آية
)95-

وكان هذا التخيير من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لزوجاته

بعدما تحالفن عليه مطالبات بزيادة النفقة لهن» فغضب الرسول صلى الله عليه
وسلم منهن وأقسم أن دبهحرهن شهرافنزلت هذه الآبة الكريمة تت:خ :فيفاعن

وقد استند الفقهاء على هذه الآبة فى أنهيجوز للزوجة أن تشترط على زوجها
فى عقد النكاح أن يكون أمرها بيدها وإذا وافق على هذا الشرط فإنه يلتزم به.
وليبس معنى ذلك سلب حقه فى الطلاق» وإنما ذلك من باب التفويض

التمليك أو التوكيل معالاحتفاظ بحقالمفوض أوالمملك أو الموكل.

أو

وللتفويض صيغ كثيرة منها«اختارى نفسك» أو«اختارى نفسك إن شئت» أو
«أمرك بيدك» .وكل صيغة منها يترتب عليها -أى على استخدامها -طلقة
رجعية .ومعنى الطلاق الرجعى انه يحق للزوج مراجعة زوجته آثناء العدة

ولكنها تنقص من عدد الطلقات التى يملكها الزوج.

فإذا اشترطت على زوجك جعل العصمة بيدك ووافق على هذا الشرط فإنه يجب
عليه الوفاء بالشرط استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم١ :المسلمون عند شروطهم
إلاشرطا أحل حراما أوحرم حلالا» أماإذا رفض فهذا حقه ولا سبيل لإجباره وإذا

كانت هناك ضرورة كما تقولين فعليك العمل على إقناعه بالحسنى لأن العلاقة

الزوجيةتقومعلىالسكنىوالمودةوالرحمة والمعاملة بالمعروف واللهأعلم.

نسورالروج
ميموىظ-فة  -قطر:
لا سل

 ,زوجى يتأخر عنىكثيرا فىعمله ومشاكله كثيره ويقصر فى حقى
 ١كثيرا وأمكث معظم الوقت وحدى وأحيانا لايكون مضطرا للتأخر

|لكنه استمرأ الأمر .حاولت معه كثيرا ووعدنى أكثر منمرة ولكن
دون جدوى ما أصابنى بالفتور نحوه وأتضايق كثيرا حين يلمسنى
| مجرد لمس بيده وأصبحت لا أطيقه ولا أطيق كثيرا من حركاته.
م

ا

ا

ب

0

لنمفسن الوقت هذا شعور داخلى لايتغير إلابتغيره هو فماذا أفعل؟
وهل على من إثم فى ذلك؟ وإن وافقته فيما يريد فعلت ذلك دون

|رغبةمنى ما يسبب لهالإحباط أيضاً.

ظ

وكثيرا ما أفكر فى الانفصال عنه وخاصة انه لا أولاد بيننا فحياتنا

[

معا على هذه الشاكلة لا معنى لها وأحيانا أقول :ان وجوده أفضل
من عدمه ومهما فعلت من تزيين فى بيتى أو نفسى لايلاحظ ولا

اهتبمشىءاب.دبماذا تنتصحينئى
لأ
اعلنى
بهتوملايعلقبشىء م ج
! وأنا لست صغيرة ومر على زواجنا ما يزيد على عشر سنوات؟

© ©6بسم اللهوالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنالحسياةالزوجية تقوم على السكنى والمودة والرحمة حيث قال سبحانه
1

كلانه الجفهوزية |[

وتعالى!< :ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ( :سورة الروم :آية١والله سبحانه وتعالى لايعبر بلفظ
«آية» إلا عن الأشياء العظيمة التى فيها منة ونعمة منه على عباده .ويقول أيضا

فتصىوير العلاقة الزوجية /#هنلباس لكم وأنتم لباس لهن © (سورة البقرة:

آية  .)141/واللباس هو ما يستر العورات ويتزين بهويحافظ على البدن من

عوارض الجو والمرض .فالزوجة بالنسبة لزوجها ستر وزينة وكذلك الزوج
بالنسبة لزوجته .ويقول أيضاً سبحانه وتعالى8# :ولهن مثل الذى عليهن
بالملعروف وللرجال عليهن درجة * (سورة البقرة :آية 4١7). والله سبحانه

وتعالى فىهذه الكلمات القليلة وضع قاعدة جامعة مانعة للعلاقات الزوجية

تقوم على التقابل بين الحقوق والواجبات» حيث إن كيلقحاقبله واجب .فكل

مايطلبه الزوج من زوجته من حب واحترام وتكريم ومودة ومعاشرة بالمعروف
وعدم مضارة يجب أن يقدم لهامثل مايطلب منها .حتى إن عبدالله بنعباس -
رضى الله عنهما  الذى وصف بأنه ترجمان القرآن الكريم قال( :إنى .لاتزين

لامرأتى كما نتزين هى لى) لهذه الآية .والله سبحانه وتعالى قد عبر عن عقّد

زىوبيجتها
الزواج بالميئاق الغليظ .والزوجة لا تترك بيت أهلها وتنتفل إل
وهو أجنبى عنها قبل العقد إلالاطمئنانها بأنه سيحافظ على هذا الميثاق الغليظ.
فزوجك فى هذه الحالة يعتبر ناشزاً وخارجاً عن طاعة الله سبحانه وتعالى

وعاصياً لأوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم الذى قال" :استوصوا

بالنساء خفيرإاًنكم أخذتموهن بأمانة اولالسهتحللتم فروجهن بكلمة الله)» وفى
رواية أخرى حينما سأله أحد الصحابة« :ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال عليه
,ء.
تما
ثا ن
ممه
طنعتطع
الصلاة والسلام« :أ

يت.
سما
ت ن
كوها
اكس
وت

ولا تقبح .ولا

تى» .وقد وضع الإسلام علاجا للزوجة فى
ياف
بإل
اا تلهجر
تضرب الوجه .ول

حالة نشوز زوجها يقوم على الحكمة والتعقل والرغبة فىالصلح .حيث قال
سبحانه وتعالى فى سورة النساء< :؛وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا

فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس

الشح وإنتحسنوا وتتقوا فإناللهكانبما تعملون خبيرا © (سورة النسناء :آبة

0

ولم يرد ذكر كلمة الطلاق أو الفراق فى الآيةمطلقاً.
ولذلك فإنك بالنسبة لتقصيرك

نحوه لست آثمة لأن السبب من ناحيته» ولكن

عليك أن نجاهدى نفسك .وأن تتغلبى على مشاعر الكراهية الطارئة نحوه» حتى

ا

سا الت

اي

وعليك أن تفعلى له كل ما

يؤدى إلى إزالة الغمة بينكماء وإلى توثيق الحب والآلفة بينتكما حتى تحققى
السكنى الروحية والقلبيةالتىأشارت إليهاالآياةلكريمة فى سورةالروم:
التسكنوا إليها)ارولو فل لمجو
إلى تحقيق هذه الغاية يجب

يلها لذن إلىخاغارا فل وسيل نودي

أن ننتهزهاء وأن نستغلهاء؛ حتى نحافظ على علاقة

الزواج التى هىالميشاق الغليظ» والتى تمت بكلمة الله وسنة رسوله صلى الله

عليه وسلم .وحاولى أن تجتذبيه إليك وأن تتعرفى على أسباب عدم الإنجاب .فإن

كانت أسباباًقابلةللعلاج فحاولى التعاون معهلعلاجها لأنالأبناء هموسيلة
كبرى من وسائل التقريب بين الأزواج» وهم زينةالحياة الدنيا كما يقرر ربنا

المال والبنون زينة الحياة الدنيا ( 4سورة الكهف :اية

سبحانه وتعالى فى قوله:

 .)7وأما إذا كانت هذه الأسباب مستعصية على العلاج فسلمى أمرك لله
وحاولى معه مجدداً لعل الله سبحانه يوفقك ويصلح مافسدبينكما .والله أعلم.

8و بوه

المراحشىالرواج

١ظ

أنامعجبة بشاب؛ وهو يبادلنى نفس الشعور .وجاءنى فى يوم وقال

ظظ

لم
لىإننى سوف أنزوجك وستكونين الزوجةالثانية»معالعلمأنه

يتزوج من قبل وأنا الأولى؛و»لكنه قال لى :سوف تكونين الزوجة
الثانية»وسلمت أمرى لله.

هةا
لكلم
قلىاكل
وبعد ذلك قال هذا الشاب إنه نادم ع

ظ

لى» ولكنى

لن أسامحه أبداً على هذه الكذبة لأ غاضبة جداآ منه .أريد منكم

| الحل فأرجوكم أرشدونى.

كلاب الجفخورية ال

©© بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

ابفر
وشا
ت ال
فطالما أن هناك إعجاباً متبادلاً وشعوراً طيباً بينكماء وتهذا

فيه

عناصر الدين والخلق والاستقامة ورقابة الله سبحانه وتعالى والخوف منه وأنه
ندم على ماقالهفإنهلامانع شرعاً من الارتباط بهبسنةالله ورسوله .لاألنله

سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعاًء فكيف لا يغفر العبد لأخيه مثل هذه
ازللاتل مسنان؟ فاطمئنى وارتبطى به» وانسى ما قاله» لآن ما قاله ربما كان
ال

على سبيل المزاح وليس على سبيل الجد .والله أعلم.

التنشئةالإسلامية للأبناء
 0إيمان كندا:

| السلام عليكم» جزاكم الله خيراأء أنا سيدة عندى أطفالء ما
ْالنصائح التىتقدمينها فىتنشئة الأطفال تنشئة إسلامية بعيدة عما
| يسمعونه ويشاهدونه هنا؟ وجزاكم الله كلخير.
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فإن الآبناء أمانة لدى الآباء» إنهم أحسنوا إليهم أثيبواء وإن قصروا استوجبوا

العقوبة» لقوله تعالى« :ياأيهاالذين آمنواقوا أنفسكم وأهليكم ناراوقودها
الناس والحجارة ( 4سورة التحريم :آية )5وقوله صلى الله عيه وسلم« :كلكم
عليعتنه؛ الرجل راع فى بيته ومسئول عن رعيته .والمرأة
رئو
راع وكلكم مس

راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها» .وللأبناء حقوق تربوية» وروحية.
ودينية» وبدنية.

وأهم أسلوب لتربية الأبناء هو أسلوب التدرج والتعويد والقدوة» فالرسول
لام قال« :مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها
ساة
للصل
اا
ويه
عل
لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع» .وهذا يفيد التدرج والتعويد على الصلاة .كما

أن معاشرة الأخلاء والأصدقاء يجب أن تكون تحت رقابة الآباء واللأمهات .كما

اً أنيكون
ضجب
يه ي
أرفي
سائل الت
شمافهىدة التلفاز وغيره ومن
متحك
أن ال
تحت رقابة الآباء والأمسهاتء .ويفضل أن تكون هناك مصارحة ومكاشفة وثقة
متبادلة بين الآباء والأبناء» وأن يبتعد الآباء عن الترهيب» وأن يتمسكوا بأسلوب
الترغيب والتسحبيبء وأن يكون كل منهما قدوة داخل البيت فى الصدق
والالتزام ,والآأمانة» وأداء الحقوق .والمشاركة فى أداء العبادة .كل ذلك يؤدى

إلى تنشئة جيل صالح بإذن الله .والله أعلم.

واجبات المسام ..والمسلمة -
خاوود:
1

|ماذايجبعلينافىحياتنا بجانب الصلوات الخمس والتحلى
' بالأخلاق الفاضلة؟ وما هى أهمية الدعوة؟ وما هى طرقها؟
© ©66بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فليست العبادة فى الإسلام قاصرة على أداء الصلوات الخمس والصيام

والزكاة والحجح وغيرها وإنما هىداءً ة أوسع وأشمل من ذلك» حيث إن العبادة
مىعناها الأصلى هى التذلل والخشوع لرب العالمين» صاحب المن والفضل
ف

على الناس .فكل ما فيه خير وكل ما فيه طاعة وكلمافيه بريكون عبادة:
فحينما سأل الرسول صلى اللهعليهوسلم معاذ بنجبلء قالله:يامعاذأتدرى
ماحق اللهعلىالعباد وماحق العبادعلىالله؟ قالمعاذ :اللهورسوله أعلم.
قال صلى الله عليه وسلم« :حق الله على العباد أنيعبدوه ولا يشركوا به شيئاً
وحق العباد على اللهألايعذب من لايشرك بهشيئاً»» وهذا دليل على اتساع

نطاق الطاعة» وأن الله يغفر الذنوب جميعاً إلاالشرك ,والإنسان مطالب بجهاد
النفس والتغلب على شهواتها الدنيوية» فإن النفس آمارة بالسوء إلامن رحم
هاد
لجهو
انفس
الله .وجهاد ال

الآكبر الذى قال الله سبحانه وتعالى فيه:

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سسيلنا وإن الله لمعالمحسسنين  (سورة

العنكبوت :آية )95فضلاً عن الإنفاق فى سبيل الله عن طريق الصدقة للأقارب
وغيرهم .والابتعاد عن الغيبة والنميمة .وعن سوء

الظن .وعن النحسس.

هلذه المبادئ سجلها ربئا فى
والالتزام بالصدق .والآمانة والوفاء بالعهد .ك

هه:
ن في
عالى
وهتع
دستورنا واهلوقرآن الكريم الخالد الخاتم الجامع الذى يقولالل
مافرطنا فىالكتاب من شئ ( 4سورة الأنعام :آية. 8
أما عن الدعوة فهى الأمر بالمعرف والنهى عن المنكرء وهى لاتكون إلالمن كان

ام الدين» ويأكنون الداعية قدوة
حقكفى
أتعم
مسلحاً بأسلحة كثيرة منها :ال

قولاً وسلوكاء وأن يكون مثقفاً ثقافةإسلامية واسعة» وأن يلتزم بأسلوب الدعوة

القائم على الحكمة والموعظة الحسنة واللين فى القولء .كما قال الله سبحانه
وتعالى لرسوله الكريم :ذإادعإلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحمسنة
وجادلهم بالتى هى أحسن (:#سورة النحل :اية 7١)5 وقال أيضاً: :؛ولو كنت

فظأغليظ القلب لانفضوا منحولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى
رف
عأمر
لو و
العف
بخذ ا
الأمر؛ (سورة آل عمران :اية )45١ وقال أيضاً! :

وأعرض عن الجاهلين * (سورة الأعراف :آية.)991
ومايسرى على الرجال ينطبق على النساء لآن الله عز وجل ساوى المرأة

بالرجل فى أصل الخلقة وفى الكرامة الإنسانية وفى التكاليف الشرعية» وقال عز

!لمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالممروف وينهون
وجل :وا

ياة
عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون اولزك
طيعون الله ورسوله أوليك

سيرحمهم اللهإن الله عزيز حكيم  ( 4سورة التوبة :آية)١ والله أعلم.

التأمين الصحى ..حلال
لا المغترب  كندا:

| السلام عليكم ..أحب أن تفيدونى فى هذا الموضوع المهم؛ وهو
|التأمين الصحىء علما بأنهذافىكندا يعتبرضرورياً لأنهلايمكن

© © بسم الله .والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالتأمين الصحى جائز شرعاً لأنه منباب التكافل الاجتماعى سواء أكان فى
مجتمع إسلامى أمغيره .والتأمين التعاونى الذى يقوم على تحصيل اشتراكات

شهرية تقتطع من الأجر الشهرى للعامل فىمقابل العلاج وصرف الدواء فهذا
من باب البر والتعاون على المعروف الذى قال سبحانه وتعالى فيه:

وتعاونوا

على البروالتقوى ؟(:سورة المائدة :آية؟) .والله أعلم.

طللاأءظاافر جائر..يشروط
2

٠

8-6

»٠

هليجوز للمرأة تربية أظافرها وتطويلها من باب التجمل؟ وما
| حكم طلاء الأظافر (مانيكير»؟

©

بسم الله .والحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فمن سنن الفطرة العشر التى ذكرها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى

ظليامفر وتهذيبهاء فيجب عليكالالتزام بالسنة؛ حنى
حديث صاحيلح:أ تق
يكون لك الأجر والثواب من الله لطاعة رسوله .لقوله تعالى5:؛ من يطع الرسول
فقط أطاع الله(442سورة النساء :آية) 0وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم
واجبة على النساء والرجال على حد سواء.

أما وضع المانيكير فى الأظافر فهو جائز إذا كان للزوج شريطة إزالته قبل الوضوء

للدخول فى الصلاة لآنه حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة .والله أعلم.

سووائال اللمرواةصوء
ع

بهو

«4

نهللاهة:

|السلام عليكم ..يأتى لى كثير من الإفرازات خاصة فى فترات

الحمل؛ فهل لو جاءت على الملابس فلابد من غسلها؟ وماذا أفعل

!إذا كنت أحياناً اتنهى من الوضوء ثمتأتى بعد انتهائى وأحياناً

|أحس بها فى متتصف الصلاة؟ هل لابد منإعادة الصلاة

' والوضوء وغسل المنطقة؟ وجزاكم الله خيراً.
©© بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فمن نواقض الوضوء الإفرازات التىتعترى المرأة والتى تخرج من الفسرج.

وهى متنوعة :منها المذى وهو سائل أبيض رقيق ينزل فىحالة اليقظة عقب
ول؛ ومنها ماينزل على
بقب
ازلل ع
الشهوة؛ ومنها الودى وهو سائل أصفر ين
تذهت لطالب
الحامل وهو الهادى وهو سائل أبيض ينزل أثناء الحملء وه

الاغتسال وإنما يكتفى بالوضوء .والسائل نفسه إن جاوز فىالملابس مقدار قعر

اليد أى مساحة © سم مربع  فإنهيجب إزالتهمن الملابس بل إن بعض الفقهاء
قدأعفى المرأة بماتجاوز ربع الثوب.

أمناإذاكان هذا السائل يائن عبليك بقدن كبهر يق إنك لامحظ سه
الوضوء دون أن ينزل فإن لك أن تنتوضتى أثناء نزوله وتصبحين من ذوات

الأعذار اللائى يتوضأن لكل صلاة مع وجود العذر واستمراره قياساً على
المستحاضة التىقال فىشأنها الرسول صلى اللهعليه وسلم( :اغتسلى بعد أيام

ىى)
لوضئ
صثم ت
وتك
حيض

اتك طالما دخلت الصلاة
وإذا أحسست بذلك أثناء الصلاة فلاتخرجصىلمن

بوضوء جديدء وإذا خرج وقت الصلاة ودخل وقت صلاة جديدة اندقض

وضوؤك .,ويجب عليك الوضوء للصلاة الجديدة .والله أعلم.

رناعو عانج
لامن
امال
حك
لاميبر

| ماحكم من يستطيع الزواج ويلتازوج؟
© © بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإن الزواج له أحوال قد يكون واجباً علىمنيكون قادراًعليهولايستطيع

إعفاف نفسه عن الوقوع فى المعصية» وقد يكون حراماً لمنلم يكن قادراً عليه

قدرة مالية وجسمانية» لأن ذلك يؤدى إلى وقوع الضرر بالزوجة .وقد يكون

لىة الاعتدال وهى التىيستطيع الإنسان أن يعصم نفسه ويعف نفسه
مبحاحاا ف

عن الوقوع فى المعصية ويكون قادرا على الزواج .وقد اختلف الفقهاء فى هذه

الحالة:
فية
حنمن
لهاء
افق
هل الأفضل الزواج أمالتفرع للعبادة؟ فذهب جمهور ال

والمالكية والحنابلة إلى أن الشخص فى حالة الاعتدال الأفضل له الزواج استنادا
اأفلضلتلخهلى والتفرغ
ى .وذهب الشافعية إلى أن ال
ديساعلى
هفل
منى» .أى
للعبادة استناداً إلى أن الله سبحانه وتعالى امتدح سيدنا يحبى عليه السلام حينما

ابتلعدزعوناج بقوله ! :وسيدا وحصورا ونبيامنالصاحين ©
تفرغ للعبادة وا
(سورة ال عمران :آية »)97والراجح هو رأى جمهور الفقهاء بأن الزواج فى
هذه الحالة مستحب ومسئونء ولأن امتداح سيدنا يحيى كان فى شريعته التى

فيها الرهبانية والتبتل» وقد :نسختها شريعة الإسلام .والله أعلم.

سب
ها ال
ربن
[

هدى 

محاسبة 

مصر:

قمت ببيع حلية من الذهب بأحد محلات

الذهب ,ومن نفس

[ المحل قمت بشراء حلية أخرى أغلى فى القيمة» وقمت بدفع
ا
ع
د
ع

1الفرق للباء » ولد قالت لى أختى :إن هذا يسمى ربا الذهبء وإنه
الايد

وخ

و

ا

01شترىمن محلآخر

 .وكيفأكفرعنه؟وشكرالكم.
ءالصلاةوالسلامعلىرسولاللهوبعد:
© © بسم الله والحمدلله و

711111171733113

اس حمستس

جععححصم سس سيمحمصم7س

ع ست
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لىه
لصل
اله
فما قمت به من عمل حلال شرعاء لاألنتقايض تم فى احلال لقو
عليه وسلم« :الذهب بالذهبء والفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد) » فهنا حدث

التقفايض فى الخال (يدا بيد)» وما دفعته من فروق يؤدى إلى المثلية» قتصرفك

مشروع وحلال ولا غبار عليه شرعا .والله أعلم.

زكاةالحلى ..واجبة

[اغلديير:

 :والدتى لديها ذهب مهرها وهدايا كانت تلبسها منذ 6١ سئة؛ وهى

|لاتلبسها االآلنملقنلةاسبات وقدم موضتهاء ولكنها تعطيها لبعض

| صديقاتها ليتزين بهاء فهل يجب عليها أن تزكى على هذا الذهمب
.معالعلم أنهلوجاءت مناسبة تلبس مالديها من ذهب؟

 8بسم اللهوالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فقداختلف الفقهاء فىحكم زكاةحلىالنساء .فرأى جمهور الفقهاء من

الشافعية والمالكية والحنابلة أنه لا زكاة فى الحلى المستخادم للزينة .ورأى

لفقهاء أن زكاة الحلى
الحنفية وجوب الركاة فى الحلى مطلقاء ورأى باعض

فازيقة أى إغارقه إلى الغير :والكدل حمهور الفقهاء عدية الرسول صل
ةلى
االح
كفى
زيس
الله عليه وسلم« :ل
».

واستدل الحنفية بقوله تعالى:

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اللهفبشرهم بعذاب

أليم ( 4سورة التوبة :آية. )" 4

جف
وىب
ونفية
وأنا أرجح رأى الح

إخراج الزكاة ولا سيما إن كان

الحلى كثيراء لأنه لنيتحلى به كله دفعة واحدة لكثرته» والآية القرآنية

تناهىكتعنناز الحلى» فيجب إخراج زكاته إذا بلغالنصاب وهو مقدار

هنبء فنخرج منهربعالعشرء ويقيم وقت الإخراج كلعام.
ذم
لاما
ا جر

والله أعلم.

الفسرانكله خبر
ل]أمعبدالله  مدرسة:

| أعرف أنهمن المستسحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أوليلتها.
فهل تعتبر قراءتها فى صلاة المغرب أو العشاء يوم الخميس أو حتى

©© بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالقرآن الكريم كله معجز .وكله شفاء لما فى الصدورء واستحباب قراءة سورة

الكهف نهار الجمعة ألويلتها من باب السنة وليست واجبة» وأنت مخيرة فى أن
نقرئى سورة الكهف أو سورة البقرة أو أى سورة فى أى يوم وفى أى وقت ,لأآن
الله سبحانه وتعالى يقول :ف«اقرءوا متايسر من القرآن © (سورة المزمل :آية
 ٠وفى نفس السورة يقول عز وجل# :ف؛اقرءوا ماتيسر منه  #ولم يلزمنا
بسورة بعينها .والله أعلم.

الاننلازلميعنرات
لها أبوالوفا  معلم  منغوليا:

هليجوزللمرأة أن تترك نصيبها منميراثها فىتركةأبيهالإخوتها
علما بأنهم غير فقراء ولهسذه المرأة أطفال صغار؟ وجزاكم الله

١خيرا.
©© بسم الله.والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالميراث هو أن يخلف شخص شخصا آخر فيما يتركه من أموال وحقوق
«

مالية» وهو طريق من طرق التملك الجحبرىء أى أن الإنسان لياستطيع أيلقابله
ولا بسنطيع أن يحرم أحدا من حقه فىالميراث .ومن المقرر شرعا أنالمرأة فى

لةة»
سمتلهقا ذم
مسلا
الإ

وتنستطيع أن تتصرف فى أموالها مستقلة عن زوجها

طالما كانت بالغة وعاقلة ورشيدة .ولكن إن كان أبناؤها فقراء أو فىحاجة إلى

هذا المالفإنه يحرم عليها ذلك التصرف لقوله نعالى/« :وليخش الذين لوتركوا
من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اللهوليقولوا قولا سديدا ( #سورة

النساء :آيةو8أ)بناؤها أولى وأحق والله سبحانه وتعالى يقول« :وأولوا الأرحام

بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله (سورة الأنفال :آية 70والله أعلم.

لىاة
لمرأ
اةال
عور
صة ف
[] أحمد أبوحجازة  محاسب  مصر:
السلام عليكم ,لى سؤالان صغيران :الأول :ما هى حدود عورة

المرأة فى الصلاة؟ هل الوجه والكفان والقدمان أمأن القدمين فى

جوز لى أن أسلم باليد بدون
|الصلاة ليستا عورة؟ الثانى :يهل
| حائل على زوجة عمى أملا؟ وجزاكم اللهخيرا.

© 6بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فبالنسبة للسؤّال الأول فإن عورة المرأة فى الصلاة عند جمهور الفقهاء هى

جميع المسد ماعداالوجه والكفين وزاد الحنفية القدمين إلىالوجه والكفين.
وحجة الحنفية أنهكماأباحاللهسبحانه وتعالى كشف الكفين للحاجة ولإزالة

المشقة ,فإنه أيضا أابالح كقشدفمين للحاجة وإزالة المشقة.
أما بالنسبة لمصافحتك زوجة عمك .فطالما كانت بعيدة عن الشهوة فإنها

لاشئ فيهاء أما إن كانت مشتهاة» أو أنك لاتستطيع التحكم فى شهوتك فمن

معصعانفحة.
الأفضل المصافحة بحائلء أو الااملتنا

اليكاء أثناء تلاوة الفران
[]عائشسةة:

,عندماأقرأالقرآنانهمرفىالبكاءسواءكنتفاهمةللمعنى أملا؟
ولا أدرى أهذا خير أملا؟ مانصيحتكم؟ أنافىحيرة منأمرى؟

©© بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد:

ريغبوب .ولكن ينبغى التحكم
من ط
وقرآ
ءدة ال
روعاعن
قلخش
فإحساسك با
فى مشاعرك حتى لا يطغى ذلك على حسن تلاوتك القرآن والتزامك بقواعدها
والتأمل فى معانيه .والله أعلم.

كيف أتعلمدينى؟

لأ دينا  -ربة منزل  -مصر:

| أناأريدأن أتعلم دينى» وعندى كتب وشرائط كثيرة» ولكنى تائهة
أريد المواظبة والمنهجية ,وزوجى لا يقبل ذهابى إلى المساجد أو
| المعاهد .ماذا أفعل؟

©© بسم الله .والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولا يكلف نفسا إلاما اتاها

ويقول عزوجل 1 :فاتقوا اللهما استطعتم ( :سورة التغابن :آية5١).
تةحق
سحسن
تبة
ورغبتك فى تعلم دينك رغ

2
70-
ظ

الأجر والثواب من اللهسبحانه

ينق التعليم داخل البيت
رع
طدور
جك أن يقوم بهذا ال
زجبوعلى
وتعالى .وي
بأن يأتى إليك بكتب أو أن يشترك معك فى هذا التعلم أو أن يسمح لك بمجالس
العلم» وطالما أنك فى مصر بلد الأزهر فهناك إذاعة القرآن الكريم التى تعمل  4؟
ساعة يومياء وفيها ترتيل وتلاوة القرآن الكريم وبرامج متنوعة ومختلفة من
نقصك شئ طالما
التفسير والحديث والثقافة الإسلامية ,والأخلاق» والفقه .فيلا

أن هذه الإذاعة موجودة ومستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى .والله أعلم.

مشكلات الروجة وأمالزوج
لانول:

| أريد أن أعرف ما احلقزوجة فىمالزوجها؟ وهل إذا زاد دخله
٠شأو راتبه الشهرى يتوجب عليه زيادة المصروف الشهرى للبيت الذى

كناب الجمفخورية |01

ع

و

ا

وبر

من حقها علما بأن أمه قد يكون لها مالها اللخاص؟ وهل حديث

|«أنت ومالك لأبيك» يجب على الأبناء حتى لو كان للآباء أموالهم
|الخاصة؟ وهل من حق الزوجة أن يكون لها مسكن زوجية

خاص

وسقمنها؟ وهل سوء
|بدونوجود أمالزوج معها أمأن هحذاقلي
ا

ا

ل

ا

ا

فل

| مستقل؟ وشكرا لكم.

© بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فمن أهم الحقوق التى أوجبها الله سبحانه وتعالى للزوجة بعد عقد الزواج
حق النفقة ,وهو واجب على الزوج لزوجته 'ستنادا إلى قوله تعالى © :وعلى

المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف © (سورة البقرة :اية )777وقوله تعالى
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ماآتاهالله(:4سورة

الطلاق :اية ')والنفقة بجميع أنواعها من رزق وكسوة» وطعام؛ .وسكنى ,لقوله

تعالى«:أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم
وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) (سورة الطلاق :اية

؟) والواضح من الآيات أن النفقة تقدر بحال الزوج من حيث اليسار أو

لةزعلوىجء
اجب
الإعسار .كما أن الواضح من هذه الآيات أن النفقة وا

وإذا كان

معسرا وأنفقت الزوجة على نفسها فإن النفقة تكون دينا فى ذمته .ومن حق
ال

و

)١7.
البقرة :آ7ية
وقال الفقهاء :إن من حق الزوجة أن يكون لها مسكن خاصء وأنه إذا لميهيئ

لها زوجها مسكنا مستقلا مع قدرته على ذلك فإن من حقها الأمتناع عن
معاشرته لهاء وإذا كانت الزوجة تقيم معأسرة الزوج ولقبت سوء معاملة من أمه

بغير مبرر أومسوغ فإن من حقها أن تطلب الإقامة فى مسكن مستقل تجنبا

للخلافات والصراعات التىقد تؤى إلى تصدع الآسرة.
وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم« :أنت ومالك لأبيك»» فإنه فى
حال أن يكون الأب محتاجا وفقيراء أماإن كان الأب غنيا ولا يحتاج إلى النفقة.

وكان الابن فقيرا أو محدود الإمكانات المادية فإنه لاايلجبنعلفيهقة على

أبويه» لأنالأصل أنهلاضرر ولا ضرار فى الإسلام .والله أعلم.

العمل الإضافى ..وإعاناةلبطاله
جي-كا:
لرس
أ[ب]وأسامة  بمد

دة
هلاعلى
| السلام عليكم .آ.نا شاب شحاص

الإجازة» أعيش فى

١بلجيكا ولى راتب شهرى من صندوق الدولة عنالبطالة» وفى

لأبناء احالية الإسلامية

 ٠نهايةالأسبوع «السبت أو الأحد؛ أدرس
|للغةالعربيةوالتربيةالإسلامية بمدرسةتابعةللمسجد حيث
ا

م»
لضى
اتقا
يذا
تأجر
عا ع
لنه
|أ

فما حكم الشرع فى هذا الراتب

|لإضافىحيثيعتبرمخالفلاقانون الدولة؟
ا
©© بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« :اعطوا الأجير أجره قبل أن يبجحف

عرقه) ,.وهذا الذى تقوم بهعمل مشروع ومطلوب .ولابد أن يكون فى مقابله
أجر .فهذاالأجر الذى تأخذه وإن كان مخالفا لنظام الدولة فإنه نتتيحة عمل

مشروع أمام اللهسبحانه وتعالى لمنفعة المسلمين خاصة أن هذا العمل يتم كما
وتقت
باية
ارت
افى
أعطل
لفى
ذك
لذا
سة نه
وع وليس فى أيام العمل الرسمية .و
فإنه عليك أن تسعى للحصل على عمل دائم ورسمى بحيث لامحتاج إلى إعانة

البطالة ولاشعريانت الضمير أو الخنوف من مخالفة القانون .وليبارك الله لك

فىهذا العمل وفى هذا الآجر .والله أعلم.

خول وبعده
طالالق قدبل
[] جابر  فلسطين:

ما حكم من قال لزوجته الملدخول بها شرعا« :أنت طالق وكل ما
0
ا
ا

تحلين تحرمين» .مع العلم أنه طلقها قبل الدخول بها وعقد عليها
عقدا جديدا وجزاكم الله خيرا.

©©

الطلاق قبل الدخول بائن بينونة صغرى لقوله تعالى فى سورة الأحزاب:

يا أيهاالذين آمنواإذا نكحتم المؤمنات ثمطلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما

لكم عليهن من عدة تعتدونها » (سورة الأحزاب :آية .)95وإذا أراد مراجعتها
فيكون ذلك بعقد ومهر جديدين ,ثم بعد الدخول إذا قال لها :آنت طالقء فإن
ذلك طلاق رجعى وله الحق فى مراجعتها أثناء العدة.

وأما قولك« :كلما تحلين تحرمين» فهوطلاق كناية يحتاج إلى نية» فإن كانت

ويكون ذلك طلاقا بائنا بينونة كبرى .فلا نحل لكإلا بعد أن تتزوج من غيرك
زواجا صحيحا ويدخل بها الزوج النانى» ثم إذا أراد أن يطلقها فتعتد منه ثم

تعود إليك بعد انتهاء العدة بعقد جديد ومهر جديد وحل جديد .أى ” طلقات
حجديدة.

الاحتفال بأموال الربا
نسا:
رلى
فع
|السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته أيهاالاخوة الأحبة» عملا بقول
 ١اللهتبارل وتعالى« :فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون؛ (سورة

النحل :آية “ )74نتوجه إليكم بالسؤال التالى :نحن أعضاء جمعية

! «المسلمين» فى مدينة انجه فى فرنساء نريد أن ندعو الشخصيات

|الهامةفىمنطقئتناإلىحفل عشاءلمصلحة عامة المسلمين» والأمر
| الذى يقلقنا هومن أين ندفع تكلفة هذا الحفلء .نعلمكم بأن
الجمعية تملك المال وهذا المال موضوع فى حساب ربوى والمال
|الذى نحصل عليهمن الربايدفعلفلسطين مباشرة.
والسؤالهو :هل نستطيع أن نستخدم بعض هذا المال الناتج عن

|الربافىنفقات هذاالحفل؟ وهل يحق لنانحنأعضاء الجمعية أن

|ناكلمنهذاالطعام المحضرلهذاالحفلونحن نعلمأنهمنمال

| الربا؟ وجزاكم اللهخيرأء نرجو ممنكم الردالسريع والسلام
عليكم ورحمة اللهوبركاته.

©© يقول سبحانه وتعالى :نزويحللهمالطيبات ويحرمعليهم الخبائث ©
(سورة الأعراف :آية /ل)١16 وقال عز وجل:

ولا تيمموا الخبيث منه ت:تنفقون #

(سورة البقرة :آبة 715؟)) ,ولا شك أن المال الناتج عن الربا مال خبيث لا يحل

الانفاق منه على الإنسان فى مطعمه أو مسكنه أو ملبسه إلافى حالة الضرورة.
والضرورة لها ضوابطها الشرعية وهى احالة التى يخشى فيها الإنسان من الهلاك.
ة.
روجد
وا ت
رال ل
ضالسؤ
وفى المالة المذكورة فى

لآن هذا العشاء من باب

الرفاهية والكماليات وليس من باب الضروريات أو الحاجيات التى يترتب على
فقدها مشقة أو حرج .وعليكم إذا أردتم إقامة هذاالعشاء أن تتبرعوا فيما بينكم
لسداد المبلغ المطلوب من أموالكم الخاصة إذا لميكن هناك متسع من أموال

الجمعية لإقامة مثل هذا الحفل .والله أعلم.

أموال الغناء والتمثيل
ل كاظم السعودية:
سؤالى هو عن الكسب غير المشروع فى الإسلام» لقد سمعت
 ٠سابقاً بأنهناك طرقاًللكسب غير المشروع فى الإسلام على الرغم

| من أن العمل المؤدى يعتبر حلالاً ولكن أخذأموال مقابل هذا
كى:
ل عل
ذمئلة
|العمل هوالكسب غيرالمشروع؛ ومن الأ

الغناء

.والتمثيل .أرجو بيان ذلك بالأدلة الشرعية» ولماذا لميتمبيان الحكم
فى ذلكللممثلات المعدزلات منقبلكشيرمنأهلالعلمالذين
.يتكلمون فى هذا الموضوع على المحطات الفضائية؟ شاكرين لكم
سلفآء وبارك اللهلكمفىعملكم.

املحة»
بلع
إى ا
لف
اصل
©© الأ

لقوله تعالى٠: :وقل اعملوا فسيرى الله

عملكم ورسوله والمؤمنون ( 42سورة التوبة :آية )١٠ والله سبحانه وتعالى

لاايرى إلاالعمل الطيب الذى يجازى عليه استناداً إلىقولهتعالى ! :فاستجاب
لهمربهم أنىلاأضيع عمل عامل منكم منذكر أو أنثى بعضكم منبعض 
(سورة آل عمران  :أية 69١1)2

والعمل وإن كان ال
اأص
للإفبيهاحة فإ
تنه
عتقرديه الأحكام التكليفية الخمسة.

وقد يكون وا
اجب
لأمفى
ححتقاج ,وقد يكون حراماً إذا كان منه
يياً
ت عن
رهأ
توب

عليه أكل لآموال الناس بالباطل كالرشوة والسرقة والاختلاس .وقد يكون مباحاً

يستوى فيه الفعل والترك كالعمل بالسيع والشراءء والعمل بالفن كالتمثيل
والغناء إذا كان يترتب عليه الفساد فى الأخلاق وإثارة الشهوات فإنه يكون
حراماء ويكون الكسب الناتج عنه حراماً أيضاً.

أما بالنسبة للفنانين أو الفنانات الذين يعتزلون عمل الفن ويعيشون من

الكسب غير المشروعء فإن ذلك قد يكون من باب الضرورة التى تقدر بقدرهاء

أى أنهم يبدأون حس
عهمتبزعدال الفن بالقليل الذى يدر عليهم مشروعا أو
ايات
عملا مفيدا يعملون على تنميته بعد ذلك .ويكون الناتج منه قد خلط فيه الخلال

بالحرام» وقدغلب فيه الخلال على الحرام» فيكون حلالا فىذلك الوقت .والله
أعلم.

اختلاف مواقيت الصلاة
| السلام عليكم ورحمته وبركاته . .كلما اقترب الصيف فى بلجيكا

| حلتمعهمعضلة تتمثلأساسا فى انعدامالعلامة الشرعية لوقت

 ٠العشاء الذى يأتى متأخرا بل فى بعض الأحيان لا يكون بينه وبين

صلاة الفجر إلا دقائق معدودات» فىهذهالحالة فمإعنظم المساجد

ْ تجمع صلاة العشاء مع المغرب والبعض الآخر يحدد وقت العشاء
 '٠بساعة ونصف الساعة .وهذه الأخيرة تتكون من طائفة من الإخوة

 ٠العاطلين اعنلعمل أو المتقاعدين.
ْوالسؤال  :هل يجوز جمع العشاء مع المغرب لمدة تزيد على

|الشهرين؟ وإذا كانالجمع جائزا فهليحق للعاطلين عن العمل أو

المتقاعدين جمع الصلاة مع اخوانهم؟
© © بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام علىرسول اللهوبعد:

فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على وقتى المغرب والعشاء (العشاء

الأول» و«العشاء الأخير» .وكان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يسارعون
وسادرون بصلاة العشاء الأول ويؤخرون صلاة العشاء الأخير إلى ماقبل صلاة

الفحر .وهذا التأخير من السنن المستحبة ,أما الجمع بينهما فلا يجوز إلا لعذر

لونععن
مل
ااطل
شرعى كالمرض أو السفر أو المطر والوحل أما هؤلاء الع

أو

المتقاعدون فلا يحل لهم الجمع لعدم وجود العذرالمبيح للجمع .بل عليهم أن

يؤدو] التريعنةفىونتهاعموغيرظم ع انلسببوابغاطلين.

وقد اختلف المسلمون فى الغرب بشأن مواقيت الصلاة واختلفت الفتاوى حول

ى,
ملد
ارب ب
ل أق
سعلى
إاس
الأنسب والأصلح .فقال البعض إنه يق

والبعض قالوا

تقائىعلىاقربيلد مطلقاة:واليعى قازرا بالعدل وفيت مكةالمكترعةمعمراعاة
فوارق التوقيت» وكل ما يعنينا هناألا تكون هذه الأمور مثار خلاف بين المسلمين.

الدامين الحاال والحرام
لىواحد  تاجر  المغرب:
ايب
درا
بلش
[ع]ا
ا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..أناشاب مغربى متتزوج

!1ومهنتى التجارة ,أو
حدأ
رسأل
ضنأ
تكم :هل التأمين ضد
مصاريف المرض ومصاريف الولادة جائز مثل منهجية التعاضدية
| «التكافل»؟
© ©6بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإن التأمين نوعان :تأمين تعاونى يقوم على التكافل بين الأفراد بأنيخصم
جزء من الراتب الشهرى فى مقابل العلاج» أاولمرض .أاولوفاة .وهذا لاشئ

في
مه ب
سل ه
توحب شرعاء لأنه يحقق قول الولهتتععالى
ا:و«ن؛وا على البر

والتقوى © (سورة المائدة :آية”)  .أماالتأمين التجارى كالتأمين ضد الحرائق أو

السرقة أو غيرهما فإنه يقوم على الغرر والخداع واستحقاق مال لا يستحقه
لين
اتأم
الإنسان .ومنه ال
يلى
حع
اة .حيث يدفع الإنسان الأقساط وقد يأخذ مبلغا

كبيرا لايكون قد دفع مثله من الأقساط إذا توفى بعد دفعه للأقساط مباشرة.

ومن هنا فإن جمهور الفقهاء قالوا بتحريمه .واذهلبفبعقضهاء المحدثين

حول
إلى الق
انه
لبإ
ل ,لأنه يقوم على التراضى بين الطرفين وعدم الاستغلال.

وفى الصورة المسئول عنها فإن التأمين حلال وجائز .لآنه من قبيل التأمين
الجماعى.

أرباحالببوك
لا محمد

أستاذ:

| هلأخذ أرباح البنوك حرام؟
© 2بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله .وبعدل:

فهناك فرق بين مصطلح الربح ومصطلح الفائدة» فالربح لايكون فيه تحديد
وانما يترك للاستثمار والنتيحة النهائية للعمل .وهذا حلال ومشروع إذا كان

بست.
الي
ثا و
بغير
مت
أما الفائدة فإن كانت ثابتة ومشروطة فإنها حرام لأنها تعد من باب الزيادة
المشروطة التى لا يقابلها عوض .والتى ينحقق فيها قوله صلى الله عليه وسلم:

«(كل قرض جر نفعا فهو ربا» .والله أعلم.

روائب غير مستحفة
 1مصطفى:
ٌْ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..هنا فىأوروبا مجموعة من

|الأئمة لهمراتب شهرى عن البطالة يتقاضونه من صندوق الدولة

ولهم راتب شهرى من المسجد وربما فى بعض الأحيان يكون هذا
|الأخير ضعف الأولء ولاننسى أن هذا الإمام يتسلم ورقة منطرف

|رئيس المسجد يشهد لهفيها بأنهمتطوع وهو عكس ذلك .فهل
|يعتبرهذازوراًخاصة أن هذا الاختراقللقانون غيرمسموح به من
|قبلالدولةالتىبيقيم بهاء حيث يعتبر هذا فى نظر القانون سرقة

يساقبعليهاطبقاللشوائينابجارىبهاالمملف'ما حكم هذا

ا

اباللإضاشفىرفعى؟
ظلرات
ا
© ©66بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

ش غريروع
مايل
يعتبر هذا الراتب منباب التحايل على أنظمة الدولة وهو تح
ويعد من باب أكل أموال الناس بالباطل» وقد نهى الله عنه فى قوله تعالى:

اطل إلا أن تكون تجارة عن
بنكم
اكملبي
بوال
ايا أيها الذين آمنواتلأاكلوا أم

تراض منكم ( #سورة النساء :آية4؟) فضلاً عن أن هذا العمل فى المسجد ليس

تطوعياً لأنه فىمقابل أجرء والأصل أن التطوع لايقابنه أجر دنيوى ,وإنما هو

فىمقابل الجزاء مناللهسبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى ! :فمنتطوع خير فهو

ررةة :آية)461١ وقوله عز وجل ! :وما تقدموا لأنفسكم من
قسو
ب(:#
لله
ارا
خي

خير تجدوه عند الله إن اللهبماتعملون بصير ( :سورة البقرة :آية١١٠١),
اء الآئمة أن يتعففوا عن أخذ ما ليس لهم بحق وأن يكونوا
ؤبلعلى
هواج
وال
قدوة لغيرهم من المسلسين وغير المسلمين فى الإخلاص والصدق والأمانة
والنزاهة وطهارة اليد» وعليهم أن يعلموا أن هذه التصرفات كما تعرضهم

للمساءلة القانونية فإنها منهى عنها شرعا كما أنها تشوه صورة الإسلام
والمسلمين .والله تعالى أعلم.

راؤيلةمعوعرةقود عليها
[1اموؤمشغةة:

|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .وجزى الله الإخوة العاملين
|فى هذاالموةقع الجهادى المبارك خيراء وجعله فى ميزان حسناتكم

ننى اللبهقلب سليم أ.رجو منكم
مأ
إلا
انون
يوم ل يتممالولب
|الإجابة عن هذه الأسئلة:

|  -هلعدم سماح البنتلمن عقدعليها برؤيةعورتها المغلظة يعد
|إثما تحاسب عليه .علما بأنها تفضل أن يكون ذلك بعد إعلان

ا|لزواج؟
الا -هل يجوز وضع المصحف مفتوحا والقراءة منهأثناء صلاة
التراوبح وقيام الليل؟

ْ

' “ -هل يجوز دعاء الله عز وجل بأمور دنيوية وهو القائل:

وقال

| ربكم ادعونى استجب لكم © (سورة غافر :آية ,)5
يا
اا

© © بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فبالنسبة للسؤال الأول:
الأصل فى عقدالزواج إذا كان منعقدا صحيحا نافذا لازما توفرت فيه الأركان

م حتلاع كالمزنوجين بالآخرء إلا أن
ارتسب عتليه
وشروط الصحة أنه يت

العرف العامالذىلايصادمه نصشرعى قام علىتأجيل هذاالاستمتاع إلىما
ابلعادنتقال إلى منزل الزوجية» خشية أن يحدث حيملنءكثمره الزوج إن كان

من أصحاب الضمائر الضعيفة؛ فصار من المستحب بل من الواجب أحياناً ألا

ها الذى عقد عليها لثلا يؤدى ذلك إلى
جلى
وة ع
زغخلظ
تكشف المرأة عورتها الم
إثارة الغريزة وإلى الدخول بالزوجة قبل الانتقال إلى منزل الزوجية.
السوّال الثانى :

نعم يجوز وضع المصحف مفتوحاً والقراءة منهأثناءصلاة التراويح وقيام
الليل» لعدم وجود دليلمنكتاب اللهأو سنة منسنن رسول الله يمنع ذلك.

ْ

السوّال الثالث :

للساجد فى صلاته أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأى دعاء يريد استناداً إل

عموم قولاللهتعالى ( وقالربكم ادعونى استجب لكم ( #سورة غافر  :آية

ال؛
عوال
فلأح
ألا
لىك
اى ف
وأ
٠

وقوله تعالى ! :وإذا سألك عبادى عنى

فإنىقريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ( 4سورة البقرة  :آية )5ولكن يتعين
على الإنسان ألا يدعو بسوء أو بقطيعة رحمء والله أعلم.

عائللام
ل فإىوس
اعمل
ال
ز©هراء  المملكة المتحدة :

| ماحكم عمل البنت فىالصحافة كمراساة أو مذيعة ؟
©© بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد :

فالأصل فى العمل أنهمباح .غيرأنهفىحق الرجل واجب لأن الرجل مسئول

عن الإنفاق على نفسه وأسرته .أما البنت فالعمل فى حقها مباح إن احتاجت إليه
دى إلى الضرر.
ؤلآ
يان
ولاسيما إذا ك
وعمل البنت فى الصحافة وما يترتب عليه من إقامة علاقات مع المصادر

ويثكيات فإانهلمأنفضل سداً للذرائع عدم
لح
لدرسمن
امصا
وتنوع هذه ال
كمراسلة .أما المذيعة فإنها إذا التزمت بالضوابط الشرعية

لاصفحىافة
اله
عم

للخروج إلى العمل من حيث الزى الإسلامى وعدم الخلوة وعدم التطيب وعدم

المبوعة فى القول فإنه يجوز لها أن تعمل مذيعة» لأن صوت المرأة ليس بعورة.

لقوله تعالى !« :وقلنقولاً معروفاً © (سورة الأحزاب  :آية””) واللهأعلم.

ماسلاعمدحةتاجين منالزكاة

لافائزة  السعودية :
|ٌ بسم الله الرحمن الرحيم .أستاذتى الفاضلة .السلام عليكم ورحمة
|اللهوبركاته» جزاك اللهخيراونفعنابعلمك إن شاء الله.

لدى عدة أسئلة أرجو التكرم بالإجابة عنها :
 - ١ ْ٠ىدل ةبيرقىف دحأ نادلبلا ةضيرم ًادج جاتحتو جالعل .نيعم
| وهذا العلاج يحتاج مبالغ كبيرة من المال وهى متزوجة ولديها
أطفالء ولكن مال زوجها الذى يحصل عليه ليس كافياً أى أن
حالتهم المادية صعبة» فهل يجوز إرسال مبلغ الزكاة السنوى إليهم
ا

ا

اي

|"-ألنونى اثتنمنت إحدى صديقاتى علىسروأخبرتهاوام
ْ اا

ابا

ا

|تريدأنتكذبء فهل يجوز أن تكذب فىمثلهذهالحالةكنوع من
حفظ السر وعدم نقضه؟

| وآسفة على الإطالة وجزاك اللهكلخير وسدد خطاك.
جباا] كانالبجضهورية جم

06

بسم اللهوالحمد لله والصلاة والسلام علىرسول الله وبعد :

فبالنسبة للسؤال الأول يجوز دفع الزكاة إلى هذه المرأة المريضة نظراً لفقر

م حصوله علىمايكفى منالمالللنفقة على زوجته المريضة وأبنائه
زوجها وعد
اب زكاأة المال .أن ألحد المصارف لبد كاة الملل هو الفقراء .وهؤلاء
وهذا من ب

يتحقق فيهم هذا الوصف.

أإمافعشناء السر فالأصل هو المحافظة على الوعد والعهدء فإذا كانت
صديقتك وعدتك بأن تحافظ على سرك فإنها لايجوز تحت أى ظرف من
الظروف أن تفشى أوتعلن هذا السر لأن ذلك من باب مخالفة العهد .وهو صفة

فى المنافق الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم« :وإذا اتتمن خان)

فهذه المخالفة تعد من باب الخيانة» ولا يجوز لها أن تبرر موقفها بعدم الكذب.

لأن لها أن تتصرف فى هذا الموقف بشكل لا يؤدى إلى إفشاء السر ودلك
!اوفوابعهداللهإذا عاهدتم 4
احتراماًللعهد الذى قالفيهسبحانه وتعالى  < :و
(سورة النحل  :آية)١9 والله أعلم.

ااةعة
موصل
جال
للأطف
اكة ا
حر
لا مسلمة 

كنتذا:

االسلام عليكم ورحمة اللهوبركاته» جزاك الله كلخير دكتورتنا
الفاضلة :عندنا ابنةعمرها سنة»وعندما نريد الصلاة أنا وزوجى

يت» وزوجى يصر على أن
ايالءبفى
لباس صلاتى أو تخريبها أش

 .نصلى جماعة عندما يكون فى المنزل» وأنا أطلب منه أن يصلى كل

مناعلىحدةليراقبها الآخرولكنه يرفضء وأحياناً كثيرةأتحركفى
صلاتى لأمنمها من فعل شىءيؤذيهاء فاتفقئا علىحل» وهوأن

 .يبدأهوبالصلاة ثمأتبعه بآخر ركعة وأكمل أناصلاتى كما يفعل

 .منوصل المسجد والمصلون فىآخرركعة :لاندرى هلمانفعله

 ١صحيح؟ وهل صلاة الجماعة أهم من الخشوع فى الصلاة؟

© ©66بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو يحمل أمامة بنت زينب .فإذا

سجد وضعهاء وإذا استقام حملهاء وذلك من باب التيسير للمرأة .وأفضل من
ترك الابنة للنتشويش على المصلين .عليك فى هذه الحالة بحمل ابنتك وأداء
اعة  كما قال الرسول صلى
جلماة
لص
صاللاجةماعة مع زوجك وأسرتك .لاأن
الله عليه وسلم  تعادل صلاة الفرد بخمس وعشرين مرة..
أما الحل الذى اتفقتما عليه فهو لا يجوز فى حالة وجودكما معاً فى مكان

واحد وهو من باب الرخصة لمن يأتى صاللاجةماعة متأخراً بعد أن بادلأإمام,
فله أنيصلى مع الإمام مابقى ويكمل مافاته .وصلاة الجماعة والخشوع فى
الصلاة كل منهما مطلوب .إلا أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة فى حق الرجال»
انء .أما الخشوع فى الصلاة فهو من واجبات الصلاة للذكر
لطتنهاس ع
اسق
وأ

والآنئى على السواء .والله أعلم.

االتلموعيلقارى ..حلال أمحراه؟
لا محسن

:

اىء شسقكقنية من البنك بالنظام الممروف بنظام
رف
شحكم
ا ما ال

١
ْ

المورجيج «التمويل العقارى» علماً بأنناسمعئا أنهيحرم شراؤها

لأنها منقبيل الرباء ولكن فى الحقيقة أنا أشترى ولاآخذ قرضاً فأنا

ل أاقبض القرضفىيدىءبلأنسلمالشقة؟

© ©6بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فإذا كان نظام البلد يفرض تمليك الشقق عن طريق البنك» وعن طريق القرض
الربوى فإن ذلك يعسد من باب الضرورة :لأن السكن من الضروريات التى
بحتاج إليها الإنسان .وهذا النوع من امتلاك العقارات كان مععروفاً فىالغرب
محشلكلات الإسكان وتوسيع
فقط ولكن بعض البلاد الإسلامية أخذت به ل
سكاكن فيها.
ممل
لة ت
اعد
قا

0

ع382
مو0ي

اريت قطعة أرضء وعلمت أنهلابدمن ترك مساحة للشارع:
شت
عوليو

١

ا عوسوترونية

ادن

العلم أن

كلاً منا قد يكون له مساحة مختلفة .فقد يكون لواحد قيراطان أو
أكثر.؛ بينما قديكون لأحدنا نصف قيراط فقط؟ مع العلم أن ما

' يترك للشارع هو منالمنافع العامة.
© ©6بسم الله .والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فإن هذا يرجع إلى القواعد والشروط الموضوعة لمثل هذه الأمورء فإذا كانت
المساحة المتروكة مختلفة ومتفاوتة من مساحة إلى أخرى بالنسبة والتناسب فإنه

يجب الالتزام بذلك .أما إذا كانت واحدة نظراً لتحقيق المنافع العامة للشارع فإنه

يجب الالتا الاكاكا را كباتك الجاح صعرام تيبر فهذا من باب
العقود التى يي:تفق عليها بين طرفى العقد .والأصل أن المسلمين عند شروطهم

وإن كان الواجب أن يتم تحديد المساحات التىيتعين تركها للمنافع العامة بنسب

مسمعاحات المشتراة وبما لا يضر بأصحاب المساحات الصغيرة.
اكالفاً
تت
والله أعلم.

شروط العمل الاضافى
سس سنالد:

هل العمل فىمكان يحرم على الإنسان أن يعمل مثل هذاالعمل
فى مكانآخركسعملإضافىء أميجوزأن أعملنفس العملفى
 ١مكان آخر ؟

© ©6بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول اللهوبعد :

فإذا كان هناك شرط أو عقد بين الطرفين ينص على ألا يعمل عملا آخر
 3كناب الجففور به]1ده

بالإضافة إلى عمله الأصلى نظراً لتفرغه للعمل الأول فى مقابل أن يأخذ مالآ
كثيراًأو أجراً كثيراًفإنهيجب أنيلتزم بهذاالشرطء أماإذا كانهذا الأمرمتروكاً

للأشخاص نظراً للرغبةفىتحسينظروفهموأوضاعهم المالية فيجوز ذلك حيث
دا.
ق ول
عراط
إنهلا اشت

ويشترط

لذلك عدة أمور  :الأول أن يؤدى عمله الأصلى

على خير وجه .الثانى  :ألايكون عمله الثانى الإضافى منافساً أو متعارضاً مع
عمله الأصلىء والثالث  :ألا يفشى أسرار عمله الأصلى ويحافظ على هذه

الأسرار وإلا كان خائناً والله أعلم.

تجميل بالإكراه
لايوسسف:

| امرأةبهشترط عليها زوجها أن تقوم بعمليات تجميلية مثل شفط
|الدهون أو تصغير الثدى أو الأنف وغير ذلك .فماذا تفعل إذا أصر
الزوج على هذا وهددها بالطلاق؟

| علما بأن هذه العمليات مكلفة جداًء وتضطر المرأة إلى كشف
| عورتها أمامالطبيب؟ ثم ألايعدهذاتغييراً لخلق الله؟

ل
م
تا
ة
0

©

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد :

فالأصل أن طاعة الزوجة لزوجها مشروطة بما لا معصية لله فيهء وهذه
العمليات المذكورة ذفى السؤال من باب تغيير خلق الله .الذى تحدى به الشيطان

الله سبحانه وتعالى فى سورة النساء ؛ ولأمرنهم فليغيرن خلق الله© (سورة
النساء  :آية )91١ ولاسيما أن هذه العمليات فيها خطر وفيها غش وتدليس.

لاعكشوفرات .فلا تجوز بأى حااللأمحنوال .وعلى الزوجة أتنعمل
ليه
وف
على إقناع زوجها بذلك عن طريق كبير فى العائلة لهكلمة وتأثير عليه .أما
متىعفيصهاية لله
التهديد بالطلاق فإنه يلكاون مبلرلراقًيام بمثل هذه الأعمال ال
سبحانه وتعالىء والله أعلم.

قمفطع
تلد
اصللاةموا
ال
:

سيق
2

| ماالحكم فى الفترةالتىيكون فيهاالدممتقطعاً ..هلأصلى أملا؟
حمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد :
له.
©© بسوماالل

فإن صفة دم الحيض عندما ينزل بغزارة فىالأيام الأولى ثمينقطع فى الأيام
التالية» وقد يمكث النقاء من الدميوماًأو يومين ثمينزل .وهنا اختلف الفقهاء

اونلمحنيض أى لا يجوز فيها أداء
فذهب الحنفية إلى أن هذه الأيام تك
العبادات .وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها إذاجمعت وبلغت زمن الطهر وهو
طنهر ويجب الاغتسال وآداء العبادات .والأيسر هو
لم
اون
ثلاثة أيامفإنها تك
رأى الحنفية لأنهيتفقمع قاعدة التيسير ورفع الحرج .ويتفق معطبيعة هذا الدم,

والله أعلم.

لرةإ عنلتىرنت
الاترث
لأ أيبمن

:

ا ما حكم الدردشة الستى تكون عبر الإنترنت؟ وما هى ضوابطها إن

| جازت؟ ومتىتمنعمنعاًتامأ؟يسراللهلناولكم أسباب الخير.
 62بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فالدردشة أو الشرثرة  التى فيها كذب وخداع أو ميوعة فى القول أو فضح
وهاعة ومحرمة .ولكن إن كان فيها تبادل للمعلومات واستفادة
مارنكل
تأسر
لل
للعقول فهى جائزة شرعاً .وكل الاختراعات

الحديثة خيرها خير وشرها شر

بمعنى أن استخدامها فيما هو حلال ومفيد فهو حلال واستخدامها فيما هو حرام
أو يقود للحرام فهو حرام .وأنصح شبابنا بألا يضيعوا وقتهم فى الثرثرة غير

المفيدة وأنيستثمروا هذه المنجزات العملية الحديثئة فيما يفيدهم ويعود بالنفع
على أوطانهم .والله أعلم.

حكم العدسات اللاصققة
ناازلهرماءملكة المتحدة :
ماحكم وضع العدسات اللاصقة الملونة للفتيات بقصد الزينة؟
© 6بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإن الله سبحانه وتعالى قال فىكتابه الكريم ١ :قلمن حرم زينة اللهالتى

أخرج لعباده والطيبات من الرزق (:#سورة الأعراف  :آية*”") وورد لفظ الزينة

فىسورة النورفىقولهتعالى ,« :ولايبدين زيتتهن إلاماظهرمنها ©( سورة
النور  :أية ١3). وقوله:« :ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن ( #سورة النور :آية ؟)١.

بى إلى المرأة.
ننظر
جرةل
أإثا
ليها
اون ف
بطدفاىء الزيئة للأجنبى ألا يك
واإلشر
فإذا وضعت هذه العدسات بقصد الإغراء والإثارة فهى منهى عنها .أما إذا
ب
امن
بتعد
حلالات لا
لك
كانت بقصد العلاج أو الضرورة فهى جائزة .وافى

تغبير خلق الله لأنها يمكن إزالتها ورجوع العين إلى طبيعتها .والله أعلم.
ج ينبنسين
اصدلاقة
ال
لانهسى:

!| ماحكم الصداقة بين الشاب والفتاة؟ أنالا أرىفيها شيئء وخاصة
!ننامؤدبون .فما حكم الشرع؟
شأ
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عدة:
ياً س
رمبد
ذعا
ل شر
اررة
فاملنمبادىء المق

أى أن كل ما يؤدى إلى الحرام

فهوحرام مثله .ومفهوم الصداقة بينأجنبيين فيهامن الانفتاح والحرية مايبجعل

الشيطان يدخل بينهماء فتنقلب إلى معصية ورذيلة مهما كان الإنسان مؤدباً .فإن

الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناء وإذا كان الخاطب بالنسبة لمخطوبته أجنبياً
بناممخن لطيسوابين والله أعلم.
عنها .فمابال

عساائللام
مسائولليإه و
حسكئ:
[ا

ما حكم نشر صور متبرجات فى المؤسسات الإعلامية» كمصاحية
1
©6
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كل ما يؤدى إلى إثارة الغرائز عند الشباب والشابات يكون حراما سواء أكان
عن طريق النشر فى الوسائل المقروءة أو البث فى الوسائل المسموعة أاولمرئية.
اىت
وف
ناهده
ق نش
فما

التلفاز من أغان وإعلانات فيها رقص وخلاعة وإباحة

وعرى ماهو إلااتجاربجسدالمرأة بقصد الإثارةوبقصد المعصية» فيكون حراماً
سواء أكان مجرداً أممصاحباً لخبر.

راسعى
شللب
لت ا
اصما
موا
وود

ا

لاق

اد

ا

ا

لاز

ا|لمسلمة؟
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يرع
مسات
جوال
ل ه
الغة
اس الشرعى للمرأة المسلمة البا
لابلبأى
الحج
فا
بدنها ماعدا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء والمفسرين والصحابة والتابيعين
ومنهم السيدة عائشة  رضى الله عنها  وعبدالله بنعباس» وأبوحنيفة ومالك
والشافعى .وهذا هو الواجب علي المرأة .أما الزائد على ذلك من ستر الوجه فهو

من باب المستحب أى من باب الفضيلة وليس من باب الفريضة.
ومن رحمة اللهسبحانه وتعالى أن الإسلام لميحدد وصفاً معينا أو زيامعينا
للفتاة المسلمة .وإنما حدد شروطا عامة يجب أن تتوافر فى هذا الزى من حيث إنه
لايصف ولايشف وليس فيه تقليد لزى الرجال .فأيما زى تحققت فيه هذه

الأوصاف فهو حجاب للمرأة المسلمة استناداً إلىقوله تعالى 9 :ولا يبدين

ر؛بن
ض<
يلى:
لتعا
وله
زيتتهن إلاماظهر منها ( #سورة النور :آية”١) وقو
بخمرهن على جيوبهن ( #سورة النور :آية ١7). والله أعلم.

أبيفض الحاال
 ١السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .أنا متزوجة منذ "' سنواثت.
ن
ينى
ب بي
وامية
ْ وأثناء مشادة كل

زوجى (كالمعتاد) قال لو (روحى

وأنت طالق» ..وسألت أحد الشيوخ وقال لى :إنها تعد طلقة .وأنا

ْالآن فى منزل أهلى منذ شهرين ونصف الشهر .أريد من حضرتك

ْ٠

٠

إفادتى متى تبدأ فترة العدة؟ وهل لزوجى أن يردنى خلال هذه

1

المترة دون علمى؟ وكم تبلغ فترة العدة؟ وبعدها ماهو حكم

ّ

الشرعوالقانون؟ولو مثلا حدث صلح بينى وبين زوجى خلال

|هذه الفترة كيف يردنى بطريقة شرعية؟
م؟ أفيدونى
كما
حة ف
للعد
ارة ا
نحقبعضداء فت
اصل
ْ ولو حدث ال
| أفادكم الله.
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تبدأ فترة العدة من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق .وطيلعداقاً رجعياً أثناء فترة

العدة .والعدة تختلف من امرأة لأخرى .فإن كانت حاملاً فعدتها تنتهى بوضع 
الحمل .وإن كانت حائضاً فعدتها ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار وإن كانت
صغيرة أو كبيرة انقطع عنها الحيض فعدتها ثلاثةأشهر.
وقجك
زيح
لعى
وحسب ما يفهم من سؤالك فإن طلاقك رج

مراجعتك

فيه دون موافقتك ودون علمك .والمراجعة تكون بالقول كقوله:

«راجعتك)»» ويفضل ان توثق عند المأذون» أو يكون ذلك أمام شهود .وأجاز
الحئفية أن تكون المراجعة بالفعل .أى بالجماع

بين الزوجين دون التلفظ

جعة
اون
رد
معدة
بلفظ المراجعة .أماإن انتهت ال

فإن الطلاق يكون طلاقاً

بائنا بينونة صغرى لياجوز فيه المراجعة إبلعاقد ومهر جديدين وبرضاك.

أما إذا كانت هذه الطلقة هى الثالثة فإنك تكونين قد بنث منه بيئنونة كبرى

فلاتحلين لهحتى تتزوجى زوجا غيره ويدخل بك دخولا شرعياآً ثمتطلقين
منه وبأ.لك نحلين لزوجك السابق وذلك لقول الله سبحانه وتعالى 1 :فإن

طلقها فلاتحللهمنبعدحتىتنكح زوجا غيرهفإنطلقها فلاجناحعليهما أن
لاه..
لقيم
ان ي
دنا أ
ون ظ
دا إ
حاجع
يتر

(4#سورة البقرة :آية 1٠١؟).

والله تعالى أعلم.

التصدق منأموال الربا
لاعلى:

|السلام عليكم؛ لى رصيد فىبنك ربوى .ومن حين لآخر أضيف
مبعانلغ الإضافية علمابأنه
لاة
ازك
|إليهمبلغاًمعينا .فكيف أخرج ال

لم يحل الحول علي آخر دفعة .أما المبالغ الأولى فحال عليها

لا؟
عماذ
فل .ف
ألحو
|ا
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الأصل فى زكاةالمال تكون عنالمال الحلال لاعنالمال الحرام .لقوله تعالى:
يا أيهاالذين آمنواأنفقوا منطيبات ماكسبتم ( 4سورة البقرة :آية15/؟).
وما تؤديه من هذه الأموال يعد من باب الصدقة وليس من باب الزكاة» لأن
الأصل فى الزكاة أنها مشروعة لتطهير المال ونمائه .فكيف يحدث ناء لمال

أصله حرام وهو مالالربا والله سبحانه وتعالى يقول[9 :يمحق اللهالربا ويربى
الصدقات (#4سورة البقرة :آية )5/77فسواء أبلغ النصاب وجرى عليه
الحول أملافإنه لايبجوز إخراج زكاةالمال منه .ولكن يجوز التصدق منه

لل
م ال
سعا
لمنا
لفع
لمةمين.

رؤيةالخطوبة
| السلامعليكم.ماهىالحدود التييستطيع ان ينظر فيهاالرجل إلى
.مرأإةن أراد رؤيتهامن أجل أن يخطبها؟وهلصحيح أنه يستطيع
ا
|أن ينظرإلىأكشر منالوجه والكفين .لآن النبى صلى الله عليه
| وسلم  قال« :إن استطعت ان تنظر إلى ما يدعوك فافعل» أو كما
سنا

قال صلى اللهعليه وسلم؟
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نقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القدر المجمع عليه للنظر من الأجنبى للمرأة

ختىطيقبصدتها هو الوجه والكفان .وأجاز بعضهم النظر إلى الذراعين
ال
والساقين استناداً لهذا الحديث الوارد بالسؤال.
ارء,
همهو
قى ج
فو رأ
له
اأرجح
وال

لآن النظر لايحل إلاللوجه والكفين

استناداً إلى الآية الكريمة< :؛ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ( #4سورة النور:

آية)١ ولأن الوجه جامع للجمال ,واليدين هما علامة رطوبة وليونة الجسد.

والله أعلم.

حكم دخول الحائض المسجد
لا حسام

مصر:

امب
هحك
ذما
|

المرأة الحائض للمسجدء وبخاصة إذا كانت تقوم

دبعوة إلى الله .ولم تجد من يقوم مقامها بهذا الواجب؟
لاج
١ابو

حمد لله .والصلاة والسلام على رسول اللهء وبعد:
له.
©© بسوماالل

فقد قال الله سبحانه وتعالى :دايا أيهاالذين آمنوا تلقاربوا الصلاة وأنتم
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتي تغتسلوا #

(سورة النساء :آية .)5والصلاة هنا تطلق على حقسيقة العسبادة وعلى المكان

الذى 'تاقولىعفتاهةة :اراتيف الآنة سمي بره القينون نقظ لاآلكوية
وقال صلى اللهعليه وسلم« :إنى لا أحل المسجد لحاتض أجونب).

وعلي ذلكفلايجوزللحائض أن تدخل المسجد إلاللضرورة أو للحاجة مثل
أن تخشى علي نفسها من السرقة أو الاعتداء عليهاء فتتخذ المسجد كمكان
نحتمى فيه فقط .أما الدخول بقصد الدعوة أو سماع درس دينى فلا يحل

احالئضج أنوبء لأن ذلك ليس من باب الواجب عليها وإنما هومنباب
لل
المندوب فقط .واللهأعلم.

الاحقولقالمزتبادولةجبيينن

©© (

:3
0

ماهى حقوق الزوجة علي زوجها والعكس كذلك.

|والسلام عليكم.
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فمن الآثار المترتبة علي عقد الزواج حقوق مشتركة بين الزوجينء استناداًإلى

قول الله تعالى :؛ ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة
(سورة البقرة :آي )4117فيجب للمرأة على زوجها حقوق مادية وحقوق غير
مادية.

ظ

أما الحسقوقالمادية فهىالمهروالنفقة بجميع أنواعها منسكنى ورزق وكسوة.
وأما الحقوق غير المادية فهى المعاشرة بالمعروف .وعدم الإمساك بها ضراراء وعدم

إكراهها على المعصية» والعدل بينها وبين غيرها من الزوجات إن كان متزوجاً أكثر

من واحدة لقوله تعالى:؛ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا

شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً .وإن أردتم إستبدال زوج مكان زوج وآتيتم
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا .وكيف تأخذونه

وقدأفضى بعسضكم إلىبعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً (:4سورة النساء :آيات

 )5١4وقوله تعالى# :ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 4
(سورة النساء :آية)١9 والعضل هو الحبس والتضصييق عليها .وقوله تعالى:
ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا ( 4اسلوربةقرة :آية١75؟).
أما حقوق الزوج أو واجبات الزوجة نحو زوجها فهى الطاعة فيما لا معصية

لله فيه لقوله تعالى< :؛فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كانعليا
كبيرا (4سورة النساء :آية؛ ) وقوله صلى اللهعليهوسلم« :أيما امرأة أطاعت
ربها وصلت خمسهاء وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أى أبواب
الحنة شاءت) .وقوله صلى الله عليه وسلم« :لاا يحل لامرأة نؤمن بالله واليوم

الآخر أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه» أو تدخل أحدا فى بيتها إلابإذنه .أو

تصوم صوم تطوع إلا بإذنه» .وقوله صلى الله عليه وسلم« :كلكم راع؛ وكلكم

مسئول عن رعيته» الرجل راع فى بيته ومسئول عن رعيته .والمرأة راعية فى بيت
زوجها ومسئولة عن رعيتها.)..

ماذاحرمالإسلام التبنى
لا م .ن المغرب:

| ماهو حكم الشرع فى التبنى علماً بأنالمتبنى هوابن الأخ.
2

| والشخص الذى يريد التبنى يقطن بإيطالياء والمشكلة المطروحة لديه
|اهلىأوراق القانونية؟

يي
ا
ودا
ا
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فالتبنى مانسو
لخإفسىلام وباطلإلىيومالدين لقولهتعالى :ا!دعوهم لآبائهم

هوأقسط عند اللهفإنلمتعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم 4
رثة لإزالة
حدابن
عليه وسلم  بأن يتزوج من زينب بنت جصحش زوجة زي

 0000000007777ا ك
لنجاب
عهورية ١ه

مايترتب على التبنى من مشكلات الوخلاولةاختلاط والميراث وغير ذلك.
تيبننى وكفالة اليتيم» فللإنسان أن يكفل يتيما بأنينفق علسيه
وهناك فارلق ب

ويربيه .لكن لا ينسبه إليه .وذلك من باب رعاية اليتيم والتعاون علي البر
نة
لمحفى
والتقوى ,استناداًإلىقوله  صلى الله عليهوسلم « :أنا وكافل الايتي

كهاتين وأشار إلى إصبعيه» .والله أعلم.

العملياتالاستشهادية ليست انتحارا؟

لاح.ف:

ْما رأى الشريعة فى العمليات الاستشهادية التي ينفذها الشسباب
 ١الفلسطينيون ضد جنود العدو؟ وهل هى عمليات انتحارية؟
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فمعروف أن هذه العمليات من أجل الدفاع عن النفس وعن الوطن وعن
العقيدة .ولا تعد من باب الانتحار .وإنما هى عمليات استشهادية القصد منها

اء الاستشهاديين لايملكون وسائل الدفاع
لأن
ؤل
هراً
الجهاد فىسبيل الله؛ نظ

عن النفس التى تكافىء ما يملكه العدوء فيضطرون إلى تفجير أبدانهم كوسيلة
من وسائل الدفاع المشروع .والله أعلم.

ااغتلرافبتيات لأجل التعلم
غرسرب:
لى م مد
اوازن
[] الت

 .هليجوزلفتاةأن تقيمفىبلدةتبعدعنبلدتهابحوالى ١٠٠ كيلو
من أجل استكمال دراستها الجامعية» مع العلم أنه ليس معها أحد
من المحارم .ولكن يمكنها الإقامة مع مجموعة من الفتيات الطالبات

ظلىحى المتامعى أكوراء منزل .وجزاكم الله خيراً.
فا
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ظ؟ه كناب الجضهورية اررق

الشاذفعية والمالكية سفرالمرأة معنسوة ثقاة عند الضرورة .ومن

هزاء
فدقأجا
فق

المعروف ان طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة .وإذا كان هناك إشراف علي

السكن أو مجموعة من الفتيات الثقات فإنه لامانع من ذلك شرعاً .واللهأعلم.

حدود الصداقة ..واختيارالأصدقاء
[]علياء  مصر:

|السلام عليكم؛ مشكلتى أنهليسلىأصدقاءء لأننىكلماتعرفت
| علي واحدة أجد أنها غير موافقة لطباعى .وأحس منها محاولة

و
م
ا
ع
نش
م
ن
دا
ت

التدخل فى معرفة أدق تفاصيل حياتى .ومعظمهن يكنن مشاعر

يةن.
رغير
خ وال
آلغل
لد وا
للحس
'ا

٠
 ١الصداقة» وشكراً جزيلا.

قة
يفة
دلمعر
صياس
للمق
اهوا
فما

الصا حة أمأن الصداقة انتهت فى عصرنا هذا؟ وما هى حدود
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فالصداقة موجودة بشرط أن يكون هناك تكافؤ فى الأخلاق .وان نلتزم بعدم
الغضش والخداع والنفاق .وان نبتعد عن الكذس والحسد والغيرة المذمومة» وعليك
حسن اختيار الصديقات وان تلتزمى بحسن الظن نحو الآخرين .وأن تبتعدى
عن الشك والاضطرات والقلق بالنسبة لغيرك .وان تبحثى عن عيوبك فقديكون

ن.
يلى
رلاإ
خليك
آاً إ
لاجع
ابب ر
الس

وكما قال سيدنا عمر  رضى الله عنه :

أدوات الزينة والوضوء
زبةل:
ن ؤ ر
منور
لا
ظ

ْالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .أود أن أسأل عن بعض أدوات

[لزينة إذا كانت تحول دون وصول الاء للبشرة أثناء الوضوء بما أن
ا

حضرتك امرأة مثلنا وتعرفين تركيبها وهى :الماسكرا التى توضع
|قلقالوقن وأحمر الشفاه .وبودرة الأخدود وهى الأشياء التى

| تمنع الوضوء من زينة المرأة «غير طلاء الأظافر طبعاً» وذلك لأن
|جارتى لاتتزينلزوجها ظنا منهاأن كل«المكياج» كمانسميهيمنع

| وصول الماء للبشرة أثناء الوضوء فتتكاسل عن وضعه ومسحه عدة
| مرات باليوم من أجل صلاتها لذلك أرجو التوضيح فى الأمر.

وجزاكم اللهكلخير.
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©© بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

وء
ضحة
وص
لروط
ان ش
فم

عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة

كالعجين والطين وبمااليسمماىنيكير .أما المكياج الذى لا يمنع وصول الماء إلى
البشرة فإنهلا شىء فيه .وبالنسبة للزينة بالمساحيق فإنه من الأفضل ألا تكون
أثناء الصلاة .لآنها تعوق الخشوع فى الصلاة حتى ولو كان يصح معها الوضوء
فإذا أرادث المرأة أن تتزين لزوجها فإنها تختار الأوقات الح لاتصلى فيها.
ويحل لها أن تستخدم ما شاءت من أجل التزين لزوجها عملا بقول السيدة

ذى ما
أنك
لى ع
اميط
عائشة  رضى الله عنها  للمرأة التى سألتها لذلك« :أ

ادس ادل ررحت
)مع
ال

الاعهلدرعلوىاج
لاس

 .م فرنسا

تعاهدت وإحدى الفتيات على الزواجء فما حكم هذا العهد؟ ما

ْ
اا|لحكم إذا هى تزوجت إنساناً غيرى؟

حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ومااللله
©© بس

فبالنسبة للسؤال الأول فإن الوعد يجب الوفاء به فى حدود طاقة الإنسان
وقدرته لقوله تعالى :و1أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم © (سورة النحل :آية)149

والمخالفة فىتنفيذ الوعد من باب الخيانة» أوقمدرنا الله سبحانه وتعالى بالوفاء

فى جميع العقود والعهود لقوله! :ياأيهاالذين آمنواأوفوا بالعقود ( #سورة
المائدة:آية)١ والعقود هىما عقده الإنسان مع اللهسبحانه وتعالى وما عقده
الإنسان مع غيره.

وأما آنها تنتظرك آملفهاذا يرجع إلى ظروفهاء حيث إنهاقد تكون مثارا للريبة
أو الشك ومحلا للاتهام بسبب هذا الاننظارء خاصة إذا كان انتظارها غير محدد
بمدة .فعليك أن تحدد موقفك منها ثمتترك لهاحريةالموافقة أو عدمالموافقة» هذا
هو حكم الشرع فىهذه المسألة» والله أعلم.

الاندماج فى المجتمع الغربى
لاداليا | أمريكا:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .أعيش فى غربة منذ ستنتين ولا
جاد
ول
يلاد
الوحدة نكاد تقتلنى أحيانا كثيرة» وهنا وبهذه الب

أى

1نشاطات للمرأة المسلمة» بل هى مقيدة محرومة من فعل أى شىء.
|عندى صديقات ولكن بلا فائدة بسبب المسافات وعدم وجود
|وسيلة مواصلات.

|

ْابتتى صغيرة فلا أستطيع التفكير فىدراسة أو عمل» إيمانى كبير
ٍبالله عز وجل راضية بقسمته وأحمده على نعمه على ليلا ونهاراً
|ولكن الغربة كربة,والوحدة مريرة ولا أاستطيع اليش معها.

|زوجى رجل طيب جدا ولكنه لايعوض عن صدر الأمالحنون أو
عن الخالة أو الجدة أو الأخت أو الحارة ماذا أفعل وأنا نفسيتى
ْتزداد سوءاًيوما بعديوم؛وكابتى لا حدود لها؟ ٠

أشعر أنىمقيدة سجينة ولامعنى لحياتى فكل يوم يمضى كسابقه

! ل اجديد ولاأنتظر جديداء صابرة ولكن إلىمتى ساتمحمل ؟ لا
|أعلمفلاأمللنابالعودة إلىموطننا الأصلى.

رء وأثابك الفردوس
خلهيكل
ل ال
ازاك
أرشدينى ماذا أفعلء وج
 66بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإن حالتك أيتها الآخت ليست حالة فريدة ..فكثيرات من المستربات

يعانين منها خصو صا فى بداية وجودهن فى هذه المجتمعات الجديدة..
وذلك بسبب الغربة والوحدة واختلاف الثقافة والعادات والتقاليد
وصعوبة التكيف والاندماج وهذا الوضع يحتاج إلى مجهود كبير للتغلب
عليه.

فعليك بتنظيم منهج حياتك أنت وزوجك بحيث يكون هناك نوع من
التغيير والمخالطة مع الجيران الأمناء ..فعليك باقتطاع جزء م
ونقتك

ولو

مف
حتى أسبوع فى العام لزيارة وطنك وأهلك ..وأعتقد أن ذالك
كىانك

وعلى زوجك أن يقوم بقدر طاقته بتعويضك عن هذه الحياة الرتيبة..
واستمرى فى وقوفك بجانب أسرتك.
له سبحانه وتعالى
قدوفى
وهذا الصبر والجهاد المطلوب الذى ور
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبانا وإن الله لمعالمحسنين © (سورة

العنكبوت :آية  )95والإحسان أرفع مقاما من الإيمان .حيث إنه كما

عرفه النبى الكريم صلى الله عليه وسلم لحبريل# :أن تعبد الله كأنك
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» #كما أننا مطالبون بالتمسك بالصبر

مىة
حف
رأمل
وال

الله سبحانه وتعالىء .استناداً إلىقوله تعالى !:قل

ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا منرحمة الله( #سورة الزمن:

آية )0وقوله تعالى« :؛كتب ربكم على نفسه الرحمة » (#حصو 5
الأنعام:آية  4والله أعلم.

ن فاىيه
جران
لالق
قرااءة
لاعمر_طالب:

السلام عليكم ,بارك اللهفيك وفى وجودك ..عندى " أسئلة:

|١إذا كان المسلمجنباوهويقرأفىككتاب ويمر عآليىات القرآن
ولز أنيقرأها بعينيهبدونتحريك شفتيه؟
جه
يريم
|الك
|!ماهو رأيكفىمصافحة المرأةالأجنبية والحملة الإعلامية

| وماهىأسماء بعضالكتب التىتنصحين بأننهديهالقريباتنا
|أو أى امرأة مسلمة لتتعلم دينهاءوتفهم دورها تجاه الإسلام؟
©© بساملله والحمد لله والصلاة والسلام علىرسول الله وبعد:
فيجوز للجنب قراءة القرآن دون تحريك شفتيه .خاصة أن الحنابة حد غير
مستمر .وهذا عند بعض الفقهاءء أماعند جمهور الفقهاء فإنه يحرم على الجنب
قراءة ولو اية»لماثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم( :إنه كان لا يحجحزه شىء

رظآن
لتقتحف
اان
عقنراءة القرآن إلاالجنابة» .أما إذا كانت المرأة حائضا وك

وتخشى أن تنساه لطول مدة الحيض فيجوز لها قراءنه دون تحريك الشفتين.
وأما عنالمصافحة فهى خلاف الأولى؛ أى أنهيستحب عدم المصافحة خاصة
إذا كانت بشهوة من أى طرف ,فهى ترجع إلى استفتناء القلب ,والأولى القول

بكراهيتها ..واللهأعلم.
وبالنسبة للكتب هناك «منهاج المسلم» للجزائرىء وهناك «إحياء علوم
الدين» للغزالى» وهناك «فقه السنة» للشيخ سيد سابق وهناك كتب الدكتور

يوسف القرضاوى وغيرها من الكتب التى يتماشى أسلوبها مع العامة غير
المتخصصين.

طرد الازوجلةزمنوبيجتيه
[إيسان:

هليجوزفى الدين أن يطردالرجل زوجته من البيت إلىبيتأبيها
| نتيجة مشكلة حصلت وكانت الزوجة مخطئة فى المشكلة وهى

| السبب؟ وما النتيجة الشرعية فى هذا الأمر؟
©© بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالأصل فى تنظيم العلاقة بين الزوجين هوقول اللهتعالى (« :وعاشروهن

بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً 4
(سورة النساء :اية)١4 ومن مبادىء الزواج والمودة والرحمة .ولتحقيق هذه

المبادىء على كل من الزوجين عند حدوث خلاف عارض أن يصفح عن الآخر
وأن يتجاوز هذا المخلاف وخاصة الرجل الذى جعله الله سبحانه وتعالى قواما
على أسرته لرجاحة عقله وقوة صبره.

فإذا أخطأت المرأة خطاً متعمداً أو غير متعمد فإنه لايحق لزوجها أبداأنيخرجها من

بينهالقولهتعالى : لاتخرجوهن منبيوتهن ولا يخرجن إلاأن يأنين بفاحشة
اق :أية)١ فالإخراج من البيت لايكون إلابسب قوى وهوالزنا
ط(سلورة
ل»
مبايئة
ونحوه .وإذا كانتالمطلقة تجلس فى بيتها أثناءالعدة لعل اللهيحدث أمرأء أىأن تكون

هناك مراجعة فى حالة الطلاق فمن باب أولى الزوجة غير المطلقة فليس لها أن تترك
بيتهاء أيوخأرنجها زوجها.
والزوج فىهذه الحالة يكون اثمأء ويجب عليه أن يستغفر ربه»ويرجع زوجته إلى بيته.
واللهأعلم.
71
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[] التسصيرة:

| هناكفتاةفىالخامسة عشرة منعمرهاء أكرهت على الزواج من
تهاة فى
لتفهذ
قبل أبيهاالذىقامبتزوير عمرها عند القران .واظل

مه_كناب الجفخؤرية ]

| عصمة ذلك الزوج فترة قصيرة ثم نشب بينهما خلاف اضطر
الفتاة لتسرك بيت الزوجية والذهاب للإقامة فى بيت والدها.

واكتشفت الفتاة أنها حامل فخيرها والدها مابينالعودة أو

الطلاق والتكتم على الحمل وإخفاء أمره عن زوجها واجهاض

الحمل فاختارت الطلاق وبالتالى قاموالدها باصطحابها إلى خارج
اةة
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البلاد وتمإجراء عملية إجهاض لها وكان الحمل حينها مابين

| شهرين وأربعة أشهر حيث إن الفتاةلمتكنمتأكدة حينها من
ء
رجل
خمن ر
آتاة
ْالفترة .وتزوجت هذه الفس

وهى الآن ألمخمسة

|أطفالوقدبلغت منالعمر  74سنة وهىتسأل :ماحكم الإسلام
 ٠فيما سعلت؛ وكانت مكرهة على الزواج؟ وما حكم الإسلام فى

|أبيهاالذىكانالسببفىكلماحدث؟ وجزاكم اللهكلخير
ْ ونفع بكم أمةالإسلام والسلام عليكم ورحمة اللهوبركاته؟

© ©6بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالأصل أن الزواج فى الإسلام يقوم على الرضا التام .فلا يملك الأب أن

يكره ابانته
ل عزلى
واج تم
ونتلا
ختح
تبار» لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

اليس للولى مع الثيب أمر والبكر تستأمرء وإذنها سكوتها».

وقد رد الرسول صلى اللهعليه وسلمنكاح إحدى الصحابيات حينما زوجها

أبوها وهى كارهة .لأنهعندانعدام الرضا ينعدم الانسجام والتوفيق .وبالتالى
السكنى والمودة والرحمة بين الزوجين.

فهذا الأب آم شرعا ومعاقب شرعا لأنه ارتكب جملة من المخالفات والآثام

#العا و 0ا بو أي اب
ع عر
0
خفاء حملها ثم اجهاضهاء وهذه الفستاة إن كانت اختارت الطلاق خشيةعلى
نفسهام ا
نليصيةوالتقصيرفى ح ز
قوجه تايجة الإكراءالذىتم فه ل
ىيست
اثمة» وإنماإثمها لطاعة أبيها فى إجهاض نفسها لأن هذا قتل للنفس بغير حق.

وعليها أن تدفع كفارة وهى اطعام ستين مسكينا حسب أوسط طعام أهلهامع

الاستغفار على ما حدثء والله سبحانه وتعالى يقول[8 :إن الله ليغافر أن
يشرك بهويغفر ما دونذلكلمنيشاء ( :سورة النساء :آبة )41ويقول١ :كتب
ربكم على نفسه الرحمة ( 4سورة الأنعام :آية )6 4والله أعلم.

صلة الرحم ..والهداياالمادية
[ محاهد:

الأقابر مثل أولاد العم أو بنات العم أو بنات الخالة أو أبناء الخالة

ْأو أقارب من عائلة الآمأو الأب .هل يأثم الإنسان على عدم

'زيارتهم عموما وخصوصاً فى الأعياد وشهر رمضان؟ وهل إذا زار

|الشخص أى رحم أو أى قريب ولميأخذ هدية معههليأثمعلى

| أمذلكماهورأى الدين فىذلك؟

نلى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإن الإسلام هو دين التراحم والتواصل والمودة .حيث يقول سبحانه وتعالى:

ح:ج(سروراةت:آية )١٠ ويقول جل شأنه , :وأولو
إنهاالمؤمنون إاخولة ؛
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ( :سورة الأنفال :آبة ه/ا) ويقول

سبحانه وتعالى٠( :واتقوا اللهالذى تساءلون بهوالأرحام ( 4سورة النساء :آية.)١

حعها
لممنيقط
اعالى
وحينما اشتكت الرحم إلى الله سبحانه وت
د فيىث

القدسى« :أما يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك»»؛ ونزل قوله

تعالى(« :فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فىالأرض وتقطعوا أرحامكم 4
(سورة محمد :آية  )77فالله سبحانه وتعالى ربط الإفساد فى الأرض بقطع

الأرحام .ومودة أولى الرحم والأقارب على كل المستويات مطلوبة فى كل
الأوقات وثوابها عظيم خصوصا إذا لمتكن لغرض أو مصلحة وكانت خالصة
لوجه الله تعالى.

ولا يشترط أن يحمل الإنسان هدايا عن صلته لأقاربه .لأن الله سبحانه وتعالى

لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ويكفى التزاور الذى يقترن بالقول الطيب والبشاشة

والتبسمء والمشاركة فى المناسبات السعيدة وغيرهاء فالهدايا هى مجرد تعبير
ظ

مادى وترتبط بالقدرة المالية» والله أعلم.

اولاحجلعمره دون مجرم
لافاطمة:

هل يجوز لمجموعة من الفتيات السفر دون محرم لأداء العمرة عن
طريق الكلية أوالجامعة بالترتيب مع إحدى جمعيات الحج والعمرة
هف خير.
.وبرفقة إحدى مشرفات الكلية :وجزاكماللآل

© بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد أجاز فقهاء الشافعية والمالكية خروج المرأة للحج أو العمرة مع رفقة
مأمونة أو معنسوة ثقات .لآن الاستطاعة عندهم ليست وجود محرم وإنما وجود

تكاليف الحج والقدرة عليه لقوله تعالى ! :ولله على الناس حج البيت من
و:رة آل عمران :آية )719وعلى ذلك فرحلات الحج التى
سا #
(بيل
استطاع إليه س
تخضع لإشراف جمعيات أو مؤسسات أو شركات صحيحة
عن طريقها مقبولة إن شاء الله والله أعلم.

وجائزة .والعمرة

2

لإاكراهفى الدعوة الى الله
لا أحمد  طالب:

أ|ريد طريقة لأختى لكى تنهض بنفسها فىمجال الدعوة إلى الله؟

©© باسلمله .والحمد للهوالصلاة والسلام علىرسول الله؛وبعد:

فيقول الله سبحانه وتعالى + :والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

يأمرون بالممروف وينهون عن المذكر © (سورة التوبة :آية/١ا) فمجال 23

إلى الله من باب فرض الكفاية وليس من باب فرض العين» ويشترط

كمة
ل عحلى
اوم
الاستعداد والتأهيل والصلاحية للقيام بهذا الدور .ويجب أن يق

د.
دعن
شلبعد
تن وا
لاللي
اقول
وال

لقوله تعالى « :خذ العفو وأمر بالعرف

نوت
هلين ( :#سورة الأعراف :آية )49١ وقوله تعالى« :ك؛ول
جاعن
لرض
واأع

فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم فى
الأمر» (سورة آل عمران :آية  )451ومن هنا فإن هذا السائل لاينبغى له أن

يلزم أخته بالدعوة إلى الله لأن ذيلحكتاج إلى استعداد ومقدرة ولكن لهأن
يساعدها إن كانت على استعداد لذلك ومقدرة ,:والله أعلم.

الحجابواجبشرعا
د
س سس
[] محم

الشغا
هيجة
اوضوعلايصحأن عل ت
للوضوعمدعيأةن هذل
عليها ولجرد إرضاء الزوج وإنما لابد من أن يكون عناقتناع كامل
| حين يأذن الله» فهل على وزر بعدتلكالمحاولات المضنية؟

4ه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .ويعد:

جحوته أن يقوم بتعليمها فرائض دينها وأوامره
ون
ززوج
فمن مسئولية ال
ونواهيه .فإذا امتنعت وفشلت معها كل أساليب الحكمة والموعظة الحسنة فإنها

تكون ناشزا .والناشز وضع لها اللهسبحانه وتعالى علاجاً تأديبياً موكلا للزوج
داخل الأسرة فى قول الله تعالى!8:؛ واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن فىالمضاجع اضربوهن فإن أطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلا إن الله

كانعليا كبيراً ؛(:سورة النساء :آية .)" 5
والتزا م المرآة المسلمة بارتداء الزى الإسلامى السابغ الذى لايشف ولا يصف

وماكانلمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللهورسوله أمراًأن يكون لهم الخيرة من

أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً ( 4سورة الأحزاب:

آية") وقوله جل شأنه  7:ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى
الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اللهوالرسول إن كنتم تؤمنون بالله

واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلاً» (سورة النساء :آية »452والله أعلم.

ونكى
بىب
رمل ف
الع
ل أحمد

| شخص بنى غرفة فى بيت أبيه وهو أعزب وتكاليف هذا البيبت من

 'ْ٠مال ادخره نتيجة عمله كموظف فى بنك ربوىء وبعده استقال من
جعته
وم
زآن
يىفة حكومية وتزوج» ويسكن ال
ظف
ومل
| البنك وع

فىة داخل بيت أبيه» ماحكم الشرع فى موضوع كون
رف
غنته
| واب
| الغرفة من مال ربا؟
© © بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فيقول الله سبحانه وتعالى© :؛هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من

حرج ( #سورة الحج :آية )77ويقول جل شأنه :يريد اللهأن يخفف عنكم
وخلق الانسان ضعيفا ( #سورة النساء :آية )857 :ويقول أيضاً: :؛فمن اضطر

غير باغولاعاد فلا إثم عليه ( #سورة النساء :أية  )47ولاشك أن الكثير من
الشباب يعانون من قلة الموارد المالية وعدم توافر السكن الأساسى للحياة

الزروجية .فإذا اضطر الشاب لأن يقترض من أحد البنوك بفوائد من أجل
ذلك جائز شرعا ولا حرج فيه؛ لأنه منباب الضرورة التى تقدر بقدرها .أما

العمل فى البنوك الربوية فىحدذاته ففيه خلاف .فإذا لميجد الشباب عملا غير

هذا العمل فله أن يعمل فيه وإذا كان عمله فى البنك بعيداً عن العمليات الربوية
مباشرة فلا شىء عليه .وراتبه منه حلال .وقد أفتى بعض العلماء بأن معامللات

لها
حكمفى
مبنو
ال

حلال.

روح الفتيل والمرين
 .اا
فضيلة الأستاذة السلام عليكم وبعد  ::هلهناك روح تخرج مكان
ا لسولالزللرا يكين١ بوانا ان
لك يعينىيبد

.نفسالمكان الذى قتلفيه؟ وما تفسير القرين فى القرآن؟ وجزاكم
| اللهخيرا.
©© بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه المسائل من الغيبيات التى لايعلمها إلااللهولا يجوز الاجتهاد فيها وما
يفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالىء لقوله :ويسألونك عن الروح قل الروح
منأمرربىوماأوتيتم من العلمإلاقليلا© (سورة الإسراء ::آبية  )466أما تفسير

قولهتعالى(« :ومنيع عنذكرالرحمن نقيض لهشيطانافهولهقرين  (سورة
الزإخرف :آية  ,)"5فالقرين هنا هو الشيطان الذى يوسوس للناس ويزين لهم
شرور أعمالهم .وذلك عند لحظة الضعف البشرية حينما يقبل الإنسان على الدنيا
وشهواتها وينسى ذكر الله .وهذا ما حدث لسيدنا آدم  -عليه السلام  -حيئما كان

فى الدنة ووسوس !إليه الشيطان كى يأكل من الشجرة المحرمة حتى إذا أكلا منها

بدت لهما سوءاتهماء كما ذكر القرآن الكريم فى قوله:

وعصى أدم ربهفغوى 4

(سورة طه :آبة ١؟)١7 وقوله ! :فوسوس إليه الشيطان وقالياآدمهلأدلك على

شحرة الخلد وملك لا يبلى .فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان

عليهما منورق الجنة (.:#سورة طه :آية١١١ -١5١).

وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه دائماً بذكر اللهتعالى» ويعلم أن الله سبحانه

وتعالى أقرب لعباده من حبل الوريد .حيث يقول عز وجل« :و؛لقد خلقنا

الإنسان ونعلم ماتوسوس بهنفسه ونحن أقرب إلايهلمونحربليد ©
(سورة ق:اية 5١).

وعليه أن يتذكر لحظة الندم والحسرة حينما يفرط فى جنب الله .يقول سبحانه

وتعالى :ا أن تقولنفس ياحسرتى على مافرطت فىجنب اللهوإنكنتلمن

الساخرين .أو نة

ل لو أن الله هدانى لكنت من المنقين .أوتقول حين ترى

العذاب لوأن لىكرةً فاكون من المحسنين .بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها
واستكبرت وكنت من الكافرين ( 4سورة الزمر :آية  .)40 - 55وفىآية

أخرى :؛ يوميعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا.

ياويلتىليتنىلمأتخذ فلانا خليلا .لقدأضلنى عن الذكر بعدإذ جاءنى وكان
الشيطان للإنسان خذولا ( #سورة الفرقان :آيات /ا١ 9 -؟) .واللهأعلم

مرلب الروجة العاملة  ..مشكلة
[] فكرية  -مدرسة  -مصر :
ْ1الأستاذة الفاضلة »:أنا مدرسة ولى دخلى الخاص .ومتزوجة ولى

|طفل وزوجى ليانفق عولأىتحمل جميع مستلزماتى ويطالبنى
'زوجى بدفع دخلى كالهلفبىيت .فهل حرام أن أفتح حساباً لى
بالبنك داونع
للم
عه م
لعم بأنه مدرس ودخ
ولهي يك
دفى
خر منه؟

 .حياتى معه مليئةبالمشاكل وأنالا أطمئن لهفربمايغدر بىفىأى
©© بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد:

فمن تكريم الإسلام للمرأة أنجعل لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وعن
وليها .فالمرأة فىالإسلام متى بلغت رشيدة فإن لهاالحق فى التصرف فى أموالها
دون إذن زوجها .وعلى ذلك فإ
حنقمن
ها أن تدخر جز
رءا
اًتمبنها دون علم

زوجها وليس عليها إثمفىذلك لقول التلعهالى :؛
اللر
كجال
ت نص
سيب
وا
بمما

وللنساء ن
اصي
كبتممسابن (:#سورة النساء :آية ؟") والأصل هو أن الزوج

مبكالفلإنفاق على منزل الزوجية والمرأة معفاة منهذا الإنفاق فإذا انفقت شيئاً

فهو من باب التطوع .ومع خروج المرأة للعمل وحصولها على مرتب فليس من

بميلنها.
مزمسهاتأوقلتأ
يل

صيامالفوائت
تى أولعشرة
وقدقطرف
نسضان
مر
فالعشرين
|وفيت خالتى
ت

 ْ٠أيام بسبب الحيض فهل يجوز لى أن أصوم عنها ما أفطرت أم يجب
علكفارة؟ وفى حال الصيام من يصوم عنها ابتتها (6١ سنة).
|تفلعا

نهلهكاابنأةخنها
مثوجزاكاللخهيرا.
أمل واحدم أ
© ©66بسم الله .والحمد للكوالصلاة والسلام علىرميول اللهوبعد:

فيقول الله سبحانه وتعالى :

فمن كانمنكممريضاًأو علىسفرفعدةمن

أيام آخر» (سورة البقرة :آية )56841١ فإذا ماتت المرأة التى عليها أيام يجب
قضاؤها ولم تقض ما فاتها فقد اختلف الفقهاء .فذهب البعض إلى جواز

الصيام نيابة عنها لقوله صلى الله عليه وسلم" :من مات وعليه صوم صام عنه

وليه».وذهب البعض الآخر إلىإخراجقيمةالإطعامفىكليومإطعاممسكين

لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث صحيح« :من مات وعليه صوم أطعم

عنهوليه» ولأن الصيام عبادة بدنيةتجوز فيهاالنيابة .وحملوا الحديث الأول على
صيام النذر وهو الواجب أداؤه .أماصيام الفريضة فممكن إخراج الفدية من أى
أحد سواء أكان قريباً مباشراً أمبعيداً .والله أعلم.

حديث النامصات
فاطصسة:

ْ| جاء قول الرسول الكريم صلوات اللهوسلامه عليه« :لعن الله
يثف:
رحدي
ش ال
لآخر
 .النامصة والمتنمصة»..اإلى

من خلال قراءتى

|لهذاالموضوع جاء رأى بعضالمشايخ والعلماء رافضا ا موضوع

ومحرما حف شعر الوجه والحاجبين على وجه التحديد حتى مع
إذن الزوج مستندين للحديث الشرديف.

ولكنى أرى رأى العلماء الآخرين مخالفاً للرأى الذى ذكرته حيث إنهم

أباحوا نتف اشلعحراجسبين والوجه للزوج دمنون غش أتودليس .وذكر

[ ذلك فتح البارى والإنصاف والمغنى وابن الجوزى فى كتاب أحكام

.النساء .وكذلك ذكر ابنحجرقريباًمنكلامابن الجوزى.

اك
ع
ا
ال
ا
ب
شات
ن
يا
ا
ل
ا
ر
اا

ْوورد فى كتاب أحكام النساء لابن الجوزى :عن بكرة بنت عقبة
ْ أنها دخلت على عائشة  -رضى الله عنها  -فسألتها عن الحناء.

ْفقالت١ :اشحرة طيبة .وماء طهور)ة وسألتها عن الحفاف» فقالت

لها« :إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعى مقلتيك فتصنعيهما

 .وقد أورد الاحافلظشفىرح رواية تعضد حديث الباب فقال:
ْ«أخرج الطبرى من طريق أبى اسحاق عن امرأته أنها دخلت على

نها
جرأة
عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت :الم
يحف
بت

.لزوجهاء فقالت :أميطى عنك الأذى ما استطعت».
.ويقال إن الإنسان النقى يجب أنيبعد نفسهعنالشبهات .ولكن
ْكيف إذا أرادت المرأة أن تتزين لزوجها خاصة فى عصر كثرت فيه

اللماسد والفتن» حيث إن العلماء أجازوا الحف فقط إذا كان
ْالحاجبان خارجين عن النطاق العادى ,بمعنى آخر كثيفين ..الخ.
|وإذاأرادت الفتاةالتقيةأن تزيننفسهالزوجها بغير غش أو تدليس
بحيث إن الزوج قد رأى الحاجبين الطبيعيين دون حف أو نتف.

أرجو الإجابة هعذنا الس
إؤال
نح
نيث
ى حفيىرة منأمرى نظراً
للتفاوت فى الآراء.
©6

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد:

فمن المؤسف أنه فى-الوقت الذى يتهم الإسلام فيه بالإرهاب والقتل ويعتدى

عليه من كل أحد نرى تمسك بعض المسلمين ببعض الشكليات والصغائر التى

تزيدالإساءة إلىالإسلام وتخرجه منكونه ديناعالمياً ودستوراً للدنياوالآخرة.
ونجد بكل أسف هذا السؤال يجتاح المحالس والبرامج» وإجابته تندنحصر فى

قاعدة أصولية وهى أن الحكم الشرعى يدور مع علته وجودا وعدما.
ومن خلال روايات الحديث يتبين أن لعن الرسول صلى الله عليه وسلم معلل

بعلتين :الأولى الغش والتدليس .والثانية :تغيير خلق الله .وحينما نرجع إلى

كتب اللغة لمعرفة معنى النمص نجد أنهالترقيق والإزالة وليمس مجرد التسوية.

حشكالجب ومن أجل التزين للزوج فهو
لل
ايير
فإذا فعلت المرأةذلك دون تغس

ذى ما
أنك
لى ع
اميط
مستحب شرعاً لقول السيدة عائشة  -رضى الله عنها « :-أ
استطعت» .والله أعلم.

ر
دبلا
علاة
الانفطاع عن الص
ر:
ص-
ماجر
[]ت

| ماهوحكم الشخص الذىيصلى أحياناًوينقطع عنالصلاة أوقاتا
أخرى؟

©© بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فيقول الله سبحانه وتعالى :و:س؛ارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها
شرعاً أن الصلاة هى الركن الثانى من أركان الإسلام بعد شهادة ألاإلهإلا الله
وآن محمدا رسول الله .ولآن الصلاة لفاء متجدد مع الله كان لابد من أن

تؤدى على طهارة .ومن هنا كان الوضوء الذى يجزىء عنه التيمم بشروط
والمنكر » (سورة العنكبوت :آية ©.)4

ه يجب على الإنسان المكلف ذكرا كان أمأنثى أداء الصلاة فى
ومن هنا فإن

أوقاتها بكيفيتها الواردة عنرسولاللهصلىاللهعليه وسلموأن يكونعدم

الأخراعبالآداة فى الوتقبسبي عيدز كتهرضن أوسقر وانلحقظاء سد
ذلك .وننبه بأن الصلوات المندوبة أو النافلة لاتدقوم مقام قضاء الصلاة المفروضة.

ومن انقطع عن الصلاة إهمالاً وتكاسلاً فعليه بالتوبة والمبادرة إلى قضاء مافاته

منهاوإلىالصلح معاللهسبحانه وتعالى .واللهأعلم.

حدود الع
الا
لقةخبي
طنويين
لكاريمة:
ماي

ار الملافة بين المخطويين؟ وإذا كانمايدور بينهما

يي

© ©6بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

مخطب
فال
جةجهى
انشا
رد وعد بإ
لءزعق
وداج وليست عقداً ولايترتب عليها ما
يترتب على عقد الزواج .ويظل كل من الخطيبين أجنبياً عن الآخر .فلا يجوز
بينهما الخلوة ولا النظر بشهوة .ولا اللمس بشهوة وغير ذلك .وإنما الحكمة منها
أن يتعرف كل منهما على الآخر فىوجود الأهل والأسرة .حتى إذا قامالزواج

كان هناك انسجام بينهما .وساسشاي وو
االء.
باتف
اله
ا بم
لا ف
يخل
حيه إ
لباك

سو

00

لأن القاعدة الشرعية أن طريق الحرام حرام مثله
الرارس الاري

وني والله أعلم.

تربيةالأبناءفى عالم مفتوح

[ المتقوح؟

كيف نربى الأبناء على العادات الإسلامية فى هذا العالم

06

بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

واوا
القدوة 7أبنائهما
ا

التدرج معهم.؛ فيجب

أخكاةوي

٠ كماأنه لايد أن

التخفيف عن الأبناء بحيث أن الأبناء بطيعون

آباءهم .
والرسول

الكريم صلى الله عليه وسلم يقول« :كل مولود يولد على الفطرة

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمحسانه) .وعلى ذلك فإن الآبناء مخلوقون

بقوى

فطرية صالحة لأن توجه للخير وتقديم القدوة السلوكية الطيبة للأبناء هومنأهم
وأنجح أساليب التربية» يضاف إلى ذلك تزويدهم بالمعارف الدينية المستئيرة.

والله أعلم.

الخلوةمع الأقارب
[] حديحطكة:

بدا

ظ جلوسي مع أبناء الخال والعم وأنافتاة وهم ذكور وهذا فىحالتين

اعو
م
اىف
حأخ
لىباعضت؟ وماهوحكمهإن لميكنمعى
لجود
ْأخى بالتحديد ولكن قد يتوفر بعض الأشخاص معنا وخصوصا
ْمعالتفكير فى غض البصر وهذا لا يحدث معنا حيث اننا نظل
أنر
هض
كمسامعت
ا لانقو بتحائى النظره
عضنأى
إلبى
تظر
للله» وبعد:
رسو ا
© ©6بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلامعلى
يقول اللهسبحانه وتعالى ! :قلللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

ذلك أزكىلهم إن اللهخبيربمايصنعون .وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن

ويحفظن فروجهن ولا يسدين زينتهن إلا ماظهر مونهلايضربن بخمرهن على

جيوبهن ولايبدين زيتسهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أباء بعولتهن أو أبنائهن #

(سورة النور :ايه ١7). +
ا-لإل
أى آ
صخر
ناف

التى حددتها الآية الكريمة,

وليس من بينها أبناء العم أو أبناء الخال فهم من الأجانب الذين يحرم على المرأة
أن تظهر عورتها أو مفاتنها أمامهم .ويحرم عليها أن تختلى معهم حتى لوكانوا
جماعة .لأنهم جميعا منالأجانب وليسوا من المحارم واللهأعلم.

لاايلماسحاحرون
:
ر-
صنزل
مبة م
لار

ٍ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .أرجو إفادتى فى هذا الموضوع

ديفدين

و
الكلم ج
شزي
كلر :شاهدت مناظرة بين اثنين منكبار الشيوخ
والحقيقة لميعجبنى أسلوب الحوار بينهما وهما عالمان جليلان
ولقد اختلفا اختلافا كبيرا حول موضوع السحر فكان رأى الأول
أنهحقيقة موجودة ولايمكن إنكارها ولكنها حرام وشرك كما أكد

أيضاأن الرسولمحمداًعليهأفضل الصلاةوالسلام سحر.

وكان رد الشبخ الآخر أن السحر شئ ليس له وجود ولايمكن لأى
شخص أن يسحر كما ذكر الشيخ الأول بلحرم عليه أيضاًماقال

ا
1
ا
ب
ا

3
3

بخصوص أن النبى محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام سححر»

اك

1-3

ّ

وانتهت الحلقة دون أن نعرف الحقيقة» نرجو منفضيلتكم توضيح

 ْ٠الأمرأفادكم اللهولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله
و|بركاته.
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فإن حقيقة السحر موجودة ومنصوص عليها فى آيات سورة البقرة وسورة طه

وغيرهما من سور القرآن الكريم  .ولكن هناكفرقاًبنوجود السحر وبين
حكمه .فمن حصيث وجوده هو موجود وهو علم كما ذكر القرآن الكريم ولكن

الأثر المترتب عليه من حيث الإضرار بالإنسان يكون بإذن الله سبحانه وتعالى .

هنا فإن حكمه التجريم .وعده الرسول  -صلى اللهعليه وسلم  -من
ومن

الكبائر .وأضافه إلى الشرك بالله والتولى يوم الزحف وشهادة الزورء والذين

يخوضون فى هذا المجال ويحاولون الإضرار بالناس تكون عاقبتهم وخيمة .وقد

قال تعالى :ا ولايفلح الساحر حيث أتى( 4سورة طه:آية )84وأماماذكر
بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر .فاختلف فيه العلماء :الذين ينفون
وقوعه يقولون إن واقعة السحر حدثت فى المدينة .وإن المعوذتين نزلتا فى مكة.
ومن هنا كان التعارض حول ما قيل إنهوقع للرسول عليه الصلاة والسلام من
حر ») والأفضل ألا نشغل أنفسنا بمثل هذه الأمور الغيبية» وعليئا أن نبتعد عنها
س

خشية الوقوع فى الحرام .والله أعلم.

عمليات التجميل حرام إلاللضرورة
بة  -كندا:ال
[] هطدى

 :السلام عليكم؛ سؤالى بسيط ومهم بالنسبة لى وأرجو أن تأخذوه
 ٠بعين الاعتبار .قد سمعنا أن عمليات التحميل لزيادة حجم الصدر

1عند النساء حرام لأنها تغيير لخلق الله .والآن موجود فى الأسواق

حم,كفما
م
ونب أو مره
بع
حارة
.عقاقير تقوم بهذا الأمروهىعب
اه.
يمرالل
خزاك
 :العمليات؟ وما حكم هذا المنتج الآخر؟ وج

لكف بسم الله .والحمد للهوالصلاة والسلام على رسول اللهوبعد:
فكل مافيهتغيير خلق الله دون ضرورة حرام لأناللهسبحانه وتعالى قدنهي عن
ذلك فى كتابه الكريم وفى سنةنبسيه صلى اللهعليه وسلمء حيث قال اللهسبسحانه
وتعالى فىسورة النساءحاكياعنإبليسقوله:١(:ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم

يمتنخذ الشيطان وليا دمونن
فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله و
رسر
انا
سد خ
حفق
خله
ال

مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ( #سورة

النساء :آية )41١ وقوله صلى الله عليه وسلم« :لعن اللهالواصلة والمستوصلة
والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة المغيرات لخلق الله).

أمافىحالة الضرورة كالعلاج من التشوهات الخلقية أو زرع الشعر عند زواله
ب الضرورة والضرورة
بكامن
اجه الإنسان فإن ذل
حتعضو
يكيب
تمامآء أو تر
ضاع
رظيفة
إ بو
ليخل
اره
تقدر بقدرهاء وتكبير الصدر جائز إذا كان صغ
أو يسبب آلاما نفسية حادة للمرأة أو الفتاة أويحول دون زواجها .والله أعلم.

ظ استضافة الأقارب  ..مشروطةهة
[] أميسسرة:

|السلام عليكمء هلإذا سمحت لاختى بالبقاء فىشقتى لظروف
 1مْؤقتة لمدة شهر واحد» حيث أسافر أنا وزوجي ولسنا بحاجة إلى

الشقةفىهذ االوقت,هلهذاليسمنحقىإذا رفضزوجى؛
حيث إنها صلة رحم؟ وهل كان لابد أن أقول لهاانتظرى حتى

| استاأذن زوجى؟ وشكرا.

©© بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله.

من طاعة الزوجة لزوجها آلاتتصرف في ماله إلابإذنه» وألا تدخل أحداً فى
لحزقوج مقدم
نه .سواء أكان هذاالأحد تربطه صلة رحم أملا .لاأن
بتإه إذلا
بي
على صلة الرحم .حيث قال صلى الله عليه وسلم( :أبماامرأة تؤمن بالله واليوم

الآخر لاتدخل أحداًفىبيتها إلابإذن زوجها ولا تخرج من بيتها إلا بإذن

زوجها ولاتصوم صوم تطوع إلا بإذن زوجها» .لذ
علكليجب
يك أن تستأذنى
زوجك فى استضافة أختك سواء أثناءوجوده أو فىغيابه» واللهأعلم.

العمل بشركات التامين
لا سامية  -أورويا:

| السلام عليكم ورحمة الله .صديقتى قامت بدراسات عليا
|تخصصة فى التأنينات.وهى الآن تعمل بشركة أوروبية للتأمين
م

| عليها أن تبحث عن غيره؟ معالعلم أنهابشهادتها هذهلايمكن أن
|تعملإلفاى شركاتالتأمينأو البنوكالمتخصصة فى العأمينات
0قلل
تظا
بنان
نت1

| فماذا عليها أن تفعل؟
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سنتجدات التى لمتكن معروفة فى عصر الرسول صلى
لينم م
شركات الاتأم
اللهعليه وسلم .ولافى عصر الصحابة .وهى أنواع متعددة وليست نوعا

واحدا .وبعض هذه الشركات تمارس أنشطة تأمينية تقوم علي التكافل والتعاون

بين الأفراد .فذهب الفقهاء المحدثون إلى أنها نوع من أنواع التعاون والتكافل
المباح شرعاء سواء أكانت تأمينا ضد الحريق أم ضد التلف بالنسبة للسيارات
وهومايعرف بالتأمين التجارىء أمالتأمين التعاونى منباب أولى.
أماالتأمين على الحياة فقد ذهب بعض الفقهاء إلىتحريمه حيث إنهيقوم على
الغرروالخداع» وأن الورثة يأخذون أموالاًبعدوفاة المؤمنعليه وهو لم يدفع إلا

القليل من هذه الأموال .وذهب فقهاء آخرون إلى جوازه باعتباره معاملة جديدة

لمتكن معروفة والأصل فى الأمور الإباحة مالميرد نصبالنهى .والله أعلم.

نرع الشعراثناءالإحرام
عالة:
سا
11
ْأثناء الطواف وأنا محرمة اشتبك شعر أعلى الفخذ بثوب الإحرام
 ١فالمنى .وهو ما اضطرنى إلى أن أشد الثوب بقوة إلى أن نتفت تلك

ْالشعرات العالقة بثياب الإحرام» فهل على كفارة؟ أفيدونى جزاكم
| الله خيرا.
© © بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإن هذا من باب الضرورة برفع ضرر وألم عنك فهو لا يؤثر فى الإحرام

بحب عليافة كقار فلولا بدتراق خراماف.

ر
ولا
جوجه
يالر
سب
لامعبيم.
|ا ماهوحد الزوج الذى يتلفظ بكلمات قبيحة جداً لزوجته ويدعى
ان الغضب هو السبب .مع العلم ان السبب هو أن زوجته تحثه على

|الطاعة وعدم العصيان؟
©© بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

|

وعفصيإانناهل»لسهبححياثنقهواتلعفالىىسقوردبةياانللمننساهيعالذىتلتزمب اهلزوجةعندتشوززوجها
ء : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو

إعراضاً فلاجناحعليهما أن يصلحا بسينهماصلحا والصلح خير وأحضرت
الأنفس الشح وإن تحسنوا ودتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً  (سورة

ظ النساء :آية )817١ ففى الآية حث على الصاح المتكرر وعدم الانقياد وراء
الغضب والخلاف والتهديد بالعقوبة أو بالهجرء كما يحدث من بعض الأزواج
أو التمرد من بعض الزوجات نحو أزواجهن .وإنما يجب على الزوجة فى هذه

الحالة أنتتحلى بالصبر والحكمة والدعاء بالهداية للزوج .عسى اللهسبحانه

وتعالى أن يصلح من أمره بفضل صبرها وحكمتها .وفى الوقت ذاته نقول

للزوج إانلسزبوجة لا يجوز لأآن الله سبحانه وت
اعال
لىأجعل
ساس فى بناء

الآأسرة السكن والمودة .لي

بالمعروف .وليس من المعروف سب الزوجة وإهانتها.

الشكفىالصلاة
5.110
ا

أحسا

اوكيادات أنى أحتاول

 ١الأولوهكذا .وفى بعض الأوقات أعيد الصلاة ر بشي

| أسجد سجدتى السهوء وكنت قبل عامين أحس أن وضوئى قد
|انتقض وأعيد الوضوء ولكن الآن أحسن .فماهوالحل؟
© © بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.وبعد:

فإن الذى يحدث لك هو من باب الوسوسة والشك الذى يلازم الإنسان نتيجة

قرب الشيطان الذى هو عدو مبين للإنسان فالشيطان يريد أن يبعد الإنسان عن
الخشية والطمأنينة فى الصلاة» وأن يوسوس إليه بما يخرجه عن صلاته .فعليك
الصلاة بصوت مسموع حتى تتأكدى من إتيانك لأركان الصلاة كاملة .وإذا

جنات دكغارف نماك ,أنتقفى الأقلوهوالسقونا :ل سحلي
سجدتى السهو إماقبل التسليم أو بعد التسليم.

لةحمنيص
اهار
الط
وسةي-ت:
كمدر
ل-
اورا
لان
قمت بتركيب لولب منذ عدة سنوات ومنذ ذلك الحين طالت فترة
قط
نهى
لتى
اشكل
لد وم

التى تسبق الدورة والتى تعقبها وهل

تحسب من أيام الدورة أمل

© © بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فكل دم ينزل قبلوبعد الدورة فهومن التيض سواء فىالأيام التىاعتدت عليها
فىالسابق أو فيالأيامالتىاعتدت عليهافىاللاحق» حيث إن الدورة الشهرية قد
تغيرت سبب تركيب اللولب» ولايكون طهراًيترتب عليه أداء العبادة إلاإذا كان

كاملاء وهوماعبرت عنهالسيدة عائشة رضى اللهعنهابالقصة البيضاء.

مصروف شهرىللزوجة
ها
|مالهفىالتدخين بحي وشكرا.

["_كلاب الجمخورية للق
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نأليجوزللمرأة نطب معروسهنا مصوناخاصا بهاابعي اعمسدق

على بيتهاء لآن الزوج مسئول شرعا عن كل ما تطلبه الزوجة من رزق وكسوة.
وسكنى:؛ حسب حالة يسار أو إعسار الزوج» لاسيما أن الزوج يضيع مالهفى
التدخين والمقاهى كما فى هذه الحالة وهو من بابالتبذير المنهى عنه شرعاً.
ونذكر هنا أن هندزوجة أبى سفيان ذهبت إلى الرسول صلي الله عليه وسلم

تشتكى من أن زوجها شحيح .لايعطيها مايكفيها وولدهاء فقال لهاصلي الله
عليه وسلم ١خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف».

احكام اشاس
لا أمل الهاشمى  -طالبة  -سامو ١ الو لايات المتحدة:

| بسم اللهالرحمن الرحيمء أختى الفاضلة» المعروف أن فترة النفاس
لهاية
ممديةومونقب ن
توقفنزولالدل
أربعونيومأءوإذا
دلنساء
| عن ا

| هذين اليومين من صلاة وغيرها؟ بارك اللهفيكم.
© ©6بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النفاس لا أقل له وأن أكثره أربعون يوماء
وعند الشافعية أكثره ستون يوما .فإن حدث ظهور القصة البيضاء أو الحجفوف
لمدة خمس صلوات كاملة ثم نزل الدم بعد ذلك فإن هذا الدم يعد من باب

الاستحاضة.

ل

ظ

01

0
الأخرى وبعد انقطاع الدم تماما فإن عليها الاغتسال .وذهب جمهور الفقهاء إلى

أن لزوجها أن يقربهاء لآن هذا دم استحاضة وليس دم حيض والله أعلم.

شل

شه

الحجاب ..والشساب
[] خلود  -ربة منزل  -مصر:
|السلام عليكم أرجو من أ.د.سعاد ان تفيدنى فى هذا الآمرء فقد

لال"

|ارتديت النقاب منذ حوالى خمسة شهور وقد سمعت فى التلفاز
فى قناة فضائية عدة فتاوى بخصوص النقاب باعتباره فضلا وليبس
فرضافهل

يجوز لى خلع النقاب معالالتزام بالزى الشسرعى

| للإسلام؟ أرجو توضيح ذلك»وهلهذايعتيرما فيهخضب من
| الله على حيث إننى اسستشرت بعض الناس الملتزمين به فقالوا لى
|اتقىاللههذاحرام.

أ|رجو من سيادتكم توضيح ذلك لى» ولكم جزيل الشكر.
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فقد اتفق الفقهاء على أن بدن المرآأة الحرة البالغة كله عورة ما عدا الوجه

والكفين» استناداً لقول اللهتعالى فى سورة النور ! :ولايبدين زينتهن إلاما

ين > (سورة الور  1208وذن
ينوعلى
عووع
تهرمتها ويغيرين يخم

معي

م

بن عباس ترجمان القرآن  8إلاماظهر منها ؛:

بأنه الوجه والكفان ,وزاد ؛بعضهم الكحل والقرطين والخاتم .وغير ذلك من

أقوال الفقهاء والمفسرين الذين تعددت كتاباتهم فى هذا الشأن.
أماتغطية الوجه فهى من باب المندوب والمستحبء وليست من باب الواجب
الذى يترتب على تركه الإثم والعقاب .وقد وردتث أحاديث كثيرة تؤكد ذلك

وتبينأن وجهالمرأةلميعدعورةفىعصر الرسول صلى اللهعليه وسلموبعد
نزول سورة الأحزاب التى جاء فيها قوله تعالى « :ياأيهاالنبى قل لأزواجك
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن
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ذلك أدنى أن يعرفن فلا

فجعلت هذه الآية الاتتقاب من باب الفضيلة وليس من باب الفريضة») حيث
ورد فى صحيح
وجوههن

البخارى أحاديث صحيحة تبين أن النساء كن لا يسترن

في مجالس المشاركة مع الرجال وعند الذهاب إلى المسجد.

ولذلك فإن هناك فرقاًبينتركالواجب وهو ستر جميع البدن ماعدا الوجه
والعقاب .والثانى يترتب عليه الأجر والثواب لمن فعله ولايترتب عليه الاثم

ونحن مسئولون امام الله سبحانه وتعالى عن هذه الفتوى .والله أعلم.

شروط جوازالإجهاض
آمال  -ربة بيت  -ألمانيا:
|آنا امرأة حامل فى ” أسابيع» علما بأنلىطفلا لايتجاوز  /أشهر
|وقد ولدته ولادة قيصرية» أى بعملية جراحية ونصحتنى الطبيسبة
|المعالجحةبعدم الانجاب لمدة “ سنوات وإلا تعرضت صحتى وحياتى
ْللخطر .ولذلك ليس أمامى سوى خيار واحد وهو الإجهاض .فما
| حكم الشرع فى حالتى هذه؟

©© بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

يقول الله سبحانه وتعالى ! :فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ( #سورة
النحل  )75 -وأهل الذكر هم المتخصصون فى كل علم .وفى هذه الحالة هم

سلام والتدين والمراقبة لله سبحانه وتعالى .فإذا
إهم
لل
بمشاهود
الأطباء العدول ال
نتصحك الطبيب

بمثل ذلك فإن لك الاجهاض طالالما قبل أربعة اشهر .وهى

المرحلة التى يتم عندها نفخ الروح» حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم

ابمكث أحدكم فى بطن أمه أربعين يوماً علقة» ثمأربعين يوما مضغة غير
مخلقة؛ ثمأربعين يوما مضغة مخلقة ,ثميأتى الملك فينفخ فيه الروح» وقد ذهب
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كنب الجههورية و ا ”

جمهور الفقهاء إلى انه إذا تعرضت صحة الأم للخطر مع استمرار الحمل» فإن
الأولى هو إنزال المحمل من أجل المحافظة على صحة الأم .وإعمالا لقاعدة:

ايرتكب أخف الضررين» حيث إن الأم هى الأصلء والحمل هو الفرع.
رىة»
اأ
فاض
كإجه
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فلى
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ادم
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رة؛
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وبناء على استشارة الطبيب

العدل واللهأعلم.

لئلحمنمعل
اوسا
اثر
ل أمعبد الله -أمريكا:

السلام عليكم؛ لدى ثلاثة أولاد أصغرهم فىالثالثة» قم سنتين

استخدمت اللولب كوسيلة لمنع الحمل ماأدى الىزيادة فترة

الدورة الشهرية منسبعة إلىمايقارب الثلاثة عشسر يوماء الأيام
الأولى والأخيرة منها عبارة عنبقع سوداء؛ غأاومقة ..استفتيت

حينها فقيللىبألا أصلى أو أصوم الفترة كلها .عملت بذلك
ولكنى لم أكن مرتاحة» ثمشاء الله أن أعرف الاستفتاء عن طريق

النت» فسألت وقيل لى بأن ما عدا الأيام السبعة استحاضة.

أرجو أن تفيدونى فى التالى :ماذا أفعلبالنسبة لصلاتى وصيامى

خلال هذه الفترة» أى الأيامتاعلتتىبر استحاضة؟ وماذا أفعل
بالنسبة للأيام الماضية م لماصل أو أصم فيها اكت
استحاضة؟ هل أقضيها؟ وجزاكم اللهخيراً.
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فمما لاشكفيهأنهباستخدامك اللولب كوسيلة لمنعالحمل حدث اضطراب
فى العادة الشهرية» وانتقلت عادتك من سبعة أيامإلىثلاثة عشر يوماًتبدأمنذ
املاعتسلمىامة» إالىانتهاء بالطهر
و بدقعاء أبونية أوصفراءء وبهى
سول
نز

الكامل ,وهو رؤية القصة البيضاء .أى السائل الأبيض الذى ينزل عقب انتهاء

ويكون السائل الأبيض دليلاً على نقاءالرحم من الدم .أو علامة الجفوف
وهى أن تظل القطنة التى يحتشى بها المكان بيضاء ناصعة البياض لمدة خمس

صلوات كاملة .وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلىأن أكثر مدة للحيض خمسة
عشر يوماً.
فأنت فى هذه المدة كلها حائض.ء وتمتنعين عن جميع العسبادات من صلاة

وصيام وجماع بين الزوجين وقراءة قرآن» وكل مايتطلب الطهارة الكاملة.
اتت
ولذلك فإنه لا يجب عليك إعادة العبادة التى فا
لكأبع
يدام السبعة» لأن
ذلك من باب الحيض وليس من باب الاستحاضة؛ حيث إنك قد انتقلت من

سبعة إلىثلاثة عشريومأء وهى أيامالدورة.

وإن حدث انقطاع للدم متقطع أثناء نزول الدم فإنهذا لايعد طهراً يجب
العبادة .وإنما هومن أيام الحيض .والدليل على ذلك أن
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سف.
اتب
رها
لعثكإلي

وهو

القطنة التى يحتشى بها وعليها درجات من الدم .فكانت تقول لهن( :لا

تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء» .وإذا حدث طهر كاملء ثم نزل أى

لون من ألوان الدم .فإن هذا يعد استحاضة لقول السيدة أم عطية رضى الله

عنه
ح:
صا ف
يديث
حى ح

والله أعلم.

 1العطار -غانا:

«كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيتاً».

الرواج عبرالإنترنت

أنا فناة متدينة والحمد لله .أعيش بعيداً عن أهلى .وقبل سفرى

| بقليل تعرفت على شاب على الإنترنت وهو والحمد لله متدين

ظوصا
حب خلق ولكن دون أن أراه أو يرانى .وعندما علم والدى
ْبهذا جمع أقاربى جسيعاً وقال أمامهم إنى زوجت ابنتى فلانة

|ْ للشاب فلان ابن فلان ولكن من دون أن يكون الشاب موجوداً أو

أى شخص يمت له بصلة .وبعدها سافرت .والآن هذا الشاب

|يطلب منى أن أذهب وأسكن معه باعتبار أن أبى وافق وزوجنى.
فهل يجوز أن نكتب عققد زواج دون أن يكون والدى موجودا لأنه

|لايقدر على المجىء؟ وهل لى أن أكون ولية نفسى؟ وهل هذا
ْالعقد صحيح؟ أرجو منكم أن تفيدونى أفادكم الله» معالعلم أن
' عمرى الآن "١ سنة» ولكم جزيل الشكر.
© © بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

ماتم منموافقة أبيك على هذاالشاب الذىلميره ولميعلمعنهشيئاًيعد
من باب الخطبة.وهى مقدمة للزواج» وليست زواجاً لأن من أركان الزواج

ارتباط الإيجاب بالقبول فىمجلس واحدء أامالمشهود .وما حدث لميكن

يق
طكرعن
اب وبين أبيك فى مجلس واحد إنما كان ذل
شين
لً ب
اباطا
ارت
الإنترنت وما أشبه .فيجب أن يكون هذا الارتباط حقيقياً أمامالشسهود حتى
يتم الإشهار والعلانية.

وأما بالنسبة لولاية المرأة على عقد زواجهاء فعند جمهور الفقهاء وهم المالكية
والشافعية والحنابلة أن المرأة لاتصلح أن تزوج نفسها لقوله  -صلى الله عليه

وسلم' -أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل».

وماأجازه الحنفية منتولى المرأة لعقد زواجها اشترطوا فيهموافقة ولى الأمر
وأن يكون من كفوء وأن يكون بمهر المثل» وقالوا :لولى الأمر حقفسخ العقد
ا

ا

والأولى عندهم أيضاً أل :اتتولى المرأة البكر

بة من
شذىعهو
حدياء ال
لض
عزقوداجها لئلا تدسب إلى الوقاحة واهى
شعب الإيمان .والله أعلم.

االإلعامنةععصلىية ..معصية
لا أمنية -أورويا:

| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أنامسلمة أتواجد ببلد أوروبى

|أري أدن أعملفى صناعةالكروت ودعوات الفرحولوائح المطاعم
وقير فاللةأريد أن أعرف هل الصور المدمجة فى تلك الكروت
|مثل الشعر أو امرأة عارية الرأس فيه ذنب أملا؟ وهل كتابة أسماء

الشراب وأثمانه للمطاعم أيضا حلال أم حرام؟ وهل صناعة

| الكروت الصغيرةللمغنينتجوزأملا؟وجزاكم اللهكلخير
9
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فكل مايؤدى إن

هم إعمالاً لقاعدة سد الذرائع» حيث إن الله

سبحانه وتعالى حينما أمر دبغض البصر والمحافظة على الفرج كان ذلك من أجل

عدم الاوقلوعم فعىصية وهى الزنا.
ولذلك فإن إظهار صور النساء بشعورهن أو بسفورهن وتبرجهن وتوزيع هذه

الصور للشباب وللآجانب يعد من باب الإعانة على المعصية.

وكذلك كتابة أسماء المسكرات منباب الدعاية للمطاعم تعد حراماً .حيث إن

اللهسبحانه وتعالى حينما حرم شرب الخمر لم يأت بلفظ التحريم» ولكن أتى
بلفظ الاجتناب والنهى عن الاقتراب سواء أكانعنطريق التوزيع أمالتصنبع أم
الحمل والتقديم أمالشربء حيث قال سبحانه وتعالى © :إنماالخمر والميسر
والأنصاب والأزلام رجس منعمل الشيطان فاجتنبوه لعلكمتفلحون ( #سورة
المائدة  -آبة

والله أعلم.

عموبة الروج المفترى
[] حامد ع سوريا:

[
ْ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .زوج دائماً ما يتنهم زوجته

بارتكاب الفاحشة رغم أنها صاحبة خلق وملتزمة بشرع الله

-الفلاقاة الزهجيةعلط الإنثرنةوتخافه بشهادة أبنائها والجميع» وكانآخر هذه الاتهامات أنه

ا|تهمها معزوج ابنتهاء وهو الذى يخاف رفبهما فوق الشبهات
ِلْذلك فلم يصدقه أحد.

ل-امحعظة أن الباب
|وكان دليلهعلىذلكأحنيهنما دخل المشقة
|لغميلكقناً وأن الأبناء نائمون بالداخل -دخل فوجده يلتفت
م
|ووجدها فى دورة المياه والباب مفتوح .وحينما ذكر لهما ذلك
كانت صامة عنيفة» فالزوجة كانت تتخلص من الياه المتبقية من
|غسيل الأوانى» وكان زوج الابئنة يبحث عن الشراب «الجورب»

1ليرتدى حذاءه ويذهب لعمله فهو كان مرتدياً ملابس الخروج.

|ولكن الزوج فسر ذلك بالزنا .واتصل بأخوتها وزوجات اخوتها

و|قال لهم «لقد ضبطتها مع زوج ابنتها بالحمام» وهو ما أساء إلى
الزوجة بشدة فهى ذات مركز فى المجتمع وتحظى باحترام وتقدير

الجميع .وعندما قاالتبنلتهه إن شرع الالهلفمىذللكاهعونة قال

ل هاىً .وبالفعل أقسمت الزوجة جميع الأقسام .أماهو
وسم
أتق
نلفىصال .ولكنه رفض إلا بعدأن
اتفلقاا ع
سنم .وا
قض أ
يرف
|ف

وىقعنها
قل ه
حتناز
|ت

ورفضت الزوجة ذلكء لأنه بمشابة اعتراف

منهابمايدعيهعليها .وهما الآنيعيشان فىشقتين منفصلتين بمنزل
|واحد .ولكنه لميلقعليها يمين الطلاق ويقول حتى لتادزوج

وهومصرعلىاتهامه لها.
صىال.
ف عل
نافق
او
للذى
او ا
ْ -هل للزوج على الزوجة حقوق وه

|وقال للبعض إنهطلقها رغم أنهلميرم عليها يمين الطلاق ولا
|ينفقعليها ولا على ابنهالذى لميتزوج .كما أنهليس لديه القدرة

|علىالمعاشرة الزوجية فهو على مشارف السبعين من العمر؟
 -:وهل على الأبناء معصية لله حينما نهروه أن يتحدث فى هذا

]عم كناب الجفهؤرية ااا

ا

٠
ْ

الأمر مرة أخرى فقد حطم سمعتهم ».ولكنهم مع ذلك منعوا

| أخوالهم من البطش به حينما سمعوا ذلك ومازالوا يحمونه من أن

ْ

يتعارك أحد معه بسبب أقواله» فهل همعاقون له؟

ظ أخبر الجيران الأبناء بأن الزوج راود إحدى الفتيات عن نفسها
ع

يقرولميدكربل
إنهاامرأةسيئةولم
هاللهم
| ويمواجهة أبنائهل ق

سب الجميع  .فماذا يفعل الأبناء معه منعه فقد تكرر حضور إحدى
|النساءإليهبدعوى أنه يريدأن يقيمأحد المشاريع وأنها ستعمل به
ْولكنها انصرفت بعد أن أصر الابن على عدم تركهما معا؟

|فماذايفعل الأبناء لحمايته منشرنفسه ومن الفضيحة :فالجحيران
|يتترصدونه والأبناء غير متواجدين فى كل وقتبالمنزل» وهم
| يخافون اللهولايريدون أن يعقوا أباهمولايريدون الفضيحة؟
هالهداية وحسن الخاتمة.
| أخيراًيرجوكم أبناؤه أن تدعواللهل ب
©© بسم الله .والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:

فهذه الطشكويى ت
احم
تفلظفهىا الاكشليرمشمانكل التىكلهاتدورحولقذف
العرض .وعدم المحا

ة على الأعراض من السب ومن القذف .ولا سيما بين
الزوجين .حيث إن الإسلام قد شدد فى حماية الأعراض من السب والقذف.
ووضع لذلك حداً قرر فيهثمانين جلدة للقاذف الذى يتجرأ على سب عرض
المسلمة ..حيث قال سبحانه وتعالى:

والذين يرمون المحصنات ثملميأتوا

بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهمشهادة أبداًوأولئك هم

ال
و4
(فاس
سقون
رة

النور :آية .)5

أما إذاكانالقذف موجهاً منالزوج إلىزوجته .ولم يأت الزوج بشهود أربعة

على جريمة الزوجة فإن الإسلام قد شرع ما يسمى باللعان وهو شهادات
مؤكدات بالإيمان» يبدا الزوج بأربع شهادات أن زوجته قد قامت بهذا الفعل.
والخامسة أن لعنة اللهعليه إنكان من الكاذبين» ثمتشهد الزوجة أربع شهادات

بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن
كان من الصادقين .وبعد ذلك يفترقان دون حاكم ودون لفظ طلاق .ولا
يجتمعان أبداًء لقوله -صلى الله عليه وسلم« :-المتلاعنان لا يجتمعان» وهذا

من باب العقوبة المغلظة الموجهة للزوج المعتدى» حتى يكون عبرة لغيره من
الآأزواج الذين يتساهلون فى إلقاء التهم والسباب إلى زوجاتهم.
ومن هنا فإن هذا الزوج ينبغى ألا يستمر مع زوجته .وعلى الأبناء أن يعاملوه
معاملة حسنة» لقوله تعالى :

وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به

علم فلاتطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً  ( #سورة لقمان آ:ية »)©6١ وعلى

المخلصين لهذا الرجل مناصحته؛ وعلى زوجته الابتعاد عنه» لآنهما بعد اللعان
صارت أجنبية عنه .والله أعلم.

حدود العيرةبين الروجين
ل] منى -الكويت:
| ماحكم الإسلام فىغيرة كلمنالزوجين على الآخر؟ وما حدود
هذه الغيرة التى يجب الالتزام بها؟

© ©6بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فانطلاقاً منقول اللهتعالى فى تصوير العلاقة الزوجية بقوله © هنلباس لكم
ورة البقرة -أية  )141/وقوله8# :ولهن مثل الذى عليهن
وأنتم لباس ل(هنس#
بالمعروف * ( سورة البقرة آية )47١5 فإن الإسلام أباح لكل من الزوجين الغيرة
على الآخر فى حدود الاعتدال وعدم الشك».

الزوجية؛ والرسول

حيث

إن هذا الشك يدمر الحياة

الكريم -صلى الله عليه وسلم -أقر بذلك» حيث كانت

زوجاته تحكمهن الغيرة فى حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم .-وكان
يقول لهن« :غارت أمكم) أى حواء .فالغيرة فطرة فى النفئس الإنسانية» والزوج
الذى لا يغار على زوجته سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالديوث .أى

م كناب الجفهورية |

الذ
إى ل
حيس ع
سنده
اس أنوخوة أو حرص على زوجته من حيث إنها تتزر

أمام الأجانب .أتوتبرج وتعرض جسمها أمامهم.

ولح
ارص
ل الإ
عسلا
لماعلى
قة

الزوجية أباحلكل من الزوجين حب الآخر

والحرص على الآخر .حتى إن عبد اللهبهعباس رضى الله عنهقال فى تفسير
قوله تعالى١ : ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف * (سورة البقرة آية ( )417إنى

أحب أن اتزين لامرأتى كتمتازين هىلى».

والغيرة المسموح بهاهىفىمحارم اللهسبحانه وتعالى وحدوده .ومن هنافإن
الرسول -صلىالله عليه وسلم -قد حذر الزوجات من الاختلاط بأقارب
الزوج الرجال حيث قال( :إياكم والدخول على النساء» قالوايا رسول الله
أرآيت الحمو؟ قال صلى الله عليه وسلم« :الحموالموت» والحمو هم أقارب
الزوج من الرجال.

وما يحدث الآن فى بعض الأسر من الإسراف فى الاختلاط بين الزوجات

وأقارب الزوج أو أصدقاته الأجانب بما يترتب على ذلك من علاقات غير
ب أن
مشروعة تؤدى إلى هدم الأسر وتشريد الأبناء فتيحهذير وتنب
ييهجلما

تكون عليه العلاقة بين الزوجين من حيث الغيرة المحمودة» والحسرص

والنصيحة .والله أعلم.

افةالتدخين
لا نادية -المفرب:

 ٠المرجو نصائح لزوجين يتعاركان بسبب التدخين من طرف الزوج
ا

ا

ا

ست

وجزاكم الله

© ©66بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فمن مقاصد الشريعة المحافظة على النفس .والمحافظة على المال .ونما لاو شك

فبهأن التدخين يسببضرراً للجسم .كماأنهينفقالمالدون فائدةتعودعلىالمدخن.
كما أنهمن المقرر شرعاً أن يعامل الزوج زوجته بالمعروف .لقوله تعالى:
و؛عاشروهن بالمعروف ( #سورة النساء  -آية )91وقد ورد فىتفسيرها أنهليس
اللقصود كفالأذىعنهابل تحملالأذى منهاءفيجب على الزوج أن يستمعلنصيحة
زوجته .دون أن يكون ذلك منقصاً لأهليته فى البيت» أو لدرجة قوامته .لاألندين

النصيحة .وكل من الزوجين للآخر بمثابة اللباس الذى يحميه ويستره ويقويه .لقوله

تعالى  :يذهن لباس لكم وأنتم لباسلهن ( :#سورة البقرة -آية.)141/

كما أن الزوج مسئول شرعاً عن النفقة على أسرته وزوجته .والنفقة هى

جة
رفى
دبب
الس

رجال على النساء
للى
لعا
القوامة التى منحها اللهسبحانه وت

داخل الأسرة .حيث قال عز وجل  :ف(الرجال قوامون على النساء بمافضلالله
موا
أفق
بهعضهم على بعض وبما أن
وم
انلهم ( #4سورة النساء :آية")6

والله أعلم.

زأهولج
لمع
ااعب
مت

 0عائشة -الحزائر:

|أنامتزوجة منذ 6١ سنةوالحمد للهأعيش حياة سعيدة مع زوجى
وعندى ولدان .المشكلة هى أهل زوجى الذين لا يحبوننىء والله
 |٠يعلمأنىحاولت كثيراًالتقرب منهم ولكن دون جدوى .وقد وفقنا
| اللهأنمكشوا عندنا فىموسم الحج الماضى أكثر من ” أشهرء

ْ

٠ظ

وتمنيت وعملت بكل جهدى ناسية ماقاسيته معهم أن نكون فترة
سامحوتصديلاوضع

ذكنتالينتوالدادمةمسأحتىهرضي

أهل زوجى ويرتاح زوجى منهذا الوضع

ْ

عر

ا

وعم

1ن

بل اتهمنى

 0ْ1والد زوجى بالتقصير فى حقهمءوأنه لميقل لزوجى سوء معاملتى
 ١لهم حتى لا يعرضنى للطلاق» ويمتنع عن مقابلتى كلما ذهبت
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لز|يارتهم؛ معالعلمأننالنامكثفىالحزائرأكشرمنشههرينبعد
السئة.
غياب١٠ أشهرو ا
|٠وزاد فىسوءمعاملتى أنه لميقم بدعوتى ولامرةفى بيتهبالرغم
منأنهكلما جاء عندنا ضيفاً فى منزلى دعاه زوجى

إلى الغداء أو

|العشاء؛ لكن أحس أن زوجى بدأ يتأثر من هذه المعاملة السيئة.

|وخوفا منتفاقمالأوضاع قررت الامتناع عنزيارتهمفى المرات
ىلوطنءلكتىأعملعلىأليانقطع
.القادمةالتأىعردفيه إل ا
زوجى عن أهله .فهل هذا مخالف للشرع -زوجى أكبر أخوته-
 .تفاديت الكثير من المشاكل التى بينى وبين أهله .وهذا حتى لا أطيل

عليكم مثل أنهعندما كنت أعيش فى نفس المدينة وأمرض لاأحد

الي
©

وصلت إلى حجرة العمليات .شكراً على

لبعد:
للهوالصلاةوالسلامعلىرسولال و
ال والحمد
يسم

بوك عسوي بو مووديو موديو لوي

ا

سورة النساء 1 :يا أيها الناس انقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا اللهالذين تساءلون به

والأرحام  ( #سورة النساء :آية ١).
والرحم هو كل ماله صلة بالإنسان» سواء من ناحية الأب .أو من ناحية الأم.
ومن طاعة الزوج حب أهله .والعمل على الإحسان إليهم فى حدود الطاقة
الإنسانية.

بنتذقلدت
حيث إن الله سبحانه وتعالى لايكلف نفساً إلاوسعها .وأ
طاقتك من أجل طاعتهم وخدمتهم وراحتهم فجزاك اللهخيراً.

فوق

وعليك بقدر الإمكان ان تجاهدى نفسك وتتغلبى على مشاعرك نحوهم؛ حيث

إنهم سيولون الأدبار» وسيآتى اليوم الذى تكونين فيه مثلهم ,تحتاجين إلى بر

زلةو مجنة ابنك .ويلنابغى لكأبداً أننوغرى صدر زوجك ناحية أهله.
وص
وإنما عليك العفو والصفح والصبر .حيث يقول الله سبحانه وتعالى:
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ( #سورة
عرف وأعرض
ا ولأمر
بعفو
آل عمران :آية 1١) 5 ويقول سبحانه وتعالى« :خذ ال
اعلنجاهلين» (سورة الأعراف :آية 499١). وقد ورد فى تفسيرها أن تصل من
قطعك .وأن تعطى من حرمك .وآن تعفو عمن ظلمك .والله أعلم.

الخلافات الروجية  ..تعسد الود
[]1هدى -فلسطين:

| من عدة سنوات أرادت الزوجة أن تعمل فهى جامعية» ولكن الزوج
|رفض عملها عند أحد وأسس مؤسسة صغيرة تناسب مؤهلها

|العلمى لتعمل بهاءولمتكن تأخذ راتباً .وبعد فترة وجد الزوج أن
|المؤسسة لاتدرأرباحاً كماكانيرجو فتركها لهالتديرها طبع هى
|باسجهاء علما أن وضعه المادى ممتاز جداً والحمد لله لمهم كانت

ب

وو

ت.
يات
بحاج
لضى
اليق
غاً
عابي

سي

وو

طباعاشًتهورى

ا

لها سيارة لتريحه

ماهوريه وهى ببساطة

| صدقت لأنهاتحبهجداًوتعتبره مثلهاالأعلى فهو إنسان يخاف الله
|جداًومتدين .وبعد مرور السنين وجدت الزوجة نفسها لا تملك إلا

القليلناححستأنهاأضاعت حقوفهاء فطلبتمنالزوج أن يكتب

عوسيب

موسا تنفق فرفض قائلاً إنها كانت

تنفق بإرادتهاء وعليها أن :تعتبر هذا نصيبها من أرباح المؤسسة؛ وهى
الآنفى حيرةءخاصة أنهمارزقا يينتواحدةفقطءأفيدونامن على
.

حق,لأنهالاتريدأنتخالف الشرع ولاأن تكون سبباًفىمخالفة
ز|وجها؟ وجزاكم الله خكيلر

بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد:

©

فم
عنال
قآثا
در الم
اترت
لبة ع
زلى
واج

شر
لعا
لً ح
زقال
ونفق
جةة:

استناداًإلىقوله

تعالى 5 :؛لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مماآتاهاللهلا

يكلف الله نفساًإلاماآتاها( . # ..سورة الطلاق  :آية) وقوله تعالى فى سورة
البقرة: :و:إعلى الم
رولو
زدقله
هن وكسوتهن بالمعروف ( #
«.سورة البقرة:

آبة ,)7

ته
جيته
وى ب
زق عل
وينف
فمن هنا يجب على الزوج أن

وأبنائه حسب قدرته المالية.

أماماأنفقته على بيتكمن الربح الذىتدره الشركة التىفىملكك فهو دين

على الزوج شرعاً  .وعند المطالبة به قضاء فإنه يجب على القاضى أن يحكم به
لأجلك إلاإذا تم التراضى وتنازلت عنه فإن ذلك من حقك  .ولا يكون فى

ذلك مخالفة لحق الزوجء ولا مخالفة لطاعته  .لآن ذلك حق من الحقوق التى
منحها اللهللزوجة  .ومع كل ذلك فمن المهم أن نعلم أن العلاقة بينالزوجين

مبنية على المودة والرحمة والتسامح وليست على المشاحنة والاختلاف بسبب
الأمور المادية .ويتعين على كل طرف أن يضحى من أجل الآخر ومن أجل
الا
استقرار الحياة الزوجية واستمرارها وأ
ل نخجع
ار
االية
للافات الم
هباً
ن سب
يفى
الآسرة وتفكك أواصرها وتشرد الأبناء وضياعهم.

والله ولى التوفيق .و.هو سبحانه وتعالى الهادى إلى سواء السبيل.
حديث :ناقصات عفل ودين
لا ناهد على:

ا

:مامعنى قولالرسول صلى اللهعليهوسلم «إنهنناقصات عقل
 .ودين» وهل يرجع هذا لطبيعة النساء أمماذا؟

©

بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد:

فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن النساء إنهن ناقصات عقل ودين

سبة صلاة العيد حينما
نافى
ميل
هو حديث صحيح رواه الإمام البخارى» وق

كانت النساء يشهدن الصلاة معرسولالله صلى اللهعليه وسلم » وفيه طلب
الرسول عليه الصلاة والسلام من بلال أن يجمع الصدقات ,فبدأت النساء فى

إلقاء حليهن لبلال دون أن يستأذن مأنزواجهن  .وهذا يؤكد صحة تصرف

الأمرمأةوافلىهاء وأن لهاذمةماليةمستقلة عنزوجها  .وبعدذلك جاءت عبارة
الرسول عليه الصلاة والسلام فى الحديث« :مارأيت أذهب للب الرجل الحازم

منكن» أىالمرأة علىالرغم منضعفها فإنها شديدة التأثير علىالرجل» ثمورد

قوله صلى الله عليه وسلم « :مارأيت من ناقصات عقل ودين غيركن) وعلل

نقصان الدين بقوله عليه الصلاة والسلام «أليست إحداكن نجلس شطر عمرها
لآتصوم ولاتصلى؟) وعلل نقصان العقل بقوله صلى الله عليه وسلم :

«أليست شهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل؟ 2إذن هذا النقصان

نقصان فطرى خلق الله المرأةعليه .وهو لياؤدى إلى نقصان فى الأجر المترتب
على الفعل وقد يعوضه الله سبحانه وتعالى بزيادات أخرى فى المرأة كصبرها

العة.
ر لضلحم
للها
ووةاتحم
وق

طبارةامئرة
[] جميلة محمد  -مصر:

| ماحكم الإفرازات التىتنزل منالمرأة ؟ هلتنقض الوضوء؟
يلى بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد:

طهارة صغرى » وهى الوضوءء وطهارة كبرى وهى الاغتسال  .وسبب
ن
ا ما
ك كل
الطهارة الصغرى مفسدات الوضوء أو نواقض الوضوء .وهى

يىن»
جن أ
ربيلي
خ الس
مأحد
لمن
اجا
خار

سواء كان قليلا أو كثيراً » معتادا أو غير

معتاد .ومنها الإفرازات التى تنزل من المرآة وهى تسمى بالمذى  .وهو سائل

أبيض ينزل من المرأة عقب الشهوة أثناء اليقظة » ومنها الودى وهو سائل أصفر

رقبق ينزل من المرأة عقب البول أو حين تحمل شيئا ثقيلا فاذا تيقنت المرأة من

نزول هذه السوائل فإ
طتهمن
ل ييجبها إعادة الوضوء .أما إانتليقن
عنها
ارة
ودخلت الصلاة وهى متيقنة ثم حدث شك فى نزول هذه السوائل فإنها لا

تلتفت إلىهذا الشك  :لقوله صلى اللهعليه وسلم ١ :لايخرج أحدكم من
صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» وهذا دليل على أن الطهارة لاتنتتقض

بمجرد الشك  ,أماإذا نزلت إفرازات أو سوائل عقب الجماع مع الزوج أو بعد

أن تستيقظ من النوم وقدرأت حلما فيه شهوة وهو مايسمى شرعا بالاحتلام
فإنها يجب عليها الاغتسال  .لماورد فىالحديث الصحيح« :اسألت أم سلمة

رضى الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم  :ماذا علىالمرأة إن هى رأت
الماءفقاللهاعليه الصلاة والسلام  :عليها بالغسل » فقالت له  :أو تحتلم المرأة

يا رسولالله؟ فقال عليه الصلاة والسلام :إانملانساء شقائلقرجال  .أما
ماتشعر به المرأة من إحساس مل
يازرم ل
تها
بط برطوبة الفرج » فاهلو مأنمور
اادة ل
لا يت
وا نق
المعت
ضعليه
ورتب
ءض».

ل؟
جا نصف
ر.لماذ
لراة.
اة الم
شهاد
إحسان خالد -ألمانيا:

لم|اذا كانت شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟
©
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الأصل فى الشهادة الإخبار عن الغير :ولها مرحلتان  :مرحلة التحمل.

ومرحلة الآداء ٍ كما آن لها محالاتث كثيرة منها عقود المعاوضات كالبيوع 3
ومنها الحنايات والحدود  .ومنها الأحكام الخاصة بالنساء كإثبات البكارة والثيوبة
والحمل والرضاعة .فبالنسبة لمجال التحمل فإن المرأة تصلح لها فى جميع

المجالات أى أن المرأة تشاهد الحادثة أيا كانت  .ولكن عند الأداء فإنها تختلف
باختلاف المحال الذى فيه الشهادة  .فإن كانت الشهادة على البيوع وغيرها من
عقود المعاوضات » وهى كل بدل يقابله أجر فإنها لابد من شهادة امرآأتين لقوله

تعسالىو فرىة البقرة آية المداينة( :واستشهدوا شهريدجيناملنكم فإنلم
يكونا رجلين فرجل وامرأنان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر
إحداهما الأخرى “»  .وقد بينت الآية الكريمة الحكمة من وجود امرآتين .وهى

الخوف من أن تنسى إحداهما جزءا من الشهادة فتأتى أختها فتذكرها بما نسيت:

نظرا لأنهذاالمجال يقوم على الحسابات والموازين والمقاييس  .والمرأة نتيجة

انشغالها ببيتها وأبنائهاقدتنسى  .ولكن بالنسبة للرجل إذا نجسزىءا من
الشهادةفىهذهالمجالات فإنشهادته تسقط وتبطل» ولايأنىرجلآخريكمل

ل مها نقصمنهاء وهذايبين تكريمالإسلامللمرأةفى هذاالمجال.أمإان كانت

الشهادة فىمجال الجنايات والحدود كالقتل والزنا فاإلنإسلام قد أبعد المرأة عن

هذه المجالات التى تقوم على الهتك وسفك الدماء .وذلك صيانة لها0 .
المحالات التى تكون الشهادة فيها خاصة بالمرأة فإنهلايقبل فيها إلاشهادة المرأة
حتى وإن كانت واحدة.

تيهشاترقين
مرأة
لالم
مياراث
س وش
لبنى حسين -الإمارات العربية المتحدة :
 .الأصل أن ميراث المرأة نصف ميراث الرجل» وبعض المستشرقين
 0لخدون مثل هذا ذريعةلادعاء أن المرأة قد ظلمها الإسلام .وقد

.سمعنا أن المرأة أتحرثيانا مثلالرجل عوفى أحيان أخرى أكثر
رمنأهءيفمكام؟

© ©6بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

من المجالات التى تفترق المرأة فيها عن الرجل بعد أن كان الأصل هو المساواة
بينهماء نصيب المرأة ذفى الميراث  .وكانت المرآة قبل الإسلام محرومة ماما من

هذا الحقولماجاءالإسلام جعللهانصيبا فى قولهتعالى:لل8رجال نصيب مما

ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ماقل منه
أوكثر نصيبا مفروضا *( .سورة النساء  :آية /ا)ثم تولى سبحانه وتعالى بيان

عه كلاب الجفخورية |[

هذاالنصبب واختلافه فيما إذا كانتالمرأة ابنةواحدة أو ابنتينأو معهاأخأو أم
أو زوجة أو أخت فإن كان معها ابن للمتوفى فى درجتها فإنها تأخذ نصف

نصيبه لقوله تعالى ١ :يوصيكم اللهفىأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»  .وإن
كانثت واحدة فلها النتصف .وإن كانتا اثنتين فأكثر فلهن الثلثان  .أما إن كانت
زوجة ولها أبناء من زوجها أولهأبناء من غيرها فلهاالثمن » وعند عدم وجود

الأبناء لهاالربع وهكذا  .وقد ترث المرأة مثل الرجل فى حالتين هما -:
إن مات وترك أماوأباوابناذكرا  .فإن لكل من الأموالأب السدس ,لقوله

تعالى« :ولأبويه لكل واحد منهما السدس مماترك إن كان له ولد» كما أن
المتوفى لوكانكلالة أى لميترك فرعا وارثا ولا أصلا وارثا وترك إخوة من الأم

فإنالأخمن الأميأخذ مثل الأخت من الأم وهو السدس لقوله تعالى  9 :وإن

كان رجل يورث كلالة أو امراة ولهأخأو أخت فلكل واحد منهما السدس مما
ترك وإنكانوا أكثر منذلك فهم شركاء فى الثلث © وقد ترث المرأة أكثر من

الرجل فىحالةمالوتركابنتينوأخاء فإنالبنتينتأخذان الثلثين .والأخيأخذ
البافى وهو الثلث .وقد تحجب المرأة الرجل كما لو ترك بننا وأختا شقيقة وأخا

منالأبفان البنت تأخذ النصف فرضاء والأخت الشقيقة تأخذ الباقى تعصيبا
اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة »  .وهكذا فإن نصيب البنت يختلف من

حالة إلى أخرى والأصل في التعصيب وهو أن يأخذ الرجل ضعف الأنثى عندما
نتساوى درجة القرابة كابنوابنة وأخ وآخت  .ولابد أن نؤكد أن هذا التوزيع
من لدن حكيم خبير غنى عن عباده .راعى فيه توزيع الأعباء الاجتماعية على

كلمن الرجل والمرأة  .فالرجل هو المسئول عن الإنفاق على الأسرة من دفع
للمهر ونفقة للزوجة ومؤخر للصداق وأجرة للرضاعة .والمرأة معفاة تماما من

هذه المسئوليات ,ولا تساهم فيها إلا بطيب خاطر منها وبرغيتها .ومن هنا فإن
اللهسبحانه وتعالى منذأن خلق أدم وحواء جعل لكل منهما دوره فىالحياة» ففى

سورة طهيقول سبحانه 8 :فقلناياآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما

من الحنةفتشقى *١11١2:  ١إن لكآلاتجوع فيها ولاتعرى * ١١)/ وأنك

لانظمأ فيها ولاتضحى 9١١2 # «فلم يقل سبحانه فتشقيا» وانما نسب الشقاء
إلى الرجل وحده وجعل المرأة منزهة عن الشقاء ومن هنافإن المرأة لو احتفظت

بنصيبها الذى هو أقل من نصيب أخيها ,.فإنه سيعود لها ما نقص منها .
وستكون أسعد حظا من أخيها الرجل.

داخلولحاتض علىالمبت
[] سعدية محمود  -ربة منزل ء ليبيا :

ما حكم دخول الحائض والجنب على الميت ساعة الاحتضار؟
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لايوجد نص بمنع ذلك أو يحرمه .والأصل فى الأحكام الإباحة مالم يرد

ح مرنيم دهخؤوللاء على الميتساعة الاحتضار  .وأن
نصء ومانسمعه التان
ذلك يؤدى إتلأىخير خروج الروح فإن ذاللكمبندع المردودة.

أوصاف اللباس الشرعى

 1رقيةالولى -طالبة -العراق :

| ماأوصاف الحجاب الشرعى ؟ وهليجوزللبنت أن تضعالمكياج
هلى
جع
وشيف
ِ اْلخ
ها

فحىالة الخروج خاصة إذا أرادت إخفاء

بعض البقع السوداء؟

©© بسم الله»والحمدلله والصلاة والسلام علىرسولالله وبعد:
فالحجاب الشرعى يطلق على الزى الإسلامى الذى يجب أن ترتديه المرأة بعد

بلوغها .وله شروط واجبة وشروط مستحبة  .ومن الشروط الواجبة  :أن يكون
ساترا لجميع بدنها ماعدا الوجه والكفين» وأن يكون واسعا فضفاضا لا يشف

ولايصف  .وقد أخذت هذه الشروط من ايات كريمات فى سورتى النور

واولأح
مزاب
نه,ا قوله تعواللىي:ض!ربن بخ
جمريهموعل
بيهن و4قوله

تعالى (:إياأيهااللنبأىزقل
واجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من
جلابيبهن ذ
لك أدنى أن يعرفن فلايؤذين  . 4وأما الشروط المستحبة فهى أن

ت
بتعد المرأة عنلبس الألوان الصارخة وأن تبتعد عنالزينةتماما إلاإذا كانت

خف
تيفة
ؤل
داى إلى الفتنة أو الإثار ة خاصة إذا أرادت إخ
افاء
لب
بعض
قع

السوداء

فىوجهها  .لأن اللهسبحانه وتعالى لميحرمالمرأة منالتزين مطلقا .ونا وجه

هذه الزينة
لآنتظهر لأشخاص معينين » وهم المذكورون فى قوله تعالى  8 :ولا

يبدين زيتتهن إلالبعولتهن أوآبائهن أو أبنائهن  © ..إلىآخر الآية» ولا بد أن
نؤكد أن الحجاب لا يخضع لهوى شخصى ولا لنظام اجتماعى ء وإِنماهو

فريضة من الله .لآن الآيات التى ورد ضيها الأمر باللباس الإسلامى آيات قطعية

الدلالة لاتخضع لتأويل أو لاختلاف.

عد
وة ال
اارمل
لة ف
عىال
محجرة
لا سهيلة الفقى  -كاتبة  -فلسطين:
ْامرأة توفى زوجها وهى تؤدى العمرة مع ابنهاوتتتظر لأداء الحج .

وقدعرفابنها وأخفى عنهاالخبرحتى الآنفهليخبرها حتىتعتد

أميتركها حتى تؤدى مناسك الحج؟ وإذا أخبرها فماذا عليها أن
© ©6بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد:

من الشروط الواجبة على المرأة فىالحج ألاتكون معتدة بمعنى ألاتخرج من

بيته
ا أثناء العدة لآداء فريضة الج أو العمرة  .ولكن إذا خرجت بإذن زوجها

وكان معها محرم ثمتوفى زوجها وهى فى الحج أو العمرة فإنلهاأن تكمل
الفريضة  ,وت
عبدأ
دًتفى
ها و
مهكىافىنها  .أما إن توفى الزوج واهى
لف
طىريق

إلىمكة وكانت المسافة منبلدها إلىمكة أكبر فإنعند بعض الفقهاء أنه يحب
عليها أن تر
جعوتكون كالمحصرة  .أى تذبح الهدى وتتحلل منمناسك الحج

والعمرة  .أمافى حالة هذا السؤال فإنه يجب على ابنها أن يخبرها  .وعدتها
ستبداً منذ وفاة زوجهاء ولها أن تكمل مناسك الحج طالما معها محرم وهوالابن.

[] أمينة  -طالبة -الجزائر:تصدق الزوجةم منالها

ْ إذا كان للمرأة مال خاص بها فهل يجوز لها أن تتصدق منه دون
علم زوجهاء خاصة إن كان الزوج هو الذى أعطاها هذا المال»
| وأوصاها ألاتتصدق منه حتى تخبره؟ وهل يجوز للمرأة أن تزور

|أقاربها بغير إذن زوجها؟
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اةمية
لريع
سالش
للإفى
الأص
فا

أهلية المرأة للتملك والتمليك والنصرف فيما

غلك» لقوله تعالى  ! :للرجال نصيب مااكتسبوا وللنساء نصيب ممااكتسبن 4

سمعاشرء» فإذا أعطى الزوج زوجته
لننيا
اصدق
ولقوله صلى اللهعليه وسلم «ت

ى
تلك
حر ذ
مالا فإنهذا المال يكون ملكا لهاولها ابلحاق فليصهدقة والهبة وغي

وإن أوصاها بألا تتصدق منه حتى تخبره  .لأآنه بانتقال المال إلى ملكها برضاه

صارت صاحبة التصرف فى المال  .أما بالنسبة لزيارة المرأة لأقاربها فلاتجوز إلا

بإذن زوجها لقوله صلى اللهعليه وسلم «.أيماامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
تىها إلابإذن زوجهاء
بدايً ف
لا تخرج من بيتها إلابإذن زوجهاء ولا تدخل أح

ول تصوم صوم تطوع إلا بإذن زوجها  .وإذا منعها الزوج فعليها بطاعته
ويكون آثما لأنهمنع واجبا وهو صلة الأرحام.

علاقةالمرأة بالشيطان
 6جميلة  -طالبة  -ألمانيا:

قرات مقالا للكاتبة نوالالسعداوى تتحدث عن المرأة والشسيطان
ب
بوجوب واب
وبين

|مازالت تتعامل مع المرأةعليأنها مصدر فتنة وغواية يجب أن يحتاط

 ١من »ه وكأنها بابمنأبواب جهنم  .فمارأيكم فىذلك؟
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الإسلام كرم المرأةفىتكريمه لجميع أفراد بنىآدم »حيث يقول سبحانه

وتعالى :و؛لقد كرمنا بنىآدموحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات

وفضلناهم على كثير منخلقنا تفضيلا  4والرسول صلىالله عليه وسلم قد

أوصى بالنساء وجعلهن شقائق لل
قرجا
وللفى
ه:

إنماالنساء شقائق الرجال» وما

يق
اال
رتعن
باط المرأة بالشيطان أبوالفتنة أو بأنها تقطع الصلاة أثناءمرورها أمام

المصلى فإنها موروثات خاطتة عنالمرأة يجب تنقية الأحاديث النبوية منها  .فإن

السيدة عائشة رضى الله عنها حينما سمعت أحد هذه الأحاديث وف
ثيه
لأ
انثة

بقطعون الصصسلاة أمام المصلى  :المرأة والحمار والشيطان قالت مندهشة:

«شبهتمونا بالحمير :واللهإننىكنت أمد رجلى أمام رسول الله صلىالله عليه
وسلم وهو يصلى  .ولم أقطع صلاته»  .فضلا عن أن الآيات التى وردت بشأن
إخراج آدممن الجنة كلها تؤكد أن الوسوسة من الشيطان كانت لهما معاء وأن

المعصية كانت لهما معا .وأن التوبة كانت منآدم حينما تغلب عليهما الشيطان

عندلنظةعدم ذكرالرحمنء ومايقالمنأنالمرأة هىالسبب فى إخراج آدم من
الجنة هوإسرائيليات وردت فى التوراة الموضوعة وليست المنزلة.

المرأةوالإفناء
ل]حامد جابر -صحفى  -تونس:

|ه تلطصحينأن تكونىمفنتيةمصصر الرسصية؟ وهلهذجامائز
ظ
شرعا؟

©© بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أولا :لميمن
ع الإسلام أن تكون المرأة مفتية أو تتولى مهمة الإفتاء سواء أ فثك

للنساء فقط أمللرجال والنساء  .ولقد قمت بعمل بحث عن المرأة والإفتاء
ووجدت إجماع جميع العلماء ممفنسرين ومحدثين وأصوليين وفقهاء على أن
الذكووة لببيت فبورطا فين القت :زعا الشروط هى  :العدل والآمانة والعلم .

لآنالإفتاء معناهإظهار الفتوى من حيث الحكم الشرعى لها من خلال كتب
التراث » فهى ليست اجتهاداً فىالحكم  .وأنالا أرغب فى أن أتولى منصبا
رسمياء وإنما أرغب فى مساعدة بنات جنسى خاصة أن هناك بعض الأحكام

الخاصة التى تشعر فيها المرأة ببعض الحرج حينما تسأل عنها رجلا  .وهذا الحرج
مرفوع عند سؤالها لأختها من بنات جنسها  .ولذلك فماالمانع من أن يكون
هناك مفت للرجال ومفتية للنساء؟ آليس فى ذلك مصلحة للدين الإسلامى

ننب
ام
جانت
ولتصحيح المفاهيم الخاطئة والرد على الدعاوى الباطلة سواء أك
اننب النساء؟ وإنى أقوم بهذه المهمة مع النساء فاىلنوادى
الرجال أجمم
الاجتماعية ووسائل الإعلام والمدارس والجامعات والجمعيات النسائية حسبة لله
سبحانه وتعالى وزكاة عن علمى ودينى بعيدا عن المنصب الدنيوى.

سيتجد
لفىمالب
امرأة
وةال
صلا
[]خالدة حسين -السعودية:

| أحب الصلاة فى المسجد » ولكن زوجى بمنعنى بحجة أن صلاة

|المرأة فى بيتها أفضلء ولكن فى المسجد قد تسمع دروس العلم.
| فما رأى فضيلتكم؟

© © بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد:

الأصل أن صلاة المرأة فىبيتها » وأنه لا يجب عليها صلاة الجماعة ولا صلاة
الجمعة .فإن استأذنت زوجها ووافق على خروجها لأداء الصلاة فى المسحد أو

لسماع درس دينى فلها ذلك بشرط ألا يؤثر خروجها على واجباتها نحو زوجها

وأبنائها وأن تكون ملتزمة باداب الخروج من الابتعاد عن التطيب والالتزام
بالزى الإسلامى .

اء
للمرنأةسبين
اصا
رق
ت:
ي-
ودسة
ك مهن
لب -
اكوك
[]

.هل يجوز للمرأة تأغننى وترقص بين النساء فقط دون أن يراها
 66بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالإسلام دين الوسطية والاعتدال» فلم يحرم الله سبحانه وتعالى الغناء تماما
على النساء .وإها حرمكلمايؤدى إلىإثارةالغرائز سواءأمام الرجال أأموام
النساء فلابد للمرأة أن تراعى هذه الآداب أمام النساء .ولا تتجاوز الحد الأمر
الذى يؤدى إلى إثارة الشهوات والغرائز .فكم من مرأة تفتن بأختها .وأما بالنسبة

للزوج فيجوز لها ذلك أمام زوجها تدعيما للمودة والسكنى التى هى من أسس
فيام الأسرة فى الإسلام.

لةبعينرف والدين
الامرأ
[] سها  -محامية  -النمسأا:

ماذاتفعلالمرأةالآنفىتمزقها بينالعرف والدين؟

أحيانا يرفض المجتمع أشياء أحلها الله ويرفض أخرى حرمها الله
'فماذا نفعل؟

وهل فىحرصنا علىمايرضى المجتمع أن نرفض شيئاأحلهالله؟
©
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الأصل هو أن تتمسك المرأة بالثوابت الشرعية التى أنزلها الله سبحانه وتعالى
بحيث لا تخضع لعرف ولا لتأخر أوتقدم :فالله سبحانه وتعالى هو خالق

البشرء ويقول < :ألايعلم منخلق وهو اللطيف الخبير :#فإذاأمربأمرأو نهى

عن شىء .فإنما يكون لمصلحة عباده حتى ولو لم ندرك الحكمة من هذا الأمر أو

هذا النهى .ولذلك فإن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان لآنها تتسم

بالمرونة والشمول ولا ينبغى أبداً أن نغير نصا بسبب عرف .,لأانلنص من الله
سبحانه وتعالى والعرف من البشر.

التجمع النسوى..
ردىج-ل
ل] مج

وتكريالمرأة

أعلمابلنا-ن:

| لماذا كثرالحديث عنالمرأةباعتبارها جزءا مستقلا فىالمجتمع وبدأ

|يظهر م ياسمى «بالتجمع النسوى» وجمعيات المرأة» وجمعيات
محاربة قهر المرأة؟ هلذلك من الإسلام فىشىء؟

حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله»وبعد:
له.
©© بسوماالل
أن هذه القضايا ترجع لسوء تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بتكريم

تمع فهناك فرقبينعدل التشريع وسوء التطبيق.
المرأة ومنحها حاقولقهماجفى
ولاينبغى للمرأة المسلمة أن تلهث وراء المرأة الأوروبية بدعوى التحضر والمدنية
لأن المرأة فىالاسلام قد وصلت إلى مالميصل إليهدين أو حضارة منذ أربعة

عشر قرنا .فلاينبعى الالنفات الى هذه الدعاوى ولتستمر المرأة فى نهضتها
وتقدمها متدثرة بزيها الإسلامى الذى يمنحها الآمن والأمان والتوفيق والنجاح.

ضوابط الإرشاد السياحى
[] هالة  -مرشدة سياحية  -النمسا:

| بحكم عملى اضطر للسفر كثيراً لمسافات بعيدة وبلاد غريبة

مبحلرام» فماذا أمفعللامعحظة أنى ملتزمة بالزى الشرعى؟
©© بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد:
اختلف الفقهاء فى اشتراط المحرم لسفر المرأة فمذهب الحنفية والحنابلة على
ضرورة وجود المحرم ,لقوله صلى الله عليه وسلم« :لا نسافر امرآة فوق ثلاث

إلامع زوج أو محرم» .وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم اشتراط المحرم
مك821

والاكتفاء بالنسوة الثقات أو اشتراط المحرم إذا كان نتيجة عدم الأمان فى طريق
السفر وفى وسيلة السفر ومع تقدم هذه الوسائل فإننا نرجح مذهب الشافعية

والمالكية بشرط أن يكون السفر بإذن الزوج إن كانت مستزوجة أو بإذن الولى إن

لم تكن متزوجة.

رئاس ةالدوله
]ا محمل  -مدرس  -مصر:
ب

ا نرجو الإفادة وجزاكم

|ايلرلهاً.
خ

نكف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد:
قام الإجماع على اشتراط الذكورة لتولى الإمامة العظمى وهى الخلافة .وكان
نظاما
لخلافة الإسلامية معمولا بهحتىسققوطالدولة العشمانية ثم
انقتسمت

الدولة الاسلامية الى دول وأقطار .فإذا وجدت فى هذه الدول المرأة التى فيها
عناصر الكفاءة والتى اختارها الشعب فىنظام ديمقراطى نيابى يقوم على

التمنعوملنى المرأة منصب رئيس الدولة وهو قوله صلى اللهعليه وسلم« :لن
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» فهو بشأن الإمامة العظمى والولاية العامة .والقرآن

الكريم قدضرب لنامثلالحكم امرأة» وهىبلقيس التىحكمت اليمن» والتى

طبقت مبداً الشورى حينما قالت لقومها: :يا أيهاالملاإنىألقى إلى كتاب

كريمإنهمن سليمان وإنهبسماللاهلرحمن الرحيم ..إلى قوله تعالى :يا أيها الها .
أفتونى فىأمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون .4

وعلى ذلك فلو وجدت المرأة التى لديها الكفاءة الوظيفية مع اختيار الشعب

لهافلامانع بشرط آلايكون فىذلك اعتداء على دورها الاساسى كأم وزوجة

وهو الأصل الذى خلقت من أجلهالمرأةلقولهتعالى :ف(ومنآياتهأن خلقلكم

من أنفس
كم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ( 4سورة النمل

آيات  .)”7- 95والتاريخ الإسلامى ملىء بالنساء النابغات فى مختلف
غهالب والنادر لاحكمله.
اةلفي
المجالات ولكن الحكم الشرعى البعبر

عورةا مراة
1خالد  -مهندس  -ألانيا:! فى قوله تعالى :يا أيهاالنبى قللأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
يدنين عليهنمنجلابييهن ذلكأدنى أن يعرفن فلايؤذين  4فكيف
|لاتعرف المرأة عندما يكون وجهها مكشوفا وبارك اللهفيكم.

©

بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

قالالمفسرون فى سبب نزول هذه الآية :إن الإماء والحرائر كن يختلطن فى
الطريق عندما يذهبن للمكان المنخفض لقضاء الحاجة .وكن يتعرضن للفساق

رىائر الإدناء
لبحعل
اوج
لةأممنة .فنزلت الآية ت
احر
دون أن يميز الفاسق ال

بالجلباب من الرأس وحتى سائر البدن حتىتيز الحرة منالآمة حتى أن عمربن
الخطاب رضى الله عنه حينما وجد أمة تغطى رأسها بثيابها كالحرة ضربها بدرته
ا

وقد اختلف الفقهاء فى وجوب ستر الوجه اعتمادا على هذه

الآية» فبعض الفقهاء قال بوجوبه .وجمهور الفقهاء والممسري نن قالوا بعدم

مجويت بوكر الوبهةاشكنادا ال اىقولةتال ؛ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر
منها  #وهو الوجه والكفان .ومن هنا فإن ستر الوجه اتقاء للفتنة يكون فضيلة
وليس فريضة .أى يكون من باب المستحب الذى يؤجر فاعله ولايأثم تاركه
وفى هذه المسألة على المرأة أن تستفتى قلبها وترى ماهو الأفضل لها.

الاختلاط فى التعليم الأزهرى
[] منى  -باحثة  -مصر:

| هناك بعض من يدعو إلى الاختلاط فى جامعة الأزهر فما رأى

|فضيلتكم فى ذلك وفى فكرة الاختلاط التعليمى عامة؟

© ©6بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.وبعد:

لا مانع من الاختلاط الرشيد فى العلم والتعليم وإنما الاختلاط الذى يؤدى
الى الخلوة فهو منهى عنه شرعا .أماالاختلاط فى جامعة الأزهر فلا أؤيده ولا

أحبذه لأن جامعة الأزهر لها سمتها الخاصة فهى جامعة شرعية تقوم على
تدريس العلوم الشرعية فى الأصل ولا ينظر إلى اتساع كليات الجامعة بحيث
شملت التخصصات المدنية؟ لأن ذلك لن يؤثر فى جذور الجامعة وهى أنها

جامعة الأزهر .ولذلك فإنه من الأفضل بل من الواجب أن تستمر على هذا
اث.
نكور
وفصل
لين
إالذ
ال
اب

تنى
يتمن
ون
أى أ

بذى
تمدريس فيه
لقو
اليوم ال
اي

للطالبات الإناث فقط  .وليس فى ذلك تخلف أو رجعية .وإنما فى ذلك أصالة
وشرعية.

نفض الوصوء
ل]أممريم  -ربةبيت  -ألمانيا

عند تغيير الحفاضات للطفل هل يجب تجديد الوضوء؟ وجزاكم
الله خيرا
©© بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد:
شاع بين بعض النساء بدعة مؤداها أن الأمإذا قامت بتغيير الحافضة لطفلها
وثها وهذه البدعة
ضقض
وى ن
الذكر ولامست يدها عورته فإن ذلك يؤدى ال

لا أصل لها حيث إن نواقض الوضوء هى ماكانت خارجة من جسم الإنسان
نفسه .لقوله تعالى:

وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من

الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا © وقوله صلى الله عليه وسلم:

«من أحدث فليتوضاً» فمن خلال الآية والحديث نرى أن نواقض الوضوء هى
ننسان نفسه.
إم
لجة
اخار
ال

72

الحرائر والإماء
[ع]زالدين خااللدىعر-اق. :
زبينالحرائر
من
مةيي
تكم
للح
مااا

والإماء فى كثير من

|لأحكاء؟
ا
بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

©

لامفحىتمعاث المعاصرة ومنها المجتمع
ائم
جاء الاسلام ووجد نظام الرق قا
الجاهلى ونزلت التشريعات التى تنظم هذا النظام وتقيده من حيث تشريع
الكفارات والرغبة فى الزواج من ملك اليمين» حتى إذاتم الإنجاب وصارت

الأمة أم ولدفإنها تعتق .ولذلك فإن الحكمة منالتمييز بينالجرائر والإماء ليس

له علاقة بحقوق الإنسان وإنما مهتوعلق بالعقيدة فالأصل هوأن تكون العقيدة
عات
م فى
تلبة
حالغا
مهى
لية
اسلام
الا
واجولدمفجىتمعاث
ب
امن
برب
الغ

الإسلامية  .وقد اختفى الرق ولم يعد له

الاسلامية  .وهذه القضية تطرح من جانب البعض فى

التشويش على الاسلام .وواجبنا أن نتتصدى لذلك بالححة

والبرهان.

ولةسة
نلمشك
عمى
لإسلا
ال ال
الح
أمينة الحمادى  -طبيبة  -مصر:

اي

ووو

ب سي

عي

0

مجتمع يرفض التعدد ويغالى فى الطلبات المالية منجانب الأهل؟
©©

بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد:

لميهتم الشرع الحكيم بعقد مثل اهتمامه بعقد الزواج لأنه هوالأصل فى قيام

الأسرة ولذلك وضع له الضوابط والأسس التى إن روعيت فإننا نضمن له

الاستمرار والاستقرار ومنها حسن الاختيار وعدم الإكراه والإشهاد والصداق
للمرآأة .ولقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تيسير الصداق وعدم

وىاج ماديا وبدنيا
لةزعل
اقدر
بثاب الذين تتوافر لديهم ال
شاح
لمبالغة فايهلكم
أن يسارعوا بالزواج فقال صلى الله عليه وسلم ( :يا معشر الشباب من استطاع

منكم الباءة فليتزوج) .ولكننا نجد الآن فى مجتمعاتنا الإسلامية مظاهر اجتماعية

تصائحي إنشاء هذا النقتدمن حي المالقة فى الهوروش تكالتن الالعتفال
بالزواج وأثاثالمنزل وغير ذلكبمايحجم الثسباب معه عن الزواجثمايفتح باب

الافسلادمجفتىمعات ويؤدى إلىتأخير سن الزواج لكلمنالفتى والفتاة فضلا
عن أن هناك بعض العشائر أو الأسر التى لاترغب فى تزويج بناتها إلامن
لةزعلوىاج وكذلك الفتى .فهذه
داالخقلبيلة ويؤدى ذلك اإلكىراه الافتا
لبتهىى
اسبا
الأ

واج وظهور مشكلة العنوسة .وبالتالى
لرزسن
اخي
تؤدى الى تأ

فإنالحل هوتشريع التعدد الذى جعله الله سبحانه وتعالى رخصة ورحمة
راط الالتزام بقيده الأبدى واهلوعدل بمفهومه الواسع
ش مع
بنساء
للرجال وال

بين الرجل وربه وبين الزوجتين وأبناء الزوجتين.

اج
ربىوقبل
لالط
اشم
الك
[اايمان-

مصر:

| يشترط المشسرع فى عقد الزواج المصرى إقرار الزوجين بالقيام
ْبالكشف الطبى .فهل يجوز لى أن أكتب فى العقد أنه لايوجد

|مانعطبىبالرغممنأنىلمأقمبالكشف الطبى مععلمخطيبى

| وأهلهبذلك؟

عاو
دة م
يثيق
وكذلك فى هذه الو

الناس إلى عدم الاقبال على

|الزواج مثل النص على أشياء لا يسستطيع العروسان أن
يتحملاها فهل من الجائز شرعا أن يشترط المشرع ذلك فى
|العقد مع أن هذا الشرط ليس من شروط صحة الزواج وذلك

© 6بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله:
هناك شروط لصحة عقد الزواج مثل وجود الولى وشاهدين عدلين وهناك

شروط تقترن بصيغة العقد وهى كل شرط بحقق منفعة لأحد المتعاقدين ولميرد
نص من الشارع بإبطاله .ولولى الآمر أن يقئن هذه الشروط طالا لا تخل بالعقد.

فإذا اشترط الفحص الطبى قبل الزواج لكل من الخطيبين فهذا شرط صحيح ولا
يتعارض مع نصء فضلا عن أنه يحقق الاستقرار والاستمرار المنشودين لعقد

تنكقلوولممى بالكشف وأخبرت
الازولاجشفرىيعة الاسلاسية وعليه فإ

خطيبك بذلك ورضى

فهذا من حقه .أمالولمتخبريه فهذا تدليس وغش .أما

النص على اشتراط مسئوليات مالية لايستطيع الزوج أن يتحملها فذلك مكروه

فى الشريعة الإسلامية لأنه يؤدى إلى عزوف الشباب عن الزواج .وعقد الزواج
ليس صفقة مادية بين اثنين وإنما هو حياة وبقاء للحياة
ومن الجائز عدم اشتراط هذه الشروط لأنها ليست ملزمة» وإئما هى من باب

ب.
غمن
رر ل
يخيب
الت

تجار العمله
[ع]بدالله  -تاجر  -سوريا:

تقوم شركة عالمية لتجارة العملات باقراض زبائتها للنجارة معها

1ولا تأخذ عمولة ولا فائدة» وانما تستفيد بأخذ الفرق بين سعر
| الطلب وسعر العرض عند البيع والشراء ..علما بأن الشركة تأخل

لقزمبنائن ايلذتيعناملون معها دون قرض ..فهل هذا
افر
| هذا ال

| القرض جائز؟
© ©6بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذا العمل الذى تقوم به الشركة من باب الترويج لمنتجات الشركة وفيه

ضسا مشروطا وإن كان
رلي
قهاء
موافقة وارضلازمبنائن الذين يتعاملون مع
يحقق نفعاء .وليس من قبيل الربا الذى فيه زيادة مشروطة واحدة لا تتغير فهذا

طبه
اايلا فخئرة
هد
[] حسن ححسن:

| تش
اترلطفبع
تضيات شروطا قافسية
تثل
سم
ان الفرح الذى يصل
|ثمنهإلى٠*0 جنيه أو اكثر ..فما حكم الشرع إذا حدث عدم
|توفيق بين

ا فيما دفعه الشاب ولم يستفد منهوهل هذه الاشياء

| تدخل فىالمهر؟ وإذالميتمالزواج فهل على أهل الفتاة أن يعيدوا
| للشاب قيمة هذه الاشياء؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا.

© ©6بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذه الأشياء المشروطة أساسها العرف وليس أساسها الشرع .لأن الشرع يدعو
إلىالتستهبل وغندم المبالغنة في تكاليف عقد الزواج والرشول صبلى اللهعليه

وسلم يقول« :أكثر الزواج بركة أيسره مسهوراً» وعلي ذلك فما نراه الآن من
مبالغات فى تكاليف الزواج وفى اقامة الافراح وغير ذلك فإنهمن البدع التى

ر عينق المساجد والمنتديات.
طدين
يجب أن يحاربها علماء ال
ونقول :إن هذه الأشياء تأخذ حكم الهدية ولا تدخل فى المهر بحيث اذا حدث
عدم اتمام للخطبة فإنها إن كانت موجودة بعينها ترد وإن استهلكت فإنها لاترد

إلااذاكان هناك شرط بأنها جزء من المهر فإن الزوجة لتآستحقها إلا بعد

الدخول وإذا طلقت قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر المسمى فقط.

اجرلحساء
[ ]3شروق محمد ساعيلدم-غرب:
ْ

ودر نيو ااا
لسوايوم بعجيعدعر اموي

[ْالحناء.ولا رسعتل اناموك

ارميك,آلهرين أ اذكه

| ثمن هذه الحناء وكان مبلغا غير متوفر معى فى هذه اللحظة لأنه من

|المعروف أن العروس هىالتى تعزم البنات على الحناءفشعرت انها

| خدعتنا لأنهالمتقلمن البداية إننا سوف ندفع فقامت هى بالدفع
|لنامؤقتا لأننالمنكن نملك نقوداً .ولكنى كنت أنتوى عدم دفع
|شىءلهالأنىقمت

برسم الحناءفقطلمجاملتها ولوكنت أعلم أنى

سادفع نقودا لماكنت عملت هذه الحناء فهل هذاالمبلغ دين على أم
| لأنهكانبغيرارادتى فلايعتبردينا؟ وما هوحكم الدين؟
© ©6بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذا المبلغيعتبر ديناء لآن هذه السيدة تحترف القيام برسم الحناء وكون أن

صديقتك لم تخبرك بأنك ستدفعين فإن هذا لايؤثر فى كونك تحملت مسئولية
هذا الدين .وعليك أن تسارعى بدفع هذاالمبلغ حتى لوكان ذلك بغير إرادتك
لأنهمنقبيل الأجر المدفوع فى مقابل عمل .والرسول صلى اللهعليه وسلم
يقول« :أعطوا الأجير أجره قبل أن يجحف عرقه).

الوفاءبالئدر
 0مصطفى:
| عاهدت الله عز وجل أنه إذا يمسر لى الأمر وسافرت إلى أمريكا

وحصلت على عمل جيد أن أدفع مبلغا شهريا إلى المسجد مادمت
ل.
ملى
عا ع
لادر
اا وق
' حي

واستجاب الله عز وجل طلبى وسافرت

|إلىأمريكاوحصلت علىعمللمأكنأحلمبهفىحياتى.

أنالاأذكر بالضبط كم عاهدت الله أن أدفع وسحتار بينثلاثة

أف|ون.

|هاعاهدتاللهأن أدفعمبلغاشهرياولمأحدد القيمة.
ا عاهدت الله أن أدفع مبلغ ٠ دولار شهريا.

ا عاهدت الله أن أدفع مبلغ ٠ دولار شهريا.

5

سسلاة  1كك
ا لم

د

وأناأدفع مبلغ ٠ دولار شهريا ..فماذا على أن أفعل حتى أكون

واثقامنالعهد الذى فيذمتى؟
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هذا العهد منقبيل النذر» والنذر معناه عبادة واجبة شرعا والله سبحانه
وتعالى يقول« :وليوفوا نذورهم) وهناك نذر مقيد ونذر مطلق وسؤالك فيه ندر

مقيد» بمعنى أنك قدنذرت على نفسك أن تدفع مبلغاً شهريا .وطالما تستطيع أن

تدفع مقدارا كبيرا منباب الصدقة المستحبة فإن لك ذلك طالماأنكلمتذكر
المبلغ الذى حددته على نفسك والله سبحانه وتعالى يقول« :ومن تطوع خيرا .

فلهوهخي)ر.
الألصلتفكىليف الشرعى هو أن يكون باستطاعة الانسان وفى حدود
وا
طاقته لقوله تعالى« :لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» :وقوله تعالى« :لا يكلف

»»
هلااما
ااإ
تفس
آلهن
ال

طعتم» فأى مبلغ يدخل
وقوله تعالى« :واتقوا االلسهتما

فى استطاعتك فعليك بدفعه سواء قل أو كثر طالما لمتحدد مبلغا شهريا أو لم

تتذكر ما حددته وطالما أنت قادر على الدفع بمبلغ كبير فإنهذا منباب الخير

الذى سيكتب لك عند الله سبحانه وتعالى.

الصيام وبودرة الدلك
 7رواء أحمد:

ج'

هل دخول بودرة التلك أو ما يعادلها كالدراب الناعم إلى الجوف
 96بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد:

تقوم الشريعة الإسلانية خاصة العبنادات على ميدأ التيسير ورفع الخرج لقولة

يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا .#

00

والصوم عبادة مشروعة أو هىالعبادة الوحيدة التى أضافها الله سبحانه وتعالى
إلى نفسه حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث قدسى :كل عمل

ونهألنىا أجزى به).
ابنآدملهإلاالصوم فإ

وحقيقة الصوم هى الإمساك عن شهوتى البطن والفرج بنيةمن أهله منوقت

ظهور الفجر إلى وقت غروب الشمس  .وعلى ذلك فكل ما يدخل الجوف من
طعام أو شراب يفسد الصوم إذا كانمتعمدا لاناسيا.
أما التراب أو الغبار وغيره كبودرة التلكفإنهاليست من الطعام الذى يفسد

الصوم خاصة اذا كانت طبيعة عمل الإنسان تحتمعليه ذلككالذى يعمل فى
لامنلاجأمفأروان.

ك مانة
رباب
لالش
اويج
تر
ل] محيى الدين صادق عبدالحكيم:
لدى والحمد لله مبلغ منالمال أخرج عنه الزكاة .ولى بعض
|الزملاء فىالعمل من الشباب الراغبين فىالزواج ورواتبهم ضعيفة
جدا وأعلم أن أحوالهم المادية أسوأ ولايمنعهم من الزواج إلا

|ذلك .وأود أن أسأل:
|أولآ :هل يجوز مساعدتهم بجزء من الزكاة؟ وهل لواستطاع

أحدهم رد هذاالمبلغ فىيوممافهل لهأن يخرجه للفقراء فىحينه

|أو إعادة الكرة مع شخص آخرلهنفس الظروف؟

|ثانيا  :يهلجوز ارسال بعض من أموال الزكاة إلى الإخوة
| الفلسطينيين؟ وما هو الطريق لذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
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لهمس حاقئل والمحروم :
لوال
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال تعالى« :وفى أم

وبين الله سبحانه وتعالى مصارف الركاة بقوله * :إنما الصدقات للفقراء

والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وابن السبيل
وفى سبيل الله فريضة منالله .

ومصرف فى سبيل اللهأختلف الفقهاء فىتحديده .فبعضهم يرىأنه
فس
اعدة
بمسا
يتعين للجهاد وال
نيه
لف

والمال وبعضهم أينهنضمن كل فعل

فيه خير ومساعدة للمسلمين .وعلى ذلك فإنه يجوز لك أن تساهم بجزء

وىاج
زف
لبين
اراغ
مأنموال زكاتك لمساعدة الشباب ال

لانك بذلك تساعد

على إعفافهم وإحصانهم ويعتبر هذا منقبيل زكاة المال التى لاترد مرة
أخرى.

كما أنهيجوز أن تخرج زكاة مالك لمساعدة الاخوة الفلسطينيين وذلك عن

طريق الجمعيات التى تستقبل التبرعاث مثل نقابة الأطباء وجمعية الهلال

الأحمر.

شراءالبيوتبالمائدة
[] خديجة  -موظفة:
! أريد أن أبيعمنزلى واشترى منزلا أكبر منه مساحة .لنا جمعية

|بالمؤوسسة التىأعمل بهاتقرض مبلغا من المال كلعلى حسب
|راتبه لكن المشكل هو أن هذا القرض بفائدة  ../56هلهذا القرض

|حلال أمحر املأنه سيساعدنى فى شراء المنزل أو إصلاح المنزل

|جديد؟
ال
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فقد حرم الله الربا وهو كل زيادة لايقابلها منفعة فقال تعالى١1 : الذين

شخبيطهطان من المس ذلك بأنهم
ليت
اذى
قموام ال
ياك
يأكلون الربا يلقاومون إل
قالوا إنماالبيع مثل الريا وأحل الله البيع وحرم الربا  وفى قوله تعالى أيضا

يمحق اللهالرباويربى الصدقات :#وقال صلى الله عليه وسلم« :لعن اللهأكل
الريا ومؤكله) استتنادا لذلك فإن الأصل هو التحريم ولا يعدل عن هذا الأصل

إلا للضرورة والضرورة هى ما يتوقف عليها قوام البدن والمحافظة عليه من

الهلاك فإن كان هذا المنزل منزلا مناسبا يسترك أنت وأبناتك فإنه لدااعى
للاقتراض بفائدة من أجل شراء منزل أوسع لأن هذا لايعد من قبيل الضرورة أما

لولم يكن لك مسكن أصلا وكان حصولك على المسكن عن طريق البنك مثلا
متوقفا على الاقفتراض بالفائدة فإنه فى هذه الحالة يحوز من أجل الضرورة

ليسيرالزواج
لا عزام  -إعلامى :
ظا حكم وعد إنسانة بالزواج ولكن الأمور المادية تعسرت وهناك
م

خلافات مع أهلها؟
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يقول الله سبحانه وتعالى ! :أوفوا بعهد اللهإذاعاهدتم ولاتنقضوا الأيمان
قاو©ل سبحانه وتعالى ١ :إن اللهيأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى
يكيده
ود تو
بع

أهلها  4والكلمة أمانة والوعد أمانة.فإذا كان فى استطاعتك القيام بما وعدت
فيجب الالتزام لآن عدم الالتزام خيانة ..وهذه الأمور المادية تمكن التغلب عليها

عانلطاريتقفاق مع الأهل بالتيسير أو التسهيل وتقسيط المبالغ المالية المطلوبة أو

عطنريق اقناعهم بحكم الدين فى الإعفاف والإحصان المترتب على الزواج من

فتاةذاتخلقودين وكذلك إنسان يتصف بالأمانة لقوله صلىاللهعليهوسلم:
(إذا جاءكم منترضون دينه وخلقه فزوجوه .إلا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض
وفساد كبير).

[] خالد -

مدرس

السعودية:

-

وجدت بقعة صغيرة منالنجاسة علىملابسى مضى عليها يومأو

|يومان» لا أعرف بالتحديد ..فهل أعيد الصلاة التى صليتها فى
٠

| تلك المدةقبلمعرفتى بوجود بقعة النجاسة أملا؟

© ©66بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

يقول الله تعالى:
«يريد اللهبكم اليسر ولايريد بكم العسر  وقال تعالى« :خذ العفو وأمر

رهرجز فاهجر 4
ل فط
اابك
ووثي
بالعرف وااعلرضجاعنهلين :#وقال تعالى(: :

وعلى ذلك فإن هناك فى الشريعة الإسلامية مايسمى بفقه العفو فإذا كانت هذه

النجاسة كما ذكرت صغيرة أقل من ربع الثوب عند بعض الفقهاء وعند البعض

مقدار درهم وهو قعر اليد فإنها معفو عنها ولا تؤثر فى طهارة الثوب جميعه
وبالتالى فإن صلاتك صحيحة ولا داعى لإعادتها.

ا..ديث الآحاد
حسنة
أ ال
وانة
مك
[] صلاح -مدرس:

ظ

| أرجو أن توضحوا لناالمقصود بأحاديث الآحاد .وحكم العمل بها

|ونريد بعض الأمئلة لهاوحكم من أنكر السنة القولية مدعيا أن

القرآن يكفينا.
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السنةثانىالمصادر الشرعية التىتؤخذمنهاالأحكام بعدالقرآن الكريم » وهى شارحة
للقرآن الكريم ومفسرة لهومبينةلمجمله .قالتعالى 9 :وأنزلنا إليك الذكرلتبين للناس ما

نزلإليهم ولعلهم يتفكرون  .#وقال تعالى *و؛ما أناكم الرسول فخذوه وما نهاكم

ظ ري

كناب

الجمهورية دن | '00

عنه فاتتهوا :#وقال أيضا سبحانه وتعالى : :فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك
وصطرك لاد ارديرل اليد ني مور قنارسيو قلي لمات
رر .
قي
تقر
وسلم من قول أو فعل أو د

وقسم العلماء ماورد

عن الرسول صلى الله

عل5يه وسلم من أقول إلى سنة متواترة وخبر أحاد .والمتواترة هى مارواه جمع عن
جمع لا يتواطؤون على الكذب .مثل قوله صلى الله عليه وسلم :امن كذب

على متعمدا فليتبوأ مقعده فى النار» أما خبر الآحاد فهو مارواه واحد أو اثنان أو
أكثرء ولم يصلوا إلى حد الشهرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى جميع

سلسلة الحديث وهذا النوع هوأكثر السنة.

لودصين
خجه
مد م
لبع
اكن
الوضع على الرسول صلى الله عليه وسلم .ول

من

علماء الحديث الذين نقوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب
والوضع ودونوها فى الكتب الستة المعروفة :البخارى وعيسلم والنبباتئئن
والترمذى وأبوداود وابننعماجةء فضلا عن موطاً مالك . .فكل هذه الأحاديث

وثوحقجفييهاتها ثابتة واضحة.
مو

والقول بأن القرآن الكريم يكفينا هوقول فيه لغظء لأن القرآن الكريم جاء

بأحكام تحتاج إلىتفسيروبيان.والله سبحانه وتعالى وإن قال : م فارطنا فى
الكتاب من شىء * إلاأنه قال!< :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا

الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اللهوالرسول إن

كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر : ..نمثلا جاءت الآية الكريمة بشأن الوصية:
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إنتركخيراالوصيةللوالدين والأقربين

آبحراد وهو قول
لخ
ااء
جبت الوصية لكل أحد وبآى مقدار فج
و*
بافلمعأروف
الرسول صلى الله عليه وسلم« :لا وصية لوارث» فورد التخصيص من الحديث
حديث من الآية :الأقارب والوارثين الذين ليس لهم حق فى
لرج
اأخ
عالىآية» و
الوصية حتى لاتتكدس فى أيديهم الأموال.

وورد خبر الآحاد فى تحديد مقدار الوصية فى حديث النعمان بن بشير حينما
أراد أن يوصى بجميع ماله فقال له صلى الله عليه وسلم« :الثلث والثلث كثير.

إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس».

اضلانسبة لآية التحريم  -بيان المحرمات فى الزواج  -قال سبحانه
وبأي
وتعالى:١ وأمهائكم اللاتىارضعنكم وأخوائكممن الرضاعة # .. .حيث قصر
التحريم فى الآية على الأم رضاعا وعلى الأخت رضاعا فجاء خبر الآحاد وهو

قوله صلى الله عليه وسلم' :يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب)» وهكذا

واللهأعلم.
"ر :
ل أبوالفتوح مدر -س-مص
ب

و

وي

د ود

|وبعد اندهائه من صلاته قاللهجاره فىالصلاة بقيت لك ركعة

الصلاةء حيثانهفصلبين الصلاةبالسنة؟
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هذه الصلاة غير الكاملة تعد صلاة باطلة .لأن الله سبحانه وتعالى قل شرع

مواقيت الصلاة وبين عدد ركعاتها عن طريق المبلغ وهو الرسول صلى الله

عليه وسلم  .وهناقدتمالفصل بين صلاة الفرض بصلاة السنة فعليه إعادة هذه
الصلاة لانها صلاة ناقصة ولا يشفع لهما قامبهمن صلاة السنة بحيث أنه يظن

أن ما صلاه من سنة يكون مكملا للنقص فى صلاة الفرض لأن هناك فرقا بين

الفريضة والسنة فإن الفريضة يجب قضاؤها عند تذكرها بعد نسيانها أو عند
النوم أماالسنة فلا يجب قضاؤها فلاتأخذ حكم الفريضة.

وما يشاع الآن منقبل بعض المسلمين الذين فاتتهم صلوات مفروضة بأن
د

قول خاطىء لآن السنة لا ده

]نور  .طالبة  /السعودية:

ظحن طالبات فى قسم الفن التشكيلى ونقوم برسم ذوات الأرواح
ن
ولكن دون تجسسيم . .ولكننا نخاف أن يكون هذا الشىء محرماً

ق هطذهة؟
لتونضيح
|علمابأننالا نتقصدمضاهاة خلق الله.أتامنى
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ماتقومين بههورسم لذوات

الارواح وأى فن لا يقصد به أبدا مضاهاة خلق

ينق
رة ع
طامل
الله وإنما الذى يحرم هو المحسمات الك

تقليد الكفار بتقديس هذه التماثيل.

إقامة التماثيل خشية

أماماتقومين بهفهو من أجل العلم .واذا كان العلماء قدأجازوا تشريح جثذث
الموتىمنأجل العلم والبحث فى خلق اللهسبحانه وتعالى فإنهمن باب أولى

جاوالزتالشفنكيلى ,وسالبلهحانه وتعالى يقول ! :سنريهم آياتنافى الآفاق
وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق .4

العمل فىالبنوك
لاطارق محمود  -محاسب وطالب حقوق  -لبنان :
| أنا اعمل حاليا محاسبا ولكن عملى غير ثابت بحيث لاأدرى متي

ينتهى عملى وأنا مقدمعلى الزواج عرض على العمل فى أحد
|البنوك بأجرلابأس به يمكننى من العيش ولكن البعض يقول بعدم

|جواز العمل فى البنك إلافى حالةالضرورة . .فهل يجوز العمل
 .٠فى البنوك؟ وهل :تعتببرر حالتى ضرورة مع العلم أن الدولة اللبنانية

ل ماجيزاقامةبنوكغيرربوية؟
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© ©6بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد:

فأن عملك كمحاسب طللما يضمن لك راتبا تستطيع أن تعيش به أنت

وزوجسك حكيارةيمة فى حدود المتطلبات الأساسية لكل من الزوجين فليس
هناك ضرورة فى هذه الحالة فى ترك هذا العمل للعمل فى البنوك الربوية» لأن
الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين وهو الذى يرزق من يشاء من
عباده وهو الذى أمرنا بأكل الطيبات والابتعاد عن المحرمات كما قال الرسول

مه« :الحلال بينوالحرام بينوبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى
لعلي
سلله
وىا
صل
الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه).

الاتأملينبعليىوت
شكارنى  -سويسرا :
لال
[ا]م
| ماحكم التأمين على البيوت» خاصة إذا كنت مجبرا عليه؟
©© يسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد:

هناك فقه خاص للأآقليات المسلمة الى تعيش فى بلاد يحكمها قانون مدنى
غير إسلامى  .ويعد ذلك من باب الضرورات التى تبيح المحظورات ومن هنا

فإن هذا الحكم المسئول عنهيدخلفىبابالإجبار والإكراه والخيستفسييهار
فهو ضرورة والضرورة تقدر بقدرها.

الحجساب ..واحسب
ل للتحهتحا :

ْ1أنا مسلمة منذ عام ونضصف بدأت التزم بالصلاة والصوم.

|ولكننى ححتى الآن غير متحجبة ولدى رغبة بالالتسزام به ولكن

قت انهشىءبعيدعنىيصعب تنفيذه فماذا على
ولب
لرأغ
اشع
|ا
أأفنعل؟

© 6بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالتشريعات الإسلامية سلسلة متصلة بعضها ببعض .فلا يحوز أبدا أن نفصل
انلطاعات والعبادات ولبس الححاب من
الالترام بالصلاة والصوم عن غيرها م

قبيل المأمورات التى وردت بنصوص قطعية الدلالة والثبوت كقول الله تعالى:

وليضربن بخمرهن على جيوبهن #4وقوله :و<ل/ايبدين زيتتهن إلا ماظهر
منها:#وعلى هذه الصورة يجب النظر الى الالتزام بالزى الاسلامى للمرأة المسلمة
البالغة العاقلة بحيث لايشف ولا يصف لأنه من قبيل العبادة والطاعة والرسول
صلى الله عليه وسلم يقول« :لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق» فعليك أيتها
الأخت الملتزمة انتسارعى بطاعة الله ورسوله عملا بقوله تعالى :و:س؛ارعوا إلى

مغفرة منربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين :#وقوله تعالى:

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل

الوريد:4وقولهتعالى:٠:مايلفظمنقولإلالديهرقيبعتيد. 4

وكونك مؤمنة بالله ورسوله وكتبه ورسله واليوم الآخر وفى هذا اليوم الاخر

يكون الحساب يقول تعالى :و(ا!تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثمتوفى كل
لكشبقيهرطان والتغلب عليه..
ازم
سابت وهم لياظلمون  .يل
كس م
نف
جاهدى نفسك حتى تكونى من الذين قال الله فيهم:

والذين جاهدوا فينا

لنهدينهم سبلنا وإن اللهلمعالمحسنين © وحتى تبتعدى عن الندم والحسرة كما

جقاءو فلىه« :؛أن تقول نفس ياحسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن
كنت لمن الساخرين أو تقول لو ان الله هدانى لكنت من المتقين.4 ..

شروط اللباس الشرعى
ئية
ا-
صمن
خرح
ادال
ل أمعب

صحية:

 ,ماهى الشروط التى يجب أن تتوافر فىلباس المرأة ففى ضوء
الآيات التى وردت بشأنه؟

 ١٠كتاب الجغفهورية| 

©

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هناك شروط واجبة وهناك شروط مستحبة :أما الشروط الواجبة فهى أن يكون

الملبس ساترالجميع البدنماعداالوجه والكفين عند جمهور الفقهاء والمفسرين

استنادا إلى قولهتعالى١ :ولايبدينزيتتهن إلااما ظهرمنها  وفىتفسير
إلا ما ظهر منها ..فالت السيدة عائشة :الوجه والكفان والقرط .وقال كذلك

س.
بهابن
عالل
عبد
كما أن من الشروط الواجبة أن يكون اللباس واسعا لايشف ولا يصف للنهى
فلا يكون هناك لبس لبنلطون ضيق أو لفستان ضيق يظهر مفاتن المرأة.

أما مايستحب فهو أن يكون بعيدا عن الخيلاء وعن الالوان الصارخة كالأحمر
والأصفر الذى يلفت الانظار.
وقد يكون فى سؤالك حكم ستر الوجه :هل هو فريضة أملا؟

اب :ذا يأايها النبى قل
زرة
حى سو
أف
لالى
اه تع
استنادا إلى ظاهر قول الل
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن
يعرفن فلا يؤذين 4 ...إلاأن الفقهاء والمفسرين قد اختلفوا فى مفهوم الإدناء

وكيفيته وعلى ذلك ففإن تغطية الوجه فضيلة وليست فريضة فمن ترغب ذلك
وتستحب ذلك فلها الأجر والشواب ومن لم تفعل ذلك والتزمت بالشروط

الواجبة فليس عليها الإثم ولاالعقاب لآنها لمتترك واجبا.

جال
لاةروس
المر
طل ا
عم
لا أمأنس  -داعية بوزارة الأوقاف  -مصر:
ْ ما حكم الإسلام فىالمرأة التى تعمل فى مكان به رجال وهى غبر

كمحج
ابة
شأ
فىة

الرأس وتلبس البنطلون المجسم؟ وما مسئولية

م.دير المصلحة وواجبه أمام الله؟

_الفلاقاة الزفجيةغلف ال"
©

بسم الله .والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد:

أباح الإسلام للمرأة العمل ولم يجعله واجباً عليها كالرجلء قال تعالى فى

سورة طه :ف؛قلنا يا آدمإن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجتكما منالجنة
فتشقى  4فنسب الشقاء إلىآدم وهو الرجل ونزه المرأة عنالشقاء .وأصبح
الرجل مسئولا عن الإنفاق على زوجته .لأنه هوالذى يعمل ويكدح ويشقى.

وهى تحقق له السكنى التى تخفف عنه هذا الشقاء.

أما إذااضطرت المرأة إلى العمل لأنها لاتجد مورداً مالياًتنفق بهعلى نفسها

أو لاتجدوليآينفقعليها منأب أو زوج أو أخأو غيرذلك؛أو كانت
متزوجة وتعول أسرة وتوفى زوجها  فهنا أصبح العمل من باب الضرورة
ولكن عليها أن تلتزم باداب وضوابط العمل .وهى :عدم الخلوة مع الأجنبى.
الالتزام بال الإسلامى الذى يستر جميع البدن .عدم المبوعة أو التمايل فى

القول مع الأجنبى ,عدم التطيب واستخدام الطيب والرائحة التى تلفت نظر

الأجانب؛ .ومذل
صكداقاً لقول الله تعالى :ولا تبرجن تبرج الجاهلية

الأولى  »#وقوله تعالى (١ولاتخضعن بالقول فيطمع الذىفىقلبه مرض وقلن

قولاًمعروفاً  .4وقوله تعالى فى سورة القصص حاكياً عن سيدنا موسى حينما

ورد قوم شعيب« :و؛لما ورد ماءمدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد
اء
من دونهم امرآأتين تذودان قماالخطبكما قالتا لا
انسقى
ل حت
عصدر
رى ي
وأبونا شيخ كبيسر» فامتنعت المرآتان عن المزاحمة مع الرجال وهذا الالتزام

بالآدب الإسلامى ..ثمبينت الضرورة التى من أجلها خرجدا للعمل وهى
«وأبونا شيخ كبير .4

وعلى ولى الآمر أن يقنن التشريعات التى تحقق مصلحة المجتمع؛ وتبعد

الفحش والفساد عن الأفراد ,لآن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن
الخلوة بينالمرأة والأجنبى فقال صلى الله عليه وسلم١ :لا يخلون رجل وامرأة
إولاالشيطان الثهماء وكل راع مرسئعولي ع
تنه).

اماك ال

0

الدعاءالمستجاب ..وفضل الفرآن
لأ سامى محمود .

ل
فىإنه
| اخبرنى أاحلدأشخاص بهذا الدماء وقا
ضمن
ألل
2

ْ|الأدعية وهو« :اللهم خر لى واختر لى ولا تكلنى لنفسى طرفة

عين» هلهذادعاء نبوى؟ أو هلمعناه موافق للشريعة؟
|وماهى أعظم سورة فىالقرآن الكريم؟ معالأدلة حيث يقول

|البتعض :انها الفاتحة» وآخرون يقولون :إنها الإخلاص بارك الله

|فجيكزماكم اللهخيراً.
و

© ©6بسم الله .والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهناك أدعية مآثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى مواضع كثيرة قبل

النوم وقبل الطعام .وقبل وبعد الخروج .وقبل وبعد الركوب وغير ذلك من
الأدعية التىتناقلتها الروايات عن النبى صلى الله عليه وسلم ومنها هذاالدعاء
المذكور والذى ورد فى سنن الترمذى ولكن بإسناد ضعيف .غير أنهلاينبغى

اهء
دفعنفس
بيكل
على الإنسان أن

لءأمدنعية وفى
اشا
خاصء وأن يدعو ما

حدود استطاعته .فالله سبحانه وتعالى يقول !« :وإذا سألك عبادى عنى فإنى

قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم
يرشدون  4فأى دعاء فهو إن شاء الله مستجاب من الله .طالما كان الإنسان قد

أكل منحلال ولبس من حلال وكسب من حلال وأنفق فىحلال.
أمابالنسبة لأعظم السور فى القرآن الكريم» فماورد منأحاديث لبيان فضل
بعض السور :سورة الفانحة أو الاخلاص أو يس أو المعوذتين» فكل ذلك من

قبيلالقربة إلى الله سبحانه وتعالى» وليس منقبيل إيشار بعض القرآن الكريم

على بعضه .لأن القرآن كلهمنعند اللهسبحانه وتعالى» وهو تنزيل منحكيم
حميد لايآتيه الباطل منبين يديه ولا من خلفه.

مضر الإندرنت
خالد بن مسلم:

ٍ أرجو أن توجهوا نصيحة ورسالة إلىالشباب الذين يقضون أوقاتاً

رعلنىت؛ وللأسف يوجد عدقدلغييرل
لةفإىالتعمل
طاويل

منهم يستخام المواقعالفاضحة والمشبوهة:؛ على الرغممنأن
هم وأعمى
دنعقد
خيطا
وىم .ولكن الش
يهمصيصل
وعض
.ب
املله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويعد:
©© بس
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :اليسأل أحدكم عن أربعوذكر :عنماله

فيما أفناه وعن شبابه فيماضيعه) فهؤلاء الشباب الذين يقضون أوقاتهم أمام
المواقع المشبوهة ويبتعدون عن القيام بواجباتهم نحو الله سبحانه وتعالى بأداء

العبادات .ونحو أنفسهم بالمذاكرة» ونحو مجتمعهم بأنيكونوا أجيالاً يعتمد
لسىاج تربوى..
واجعنف
عليها نعتبرهم كالمرضى الذين يحتاجون إلى عل
سسات كثيرة أهمها المؤسسات الدينية» عن طريق
ؤاج
معل
والذى يقوم بهذا ال

الندوات والتوعية ,والمؤسسات التربوية عن طريق المدارس والجامعات.

والمؤسسات الإعلامية عنطريق التحذير منهذه المواقع الفاضحة والمشبوهة.

وكون أن الإنسان يصلى ويصوم ولكن لا توجد ثمرة لصلاته ولا لصومه.

فعبادته ناقصة وقد تكون غير مقبولة» لأن الله سبحانه وتعالى حين شرع
العبادات شرعها لحكم كثيرة منها :تهذيب النفس وتعويدها على الطاعات» فعن
حهى
ف تن
لصلاة
ان ال
الصلاة يقول سبحانه وتعالى# :إ
شعناء

والمذكر .#وعن

النه وتعالى :يا أيهاالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب
حقو
بم ي
سصو
ال
قىمة الطاعة
على الذين منقبلكم لعلكم تتقون .4والتقوى هى الوصول إل
والتذلل إلى الله رب العالمين.

ولا شك أن هؤلاء الشباب محاصرون بالشيطان وحزبه وهو حزب هالك .والله

سبحانه وتعالى يقول# :إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنمايدعو حزبه
ليكونوا أمنصحاب السعير» وفى آيةتحذيرية لكل مسلم يقول سبحانه وتعالى:
ولعهدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم
#وقال الشيطان لماقضى الأمر إن ال
وماكان لى عليكم من سلطان إلاأن دعوتكم فاستجبتم لى # ...الآية.

مساج الجمعه
[] عبده محمد

مدرس بالجامعة :

| هناك مسجد صغير يبعدكيلومتراًتقريباً عن الجامع الكبيرء فهل
يجوزإقامة صلاة الجمعة فيه؟ وماالعدد المطلوب للإقامة الجمعة؟
|علماًانهلا توجد وسائل مواصلاتء والطريق غير مرصوفة.
© ©6بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

اختلف الفقهاء فىحكمالمسجد الذىتقامفيهصلاةالجمعة» فجمهور
الفقهاء على أنها فى أى مسجد أو مصلى».أماعندالشافعية فإنها تقامفى

المسجد الكبير الذى يسع أكثرمنأربعين مصلياً.
يسير ورفع الحرج؛ فإنه يجوز الصلاة فى أى
ل عتلى
اوم
وبما آن الإسلام يق

فستحد قربي من الببت للشيسير على المصلى» والداليل:غلى ذلناك أن الرسول
«صلى الله عليه وسلم» طلب من الإمام أن يختصر ويقصر فى خطبة الجمعة.

تيسيراً علىالمصلين؛ والدليل أيضاً قول اللهسبحانه وتعالى# :يريد الله أن
يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً».

بنااسطل
اواللال
بلأم
اك
[] على حسن:

 |١ماقولكم فى شخص مسلم استغل موت صديقه المسلمليستفيد
|بمبلغ منالمال لنفسه؟

للى

بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.

يعتبر هذا المسلم خائناً للأمانة حيث إنهقد استولى على جزء من تركة
المتوفى» وهذه التركة متعلقة بحقوق كثيرة» منها :قفضاء الديون .وتجهيز المبت»

بخل أحد الوالدين
يةة:
علب
امم طا
جري
لا

والدى بخيل جدأء فهولايعطينى مايكفينى مننقود ,لذا أقوم

سناط الجامعة لأسد حاجتىء فهل
قد م
ال الأزائ
معض
لذ ب
ابأخ
|

2

يعتبر ذلك حراما؟ علما بأننى عندما أطلب مئهمالا يرفض
اعطائى .ولا يوجد لدى مصدر آخر للدخلء .ووالدى لآيسمح

ا
ا

© ©6بسم الله .والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أولاً :هذا التصرف تصرف شرعى وسليم مائة فىالمائة طالماأن الأب قادر
على الإنفاق ومع ذلك فهو يبخل على أبنائه» فقدكانأبوسفيان رضى الله
عنه شحيحاً وبخيلةٌ فسألت هند زوجته رسول اللهصلى اللهعليه وسلم ماذا

تفعل معه فأباح لهاالرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذ جزءاً منماله
ئاها بقدر الكفاية .ولا
افسه
نى ن
بعل
أفق
وى تن
بدون إذنه وبدون علمه .لك

تزيد.

فنطمئن هذه الابنة بأن تصرفها مشروع طالما أن هذا المال للاستفادة والإنفاق

على الناحية العلمية» ولاتأخذه من أجل اللعب أو العبث» ويجب أن تطالب

الأب بوسائل كثيرة منقبلأن تتصرف هذا التصرف .فهو من باب الضرورة

بتقى تدقدررها.
ال

مميه
اير
االخلادممةس غ
[م]احجلة:

| عندى خادمة» ليس لها دين» وهى تعمل عندى منذ فترة» فما حكم

ل مأنفضل استبدالها بخادمة أخرى
االلديانبفىقاء عليها؟ واهل
|
أمسلمة؟
© ©6بسم الله .والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:
أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نعامل الخادم معاملة حسنة ,يأكل ما
نأكل» ويلبس ما نلبس» بصرف النظر عن ديانته .وقد كان مجتمع الجاهلية قبل

الإسلام ينتشر فيه ملك اليمين» والإسلام قد شرع الكثير من التشريعات للتقليل

انلميلكمين.
م
وعلى ذلك فإنه يجوز أن تكون الخادمة غير مسلمة وتعامل بنفس معاملة
المسلمة .ولكن من الأفضل أن تكون دات دين» حتى لا تؤثر فى الأبناء.

خيانةالامانهة
[] وليد عبدالله :

!| كان لى أمانة عند إنسانء قال لى بعد مدة :إنه وضعها فى تجارة.

|فقلتله:إننىلمآذن لكأن تتصرف فيهاء وسألته أن يعطينى أمانتى؛
|فقاللى:إنهلايستطيع أن يعطينى المال الآنلأنالتجارة قدخسرت
|الكثير من المال .وعاهدنى انهسيعوضنى من ماله الخاص إذالمتربح

التجارة» وأنه سيعطينى شقة يملكها إذا خسر كلالمال .ووقعت
|الخسارة» وأحسست انه يحاول الآنأن يتهرب من تحمل الخنسارة.

|لذاأريدمنكمأن تقولوالهمايرضى اللهلعلهيخافالله.
© ©6بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد:

الأصل أن يكون المسلم أمينء فالأمانة ههى صفة عباد الرحمن الذين قال الله

تعالى فيهم# :والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون .#والله سبحانه وتعالى قد

أمرنا بأداء الأمانات إلى أهلها فى قوله تعالى :إن الله يأمركم أن تؤدوا
الأمانات إلى أهلها .4وهذا الشخص الذى تصرف فى الأمانة دون إذن صاحبها
خائن للأمانة» لأنه مطالب بالمحافظة عليهاء وعدم التصرف فيها بأى تصرف
يؤدى إلى ضياعها أو هلاكهاء وهو ملزم بأداء الأمانة ادلونانتظار لربح التجارة
حتى لو أدى ذلك إلى الاقتراض لكى يسدد ماعليه من أمانة.

وةا.ب.عها
نيق
وعق
ال
لأ خالد  مدرس 3

| هلهناك وقت محدد لعمل عقيقة للمولود؟ وهل يمكن تقدير

الشعر دون حلقه لإخراج قيمة مايعادله ذهباً؟ وما الوقت المناسب

 .الختان كلمن البنت أو الولد؟
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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

العقيقة سنة مؤكدة للقادر عليها.ء وليست واجبة كما يفهم العامة» ويسن أن
يكون وقتها يوم السابع من ولادة المولود .كما يسن أيضا حلق شعره والتصدق

بوزنه ذهباًأو فضة .وحينما نقول يسنء أى يستحبء .فمن فعل ذلك كانله
الآجرء ومن لم يفعل لميكن عليه وزر.

لذمحك
اأخ
وليس واجبأء وي
بماح

لف
اعرء
وبالنسبة لتقدير الش
سهونمنة
والمستحب فقط.
أمابالنسبة للختان فيفضل للذكر أن يكون مبكراً فى حالة الصغرء أمافى
الأنثى فيفضل أن يكون فى سن العاشرة فما بعدهاء حتى نتأكد من أن الفتاة

تحناج إلىقطع هذا الجزءء بأن يكون كبيراً يسبب لها حرجاء أما إن كان
تسان واجباً.
خلي
لف
يلسابب لها أى حرج أو أى ضاررء
وختان أو خفاض الأنثى حكمه مختلف عن ختان الذكرء حيث إن ختان

الذكر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم:

وين

الآنثى فهو مباح عند الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم لعأطمية«:اشمى

ولاتنهكى فإنهأحظى للزوج وأنضر للوجه'؛ وهذا تقرير من الرسول صلى الله
عليه وسلم يبين كيفية ختان الأنثى عند الحاجة إليه ويجب أن يكون ذلك بفعل

الطبيب المختصء حنى لايترتب عليه ضرر للأنثى.

اللويهالىاللد
[ارجهسب:
ْتوبة صادقة بعد إنذارات من المولى (عز وجل).؛ منها حادثة حصلت

الي
ْب

هىسجن
للف
قل اسخص
شو و
ادلأشخاص

و0000
ْ القتتل غير أننى احضرت الخمر .والآن رجعت إلى الله وأديت
| فريضة الحج مرتين.
9

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .وبعدل:

يقول الله سبحانه وتعالى# :والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا

الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافعلوا وهم

يعلمون * أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار
حالدين فيها ونعم أجر العاملين  5ويقول سبحانه وتعالى# :قل ياعبادى الذين

أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا منرحمة الله إن اللهيغفر الذنوب جميعاً إنههو

الغفور الرحيم*.

وعليك  إرضاء لضميرك  أن تكفر كفارة القتل الخطأًء لآن المنسبب فى
القتل والقاتل المباشر مسئولان عن هذا القتل وجوه

ود

للخمر قدتسببت فى قتلنفسء وكفارة قتلالخطأ صيام شهرين متتابعين ,أو

إطعام ستين مسكيناً.

وبالاضافة إلى الكفارة يجب دفع دية القتل الخطأء لآنك وتإنبلامشر القتل

مكتنستبباً فيه حيث قدمت الخمر إليهم؛ ومن المعروف أن الاخمرل تعفققدل؛

فتكون بذلك قد ساعدت على جريمة القتل» فيجحب أن تعاقب أنت ومن باشر

القتل» فتدفعان دية القتل الخطأ لأهل القتيل.

بتطلون المسسراة
لأا شسموس

.

[التزمت بتعاليم الدين خوفاً منيومالحمساب .ولاأريدأن أغضب
ربى قدر المستطاع .وقد أخبرت زوجى أننى لا أريد أن ألبس
| البنطلون أمامإخوته أو أى أحد من الأقارب من غير المحارم؛ وأننى
سأتحجب بلبس التنورة ماأثار زوجى ثورة لمأنوقعها وأخذ يلعن

م.نى»
تعى
شم
ييشة
والع
|

ويقول :إن هذا تضييق لا داعى له فى الحياة.

|وأنامحدارةفى حرمةلبسالبنطلونأمااملرجال»ولك منسحتارةفى
ز|وجى وضغطه على؛ فما الحكم فى موقفى وموقف زوجى؟

©© باسلمله .والحمد لله والصلاة والسلام على رسولالله وبعد:

الأصل أن طاعة الزوجة لزوجها مشروعة بماملاعصية لله فيه» لقول الرسول
صلى الله عليه وسلم «لآ طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» .فإذا دعا الزوج

زوجته إلى خلع الحسجاب الإسلامى أو إلى مجالسة الأجانبء أو إلى إظهار

الزينة أمام الأجانب .فإنه يكون آثماء ولا يجب عليها طاعته.

ك
للى
ذب ع
وإن ترت

ينن
عا أ
تليه
سب ع
ته يج
هدم للآسرة بالطلاق وغيره فإن

بحكمين أحدهما من أهلهاء والآخر من أهل زوجها .وإ
فذاإفشنلتها تطلب

الطلاق للضررء لآن هذا الزوج غير أمين على بيتهوأبنائه وزوجته .فالأصل أن

الزوج راع ومسئول عن رعيته؛ والرعاية تقتضى احماية.
أماعنلبسالبنطلون أمامالإخوة أوغير المحارم .فإنه إن كان واسعاً لا بصف

ولايشف وفوقه قميص يستر عورة المرأة» فإنه جائز شرعاًء ولا يك
بونامن
ب

الت
اشبه
لكما
ب يع
عتقد
ض.

لأنه لايوجد نص شرعى على أن البنطلون خاص

اا يخ
رلبس
بالرجالء وإنم
لتلف
جل

باختلاف البيئات والأعراف والأماكن.

أسبابواهيةللطلاق

ل أيمن  مهندس :
ٌْ تركت زوجتى المنزل بسبب خلاف وقع حول عيد ميلاد ابنتى؛
 ٠حيث طلبت منى إقامة ححفلة عيد ميلاد لابنتى البالغة من العمر

.سنتين» ولماعترض وأعطيتها ١٠٠ جنيه؛ لكنها أصرت على أن

 .أعطيها "١6 جنيهاً  .وعندما رفضت إعطاءها هذاالمبلغ المغالى فيه

 .ذهبت إلىوالدها الذى شجعها على ذلك وأخبرها أنهسيقيم لها

الحفلة..وطلبمنىأن اطلقهاوآأنعطيهاك شلىء» فمسفاولكم

 .تزوجنا منذ 7سنوات» وعشنا معاًسنة واحدة فقطوالسبب أهلها.
©© بس
املله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد:
فالأصل فى العلاقة الزوجية

كما صورها الشاربعالحكيم  أن يكون كل

من الزوجين بمثابة اللباس للآخرء لقوله تعالى :هنلباسلككموام لباسن
لهن4؛ واللباس هومايتزين به الإنسسان ويسترعورته وهذادليلعلىالازدواج

والمزاوجة بين الزوجينء حتى كأنهما شخص واحد.

ولهذا يجب على الزوجة ألا ترهق زوجها بأن تطلب منه مالا يمستطيع لقوله

اهً
سالل
فلف
نا يك
تعالى« :لكل تويسعة منسصعة ؟ :وقوله تعالى :ال
و هجىة ملعونة يوم
زلها
إلا وسعها» .والزوجة التى تفشى أسرار بيتها إلى أه

ا «إن من أشر الناس يوم القيامة الرجل

ات

القيامة.

لنهآماخسررا.
الم
شمر ك
نث
يجها
يفضى إلىزوجته والمرأة تفضى إلىزو
لبس

وال

رع

2

شق

الوورده دياملقنا

صلباء لاأنلهقهوام المستول عن ادارة شكون الأسرة ولا يحق أبداً لأهلها
ل

وعليه أن يعتبرها بمثابة الزوجة الناشز التى يبدأ علاجها

عظ
ويفد
للم
اإن
همجرء ثم
بلواعظل ث
با

مبغيررح .وإن
لضرب
اال
والهجر فب

فشلت هذه الوسيلة فعليهباللجوء إلىتحكيم حكم من أهله وحكم من أهلها.

وإذا فشل التحكيم فالفراق بالطلاق# .إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته.#

الأمالفاسدة
أ.س ربة منزل :
ا كيف يكون التعامل مع أبناء الأمالتى ارتكبت جريمة الزنا
 ٠وطلقت؟

|همنردعلى أبنائها حين يسألون عن سبب الطلاق وعن أمهم.

| وهم مازالوا فىسنالمراهقة؟
| وإذا رفض الأب تلبية أىطلب لهم كان ردهم ::انريد العيش عند
ماما) .وهى مازالت على سلوكها السيىء .فأرجو النصيحة.

تت
تلةل
7
قرااةن
ه
1ق
تطناةطت
ا
ا7رتق3

© ©9بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الأصل فى الإسلام أن المسلم يستر عورة أخيه ويغفر زلاته» ولا يعيره

بأخطائه .لآن الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شىء.؛ وهو الذى يغفر
الذنوس جميعاً إلاأن يشرك به .وإذا ارتكبت الزوجة خطأ ماأو فاحشة ثم

طلقها الزوج فإنه لا يجب له أبداً أن يخبر أبناءه بسبب الطلاق» ستراًلهاء
ورجاء فى أن تصلح من أمرها.

وعلى الأب أن يحث الأبناء على مودة أمهم بالزيارة وإعطائها حقالبرء لآن

الله سبحانه وتعالى قد أوجب حق البر للآباء على الأبناء .حتى لو كانوا

مرشكين .لقوله تعالى# :إوإن جاهداك على أن نشرك بى ماليس لك به علمفلا
تط
افى
ًالد
عاروصا
معهم
.نيا
وحبه
فما
.*..

وقدسألت السيدة أسماء رضىاللهعنهارسولاللهصلى اللهعليهوسلم عن
صلتها لأمها وهى مشركة .فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام(« :صلى
أمك) .ولا شك أن الشرك هو أعظم الذنوبء واهلو أككببرائر.

وعليه؛ فإنهيجب على الأبفىهذه الحالة أن يجعل ساب البرمفتوحاً بين

الأبناء وأمهم؛ وأن يستر على الأم.وألايكشف سرها .كمايجب على هذه الأم
أن تبادر بالتوبة إلى اللهفلعل اللهأونيت
عقبل
لمنه
يا.
ها

أن تراعى الألبهنفاىئها

وأن تعلم أن ماتفعله يمكن أن يدمر هؤلاء الأبناء ويمكن أن يدمرها هى أيضاً

عندما ينكشف سترها وتصبح عانرافًعسلىها وعلى أبنائها.
ذُواب الصلاة فى المسجد الحراه
ل عبدا هكيم:

| تعلمون أن الصلاة فىالحرم بمائةألف صلاة فيما سواه وأنالم

ا|لأفاكئينة؟أصلىمنقبل؛ فهلتجزئ الصلاة فىالسرمعنالصلاة
© 6بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد:

القول بأنالصلاة فىالحرم تعادل مائة ألف صلاة إنماهومن باب الحث على
زيارة المسحد
الحرام والصلاة فيه) والمقصود به أن أجر الصلاة فى الحرم يعادل

أجر مائة آلف صلاة فيما سواه .وليس معنى ذلك أنهاتقوم مقام مائة ألف

الفائتة» وصلاة الفائتة ففى ذمة كل مكلف ويجب أداؤها

صنلاة
ل م
ااة
صل
حتى تبراً ذمته.

وعليك  أخى الكريم  أن تبادر سقضاء مافاتك من هذه الصلاة بأن تصلى

مع كلفريضة فائتة بقدر استطاعتك .وأعلم أنهإذا انتهى أجل المكلف ولميتمم

مافاته من صلاة فإن الله سبحانه وتعالى سيغفر لهلحرصه على قضاء مافاته
لقول الله تعالى# :إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ©.

وقول الله تعالى# :وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات
قين *.
تدث
لضمأع
للأر
وا

فسارع ياأخى إلى قضاء مافاتك من الصلاة.

ضوايط العمل الدعوى
لاأحمطلذلد:

المشتئرك

ظ

© ©6بسم الله والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
يقول الله سبحانه وتعالى# :والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون
الله ورسوله أولئك سير حمهم الله © ...ويقول أيضاً سبحانه وتعالى# :وقل
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .4فهى دعوة للمسلمين نساء

ورجالا إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بضوابطه المشروعة» وهى:
أولا :ألا يؤدى النهى عن المنكر إلى منكر.

ثانياً :أن يتوافر الالتزام بأسلوب المجادلة بالتى هى أحسنء كما يبين ذلك
القرآن الكريم.

الثاً :أنيتحقق اتباع منهج الرسول الكريم صلى اللهعليه وسلم فى الدعوة
كناب الجغخورية
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بالبعد عن الغلظة فى القول أو التهكم والسخرية فىالفعلء التزاماً بقول الله
تعالى# :خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين».

رابعاً :أن يكون الداعية قدوة بسلوكه وأفعاله ومطابقتها مع أقواله .لقول الله
تغالر  :لإياأيها الذين آمنوا لمتقولون مالاتفعلون * كبر مقتاً عند اللهأن
تق
فاعما
للا
تولو
ون*.
لخاميما :ألا تكون هناك خلوة بين الرجل والمرأة .حتى لا يكون الشيطان

الثهما.
فداقضا :أيلهامل الداعية شئون بيسته وأسرته .كأن يتقاعس عن العمل للإنفاق

على أسرته بدعوى الدعوة فى سبيل الله.

سابعاً :ألايتتعارض عمل المرأة فىالدعوة مععملها الأصلى كأم وزوجة.

وأن تلتزم بالآداب الشرعية فى الخروج من حيث الزى وعدم التزين» وأن

تب
اتع
لدخعننضوع بالقول؛ وأن تكون جأادقةوفاىلها حتى لتاكون هناك

إثارة من وراء ذلك.
فإذا تحققت هذه الضوابط .والتزم بهاكلمن المسلم والمسلمة فىدعوتهما إلى
الله فسإينهستحقق فيهم قول الله تعالى# :إوالذين جلاهندوا
ه فدينيانهم سبلنا
لال
واإن
ملحهلسمعنين*.

عاملرمةرأةدون مجرم
لا ضيرين:

|هل يجوز سفر المرأة للعمرة دون محرم إذا كان ليس لديها محرم؟

 ٠وإذا كانتالمرأةمنتقبة هليجوز لهانزع النقاب عند الإحرام؟
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اختلفت آراء الفقهاء فى اشتراط المحرم معالمرأة عند سفرها لأداء العمرة أو
الحج .فذهب الحنفية إلى اشتراط المحرم سواء أكان زوجاً :أمأخآء أمأبآ أمأى

شخص يحرم عليه التزوج منالمرأة تحريماً مؤبداًء بينما ذهب الشافعية والمالكية
جودت
وه ل
قعة مآأمونة» وعند المالكية أن
فم
رجها
إلى جواز سفرها بعد إذن زو
اء والراجح هوقول الشافعية والمالكية بعدم
عائز
رك ج
شنذل
امرأتان معهاء فإ
اشتراط المحرم وجواز السفر مع رفقة مأمونة .خاصة مع الأمن والآأمان

فى الطريق ووسيلة السفر الآن.

حبةرعاندمها بالعمرة أو الحج فهو
إنتق
جاوعناز نزع النقاب للمرأة الم
أم
ج فهىها وكفيهاء لقوله صلىالله عليه وسلم
ورأة
واجب شرعاء لأن إحرام الم
ن».
يبس
زا تل
اول
فمة
قلمحر
لب ا
ا تنق
(لا

ا جححيسدساد:
ٍْ عملت لفترة ثمانية أشهر  منذ أكثر من سئة  فى أحد

ولأننى أعمل فى قسم المعامل ولا توجد طوارئ عندناء ولا تكون

 .الحالات جاهزة للفحص إلا فى حوالى الساعة العاشرة فقد أخبرنا
 .زميللنابأنهافق معإدارة المستشفى على ألانتواجد منالساعة
ْالثامنة صباحأء لأن حاجة العمل لتاستدعى ذلكء وكان يقوم هذا

.التى كانيعطيها لناأقل بحوالى ١6١ جنيهاً .وعندما سألناه عن
ذلك أخبرنا أنهكانيدفع رشوة للموظفين حتى لانضطر للتوقيع
ْ فى كروت الساعة .فهل نتحمل نحن وزر هذه الرشوة؟ وكيف

 .يمكننا حساب الأموال الحرام التى صرفناها حتى نخرجها؟ وهل
' نستقطع منها الأموال التى ذهبت للرشوة بدون علمنا؟
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هذا الزميل الذى دفع الرشوة بعيداً عنأصحاب المال وبدون إذن منهم آثم

 ١كلاب الجغهؤرية_

شرعاً وهو وحله الذى يتحمل الوثم والعقاب .وبالنسبة للمال أو الأجر الذى

يتقاضينه .وهل يكون حراماً أم حلالاً؛ فإنه يجب تغليب الحرام على الحلال.
مر أن
لمأفى
المه
ويجب التصدق بجزء من هذا المال لدفع شبهة المال الحرام .وا
وذهة»
شه
رديم
ل تق
اوقف
يت

لآن استمرار تقديمها بعد علمكم بهايعنى موافقتكم

عليها فيكون لكم حكم من يقدمها.

سرقةالأعفساء
[ اس

-ححر

:

| مريض مسلم دخل إلى المستشفى لاستئصال الزائدة الدودية» ثملما

| خرجمن المستشفى تبيناختفاء كليتهاليمنى» فلماعادإلىالطبيب

ا|أسنتكرئصاله لهاءثماعترف فى آخر الأمرء فما حكم هذاالفعل
سماركين فى هذاالعمل؟
ا؟لومماثحك
ىرع؟ وهل يعد سرقة
فافلىش
| وهل يعد هذا من الحرابة؟ وهل يختلف الأمر بالنسبة للمريض غير

ا|لمسلم؟ وما الحكم لوكانالأخذ قد وقعمنالميت بدون إذنهأو
إ|ذن أوليائه؟ وهل يختلف الأمر بالنسبة للجنين؟ أفتونا مأجورين.
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امء
ع آث
رطبيب
شا ال
هذ

وخائن للأمانة» حيث إنهقدسرق جزءاً منبدن إنسان

دون إذن منه ودون علمه .وبذلك فهو يعتبر غاصباء ويحب عليه الضمان.

اوضى.
لانق ه
اضم
والذى يحدد ال

عا

نسي وو دويدي ود

وي

٠0 لآن

اشتراكهمقدأخفواهذ ا
العملعنأولياءاللريض:

وهذا العمل لايعد حرابة لأنالحرابة شرعاً هىتخويف وترويع الآمنين خارج
حدود البلد» ويشترط فيها ركنا القدل والسرقة فهذا لا يعد من باب الحرابة.

7

كناب الجغهورية مدن '

أمابالنسبة للمريضء فسواء أكان مسلماً أم غيرمسلم .فإن الحكم واحد لا
يختلف .أى أن الطبيب يكون آثماً شرعاًء ومستحقاً للعقاب .ويجب عليه
الضمان .لأن النفس الإنسانية عند اللهسبحانه وتعالى واحدة» وهى مكرمة.
بصرف النظر عن الاعتقاد أو الديانة أو الذكورة أو الأنوثة أو العمر أو السن.

4نى.
منا ب
دكرم
آلقد
لعموم قولالتلعهالى# :و
يت بدون إذن أوليائه» فهو محرم شرعاًء لأنفيه
لفمفى
اتصر
وأما بالنسبة لل
انتهاكاً لحرمة الميت الذى قسالبفحيهانه وتعالى# :ثم أماته فأقبره ,#كما أن فيه

خيانه بهدف الاتجار فى الأعضاء .وأيضاً هذا الحكم ينصرف إلى الجنين؛ لأننا
كما بيناأن الله سبحانه وتعالى أوجب المحافظة على النفس وعدم تعريضها
مسة .ولا سيما بعد
حنرنف
مجني
سنن .وال
لع
انظر
لوف .بصرف ال
لكةت أ
اتهل
لل

نفخ الروح فيه» أاىنبتعدهاء اربعة أتشهكروعليىنه.

حعيض
اباشلرة م
الم
محمد مهندس  الإمارات العربية المتحدة:
ا ماحكم من اجتمع بزوجته بعد اعتقادهما بأن الدم الدورى
|الشهرى قد انتهى .وذلك قبل أن تغتسل أو تصلى» وقد ظهر بعد

كم
لل:حما
اسؤا
عدة ساعات أن الدورة الشهرية مستمرة .ال

| الشرعى عليهما؟
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من المقرر شرعاً أنللمرأة عادة معروفة لها وقتها ولها أيامهاء وأن مازاد على
ام الحيض وأحكام
كين
حً ب
أقا
حاضة .وأن هناك فر
هذه الأيام يكون تاس
الاستحاضة .فالمرأة أثناء نزول دم الحيض عليها تمنوعة من أداء العبادات من

صلاة وصوم ودخول مسجد وقراءة القرآن والطواف .والجماع مع الزوج؛ وإذا
انتهت مادةلحيض فلاابلدامغنتسال قبل أن يقربها الزوج» لقول الله تعالى:

إن كل اممفوية ار

#ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء افلىمحيض ولا تقربوهن
حتى يطهرن فإذا تطهرن

أى بالاغتسال  -فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله

يحب التوابين ويحب المتطهرين 4ونى هذه الحالة فإن على الزوج إن كان

متعمداً قربانزوجته من جحوده للحكم الشرعى أو مععلمهبالتحريم .فإنه
يجب عليه الكفارة بإطعام عشرة مساكين ,أو إخراج قيمة ذلك ,وإذا اطاعته

المرأة ولمتكن مجبرة أو مكرهة ,فعليها كذلك هذه الكفارة.

حدود علاقات الخطييين
[اياسسمين:

1

أنا فتأة مخطوية .أحيانآ أصارح خطيبى بأنئى معحبة به جداً وأنه

 0الشخص الذى كنت أتمناه إلى غير ذلك» وأحياناً اتناقش معه فى
| بعض الأمور المستقبلية ».فما رأى فضيلتكم؟

© ©
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من المقرر شرعاً أن الخطبة وعد بإنشاء عقد الزواج فىالمستقبل» فهى مقدمة
للدخول فى العقد وليست عقداً والحكمة منها التعارف التامبينالخطيبين فى

محيط الأسرة» حتىإذا قامعقدالزواجكان دائماًومستمراً لقولالرسول صلى

0

اأنظرإليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) أى أن تدوم العشرة

بيتكماولكنبشرطعدمالخلوة؛نظراً
لآن
كلامهمامازالأجنبيا منالآخر
ويجوزلكلمنهما التحدث عنأخلاق الآخر بشرطالالتسزامبقولاللتهعالى:

إفلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبهمرض وقلن قولاًمعروفاً©».

الكعبالعالى
[] أحمد

أسبانيا :
ا ماحكم لبس الكعب العالى للمرأة؟

©
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افافلتازيية
لبس الكعب العالى للمرأة والسير بهأمام الرجال منالأمور المكروهة شرعاً

لقول الله تعالى# :ولايضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين منزيتسهن» وهناك

لةشفرىيعة الإسلامية أمناكيلؤدى إلى الحرام فهو حرام مثله فإذاكان
اعد
قا
اقسصدتثارة
ارألة ب
براه الرجل الأجنبى إلىالم
ت نظ
نلفت
اي
والى
الكعب الع
وتحريك الغرائزء فإنه يكون حراماً شرعاً.

العملفى البنوك الربويه
| أنا فناة أخشى الله .تقدم لخطبتى شاب مؤدب .ولكنه يعمل فى

|بنوك الربوية» وأنا أاخشلىامرنتباط به لآن ماله حرام .فهل أنا
ال
| موفقة فىهذاأمهناك رأى آخر؟
© © بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد:

من أهم الأسس التى يقوم عليها عقد الزواج حسن الاختيار .بأن
يتحرى كل من الزوجين اختيار صاحبه» يقوم هذا الاختيار أساسأ على
الدين» والخلق» والاستقامة .وفى هذه الحالة فإن هذا الشاب إن لم يجد
عملا آخر غير هذا المكان ,فإنه لا يؤثر فى أخلاقه .ولا فى دينه .لآن
المسئول عن هذه البنوك الربوية هم أولياء الأمر والعمل فيها أفضل من

ترك العمل للاستجداء والتسول .والعمل فى الشريعة الإسلامية عبادة
والله سبحانه وتعالى أمرنا بالسعى فى الأرض للبحث عن الرزق .وآفة

البنوك الربوية تعد الآن من باب عموم البلوى والمشقة التى يقع الإنسان
ن
اببه
كمل
رج والعنت والضيقء .فضلاً عن أن الذ
لاحفى
افى
مى يع
بس

آخر غير البنوك الربوية يأخذ راتبه من البنوك الربوية وبالتالى فالجميع
سواء فى مثل هذا الأمرء سواء عمل أو لم يعمل.
كتاب الجفؤورية .

الفلاقاالةزفجية عالطاشلة

عيوب السمع
ْ قدر اللهأن أصاب فى حادث منذ فترة نتج عنه طنين مستمر فى الأذن
[اليسرى .وهو مايجعلنى لاأسمع الأصوات المنخفضة :وأخشى على
ْنفسى الحرام» وبعد تفكير قررت عدم الزواج حتى لاأظلم المرأةالتى

ضيقاً وإحراجاً فهل تفكيرى وقرارى هذا صائب أملا؟
لفى بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذا الأخ الفاضل الذى يتقى الله سبحانه وتعالى ويسعى إلى مرضاته.

ويسعى إلى رفع الضرر عن غيره لكى يقع هوفى الضررء هذا من باب الإيثار

المستحب شرعا لقول الله تعالى# :ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة* ولكن هذا لايعنى الامتناع عن الزواج .لآأنالزواج يعصم النفس

اللمرنجل
وبحصنها من الوقوع فى الزناوفيه إخراج لغريزة فطرية عند ك
والمرأة وكتمان هذه الغريزة يؤدى إلى الانحراف والدليل أن الله سبحانه وتعالى

زفوىاج وونهاىلعرناهلتببتالنية»؛ فضلاً عنأن المريض مرفوع عنه
لغب
قاد ر

يافىة روج
إوضاءرريهامن آخل الوقوف إلى قائتلك» ومن اجل محد راكنتلك
سعيدة إن شاء الله تؤتى ثمارها من الذرية الصالحة.

مجيرشيكى
لفأىال
زاوجة
لارشيد  أمريكا :
ْ زوجتى فى الجيش الأمريكى والآن هى محتارة فى الانضمام

للجيش الأمريكى فى حربه ضد أفغانستان وسؤالى هو :ماموقفى
| لو قبلت الانضمام للجيش المقاتل الآن؟
ور

كناب الجضهورية (1
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نكف بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.

يقول الله سبحانه وتعالى١ :لاتجدقوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من
حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم إأخووانهم أعشويرتهم» وهذا
يفيد أن الموالاة لاتكون إلابين المؤمنين ومعنى الموالاة هوالمناصرة أى أن المؤمن
يناصر أخاه والله سبحانه وتعالى جعل بين الكفار ولاية» وبين المؤمنين ولاية.

فلاينبغى أبداًأنيكونهناك ولاءبينالمؤمن والكافرء خاصة إذا كانهذاالكافر

متعدياً علىأرض إسلامية وبلدمسلم وشعب مسلم  .وهذا الزوج إن كانفى

اته
قدر
حناق
لمن
لجته
اع زو
تم

بالجيش الذى يحارب المسلمين فيجحب عليه

اوم
ذلك .وإن كان هناك وظيفة مساعدة يمكن أن تق
زها
لب
وجة كالتطبيب

للجرحى .فإن ذلك منباب حفظ النفس .أمالولميستطع الزوج منعها.

وأصرت هىعلى الذهاب للقتال» فمنوجهة نظرى تعد عاصية للزوج ولله

معأ لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرها بذلك .والناشز فى الشريعة الإسلامية لها

عقوبة متدرجة كما هومعلوم .

سترعورةالمراأة
لازيشئن-ةة:

| ماحكم ارتداء البنطلون الفضفاض أوالتنورة أى ' 111515؟
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هناك شروط واجبة للزى الإسلامى للمرأة المسلمة البالغة العاقلة ,وهو أن
يكون فضفاضاً لا يصف ولايشفوليس هناكموديلمعن»أو لونمعين
فكل ما ييحقق هذا الشرط سواء أكان تنورة أم بنطلوناء أمجلباباً انير

جائز شرعاً .والواقع أن لبسالبنطلون الواسع فيهتيسير علىالمرأةافلىحركة

والستر عند ركوب المواصلات .بشرط أن يكون واسعاًء وأن يكون فوقه قميص
ياستلرمعو
ررة
أة.

جةية
وحيا
رىال
لى ف
اشور
ال
أمأروى:

| زوجى دائماً يقول إن طاعته واجبة على وأنا أريد أن أناقشه فى
|أحد الأمور فينمسك بوجهة نظره وهو مايجعلنى أتألم وأشسعر

أننى كقطعة أثاث فى الببت وإحقاقاً للحق في كثير منالأحيان
|أجد أن مايفعله زوجى صحيح ,ولكنى أتبرم من عدم معرفتى

بالأمور إلابعد أن تنفذ فماهى حدود المشاورة فى الأمور
|الزوجية؟ وماذا لو اختلفت وجهات النظر؟ وهل العلاقة بين

ا|لزوج وزوجته علاقة اقناع أمإرغام أمماذا؟ أنا حائرة.
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الأصل فى العلاقة بين الزوجين أن تقوم على المعاشرة بالمعروف .لقول الله

تعالى« :وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل
كله
ال
ثفييهخريرااًً؛ وأيضا هناك تباادلل بحين
قوق والواجبات ,فكل حق يقابله
واجب .».لقول اللهتعالى :إ ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف  #وقد وضع الله

سبحانه وتعالى الأسس التى يجب أن يقوم عليها البيت المسلم من التشاور
والتناصح .وعدم الضرر .وعدم التكليف فوق الطاقة وقد بين ذلك سبحانه

وتعالى فى قول الله تعالى :والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن
أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس
إلا وسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود لهبولده وعلى الوارث مثل ذلك :

ثمقال سبحانه وتعالى:١ :فإنأرادا فصالا عنتراض منهما وتشاور فلا جناح
عليهما #فإذا كان ذلك بالنسبة لفطام الرضيع وهو من الأمور الهينة فىالأسرة.

سوريفيىر
تلتشا
فمابالنا بالأمور العظيمة .كالتشاور مشلا فىزواج الأبناء وا
أمور الأسرة ثميأتى بعدذلك القوامة» وهى درجة الرئاسة فى الأسرة التى تكون
يوم
تشري
للزوج كحماية وتكليف ومسئولية» وليست كت
كفرله أ

ومن واجب

الروج أن يستشير زوجته تأسياً بالنبى صلى اللهعليه وسلم فقد كان يستشير

شىكلات مادام زوجك
لتخمتلق
زوجاته .كما أن عليك أيتها الأخث الكريمة آالا

الأدرماسةر فيىكا
لأ ماجدة  -أمريكا:
أنافتاة مسلمة أدرس فى الولايات المتحدة وأخبرنى زميل لى أن

أنهى دراستى لأن أمريكا الآن تحارب المسلمين فماذا أفعل؟
© 6بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

المفروض أن طلب العلم مستحب شرعاً سواء أكان للرجل أمللمرأة بشرط

م فاىن وحماية» ومعها محرم يوفر لها هذه الحماية .فإذا كان
أرأة
أن تكون الم
استمرارها في أمريكا حتى الانتهاء منمرحلتها العلمية ومعها محرم يحميها ولا

تتعرض لخطر الاعتداء بالقول أو بالفعل فإنلهاأن تستمر لكن إن خشيت على
نفسها الضرر أو الفتنة فإنها يجب أن تعود إلى وطنها المسلم .لآن القاعدة

الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالأمر إليك واستفت قلبك.

ابن مساع ..وأبوان غيرمسامين
[] فتاةٌ مسلمة:

ظأنافئاة مسلمة وأود الزواج من شاب مسلم أسلم حديثاًء ولكنه

قاللىإن أبويهلميتزوجا بعد.ماذاأفعل؟
©© باسملله والحمد لله والصلاة والسلام علىرسولالله وبعد:

هذا إقرار من هذا الشاب بأنه ولد زناء وليس له نسب إلى أبيه بدليل أنه

يعرف بأنأبيويتهزلموجا حتى الآن والمفروض أن الفتاة تبحث عن زوج له
دين ومن أسرة متدينة» لقول الرسول صلى الله عليه وسلم( :إذا جاءكم من

 4كناب الجفهورية اررض

نترضون دينه وخلقه فزوجوه) فكيف يرى أبويه بدون زواج» ويسكت عن هذا

المنكر :فذلك دليل على ضعف إيمانه وضعف إسلامه فالنصيحة هى الابتعاد عن
الزواج من هذا الشاب .لآن الأصل فى الزواج هو المصاهرة .وصلة الأرحام
والتواصل بين الأجيال.

حدود الرينة الحلال
ل
يااسسمين:

| هل يعتبر لبس الكعب العالى مندرجاً تحت حديث الرسول صلى
|اللهعليه وسلم عنالواصلة والمستوصلة أملا؟وهل تركيب
اباي

يك

حير

عادر حي

ا

تمحثناعلى قصهاء ولكن لأنه هناك من النساء من يفعلن ذلك

نريم
فلذلك
لعو
دصرفةلمكم
لصسىأن يتهاهنذلك
صما
لل و
© ©6بسماللو
هالصلاةوالسلامعلى
رسولاللهو؛يعد:
هالحمد
لبس الكعب العالى مكروه .لآنه وسيلة إلى استشارة الرجل الأجنبى نحو
النظرإلى
المرأةأما تركيب الأظافر إن كانبقصد التزين للزوج ليس فيه شىء

لأنهليسمن بابتغسيبر خلقة اللهسبحانه وتعالى» لأنها تركب ثم تزال والله
سبحانه وتعالى قد أباح الزينة بشرط أن تكون من الطيب ومن الحلال وليست

من الحرام» فقال سبحانه وتعالى٠: قلمنحرم زينة اللهالتىأخرج لعباده
والطيبات منالرزق قل هىللذينآمنوا خالصة يوم القيامة  4وهذايفيدأن
الزينة من أجل الحلال لا شىء فيها.

عو
رأما
لالمر
ارة
مأة
أمة
لا سع
مدو-ظف

 -قطر:

ا ماهىعورة المرأة أمامالمرأة الأجنبية؟ وهل يجوز إظهار الأجزاء

العليا من الصدر والذراعين؟ وماإثمالمرأةالتىتلبس لباسا ساتراً
٠

©

ولكنه ضيق جبدحيث يبرز الصدر والخلفية استريتش»؟

بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

عورةالمرأة أمامالمرآةالمسلمة مابينالسرة والركبة أماعورةالمرأة أمامالمرأةالذمية

فهى جميع البدن ماعدا الوجه والكفين وحكم من تلبس ملاس ضيقة نصف
بفاىس المرأة المسلمة أينكون واسعاً فضفاضاً
لرط
جسمها انها تكون آثمة لأن الش

ل

و لاعت لأنالرسول صلىاللهعليه وسلمبينأن منأصناف نساء

النار نساء مائلات تميلات كاسيات عاريات» فهذه كأنها عارية تماما.

النعاس والاستحاضة
[] يسرى  -أمريكا:

| لى صديقة ولدت قبل شهر ونصف ولادة طبيعية وبعد الولادة

| أخذت إبرةلمنعالحمل لمدةثلاثئة أشهر .والمشكلة هىأنهاخلال
|فترة النفاس ظلالدم ينزل عليها باستمرار ولمينقطع عنهاء مع
| العلم انهاقدأنجبت قبل هذه المرة مرتين وبعد الولادة بفترة قصيرة

| جداًينقطع عنها الدم .والسؤال الآن هو :هل بسبب الإبرة التى

|أخذتها استمر الدم معها بالنزول وهو لايزال إلي الآن ينزل علي

'فترات؟ وماذا عليها أن تفعل الآن وقد أنهت الأربعين؟ وهل يعتبر

|الدم النازل الآن استحاضة وعليها أن تصلى وتجامع زوجها؟ وهل
 ١تتوضاً لكل صلاة أملا؟
نف بسم الله» والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إذا استمر دم النفاس لمدة أربعين يوماً حتىلوكان نزوله نزولا متقطعاً خلال

لبععلبيهامن
دعات» كدم
الأربعين وليس مستمراً فهذا نفاس شرعاً؛ ياترت

الحميضء سواء بسواء .وعند الشافعية أن دم النفاس قد يصل إلى الستين يوماً

وهذا يختلف من امرأةلأخرى ,ومن ولادة لأخرى ومنبيئةلأخرىء فقديكون دم

النفاس فيولادة مثلاًيستمر شهراً ببنمافي أخرى يكون أكثر أو أقلوقديكون
السبب الاستعانة بتركيب المنظم للنسلء كاللولب وغير ذلك .وعلى ذلك فإن المرأة

تامتلنعععبنادة إماأربعين يوماً حسب رأى جمهور الفقهاء» أو ستين يوماً حسب
رأىالمانمات العمل م اد استمر الدم عليها بعد هذه المدة يكون دم ا

أى تتوضا لوقت كل صلاة وينتقض وضوؤها بانتهاء الوقت ,ثمتتوضأً وضوءا

آخر عند دخول وقت الصلاة الأخرى ,وتصلى ماشاءت من الفرائض أو النوافل,
وتقرأ القرآن» وتدخل المسجد ويقربها زوجها كالطاهرة تماماً.

لىرباس
الانصد
ومجه
[] دال  -ربة بيت  -كندا:

<

ظ

زوجى يقوم بالتصدق من ماله الخاص ويضع نبة الثواب لى وله
| الصدقة .حتى لوكان زوجى هو الذى قام بها؟
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نعم تحصلين على أجر الصدقة كاملا لأن زوجك وهو صاحب المال قد

رضى بذلكء .وتنازل عن جزء من حقه فى التصرف فى ماله .ونسبه إليك .وهذا

من باب المعاشرة بالمعروف التى أمر الله بها الأزواج نحو زوجاتهم.

الصلاهورعايةالرضيع
لا س

 -ربة بيت  -كندا:

| لى طفل عمره ثلاثة أشهر ونصف الشهر وهو يريدنى أنأحمله

|ط
اوال
لالو
صقتلحتى
افى
ة» لذلك لاأستطيع التركيز فىالصلاة
أ|و الخشوع فيها ولا يوجد أحد يساعدنى به لذلك أشعر طوال

| الوقت اننىمقصرة فىصلاتى فماذا أفعل؟

ل

ير كناتالممخورية | 1
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من الرخص والتيسيرات التى شرعها الله سبحانه وتعالى للمرأة في الصلاة

عملها إن خشيت عليه منالضررء لآن الرسول
ي تح
ضوهى
رلى
جواز أن تص
صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو يحمل أمامة بنت زينب على ظهره
وكذلك كان يفعل صلى اللهعليه وسلم مع الحسن والحسين «رضى الله عنهما»
خيتاى صلاتك صحيحة إن شاء اللهتعالى ومقبولة ومأجورة» لأنك في
أنت
فأ
هذه الحالة مرفوع عنك الحرج وأساس ديننا هو رفع الحرج لقوله تعالى« :وما
جعل عليكم فى الدين من حرج» وقوله تعالى« :يريد الله أنيخفف عنكم

وخلق الإنسان ضعيفاً».

إفشاءالأسرارالزوجية
| امرأة تعانى منذ فترة منبعض المشاكل مع زوجها فهو يقوم
اتنات.
حرب
ت قا
مقد
اة و
لاس
الدر
| با

وتقريباً كليوم يصنع المشاكل

| لزوجته إماعن الأولاد وإماعن البيت فدائماً في خلاف مستمر

ويرضى يوماً ويغضب آخر وهذه المرأة إذااضطرت لتأنستشير
| إحدى صديقاتها بمايبحدث حتى تعلم إذا كانت مسخطئة في حق
| زوجها أملاء وأخبرتها بكل شىء .فهل هىآثمة فيهذه الحالة مع

| أن هدفها ليس نشر الأسرار الزوجية» بل أخذ النصيحة ومعرفة ما
| عليها أن تفعل وليس طبعاً كلماتقوله صديقتها سوف تفعله.

جبعه .ومكن أن تنصحها بشىء
وط
|وذلك لأن إكنلسان يزعرف
لها
خما
دضا ع
| يعود عليها بالضررء ولكنها تخبرها حتى تبفضف

| منأحزان وحتى تعرف حلاً لمشاكلها .متاذناصحون هذهالمرأة أن

تأفعل؟

© © بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فبقول الله سبحانه وت
تعال
صىوفى
ير العلاقة الزوجية  هنلباس لكم وأنتم

لباس لهن * واللباس هو الساتر للعوراتء والذى يلبسه الإنسان ليحميه؛ ويقيه

من الضررء ومن عوارض الحو شتاء أو صيفاء فضلاً عن أنهيتزين به» وهذا
التصوير كناية عن الإفضاء والالتحام الروحى والعاططفى والقلبى بين الزوجين.

حتى تكون الزوجة سكنا لزوجهاء ويكون الزوج حامياً لها والأصل أن الزوج
يعامل زوجته بالمعروف .وعدم الضررء لقول اللهتعالى١( :ولاتمسكوهن ضراراً
لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه .4

كما أن الزوج فيهذه ال
احال
لة ع
قبر
سعن
رهآن الكريم بالتشوز ومعنى النشوز
العصيان عن أوامر الله سبحانه وتعالى قولاًأو فعلاآً ووضع له علاجاً فىيد

الزوجة فقال سبحانه وتعالى51 :وإن امرأة -خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا

جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً وا
خير وأحضرت الأنفس الشح
وإنتحسنوا وتتقوا فإناللهكانبماتعملون خبيراً  #وهذا ترغيب من اللهسبحانه
وتعالى للزوجة فى طلب الصلح .والتغاضى عن إيذاء الزوج لها من أجل بقاء

أسرتهاء والمحافظة على أبنائها وعليها أن تفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى
وأن تدعو لهبالهداية والصلاح والاستقامة .وأن تتصرف بحكمة فتبتعد عن كل

مايؤذيه أو يزيد من ضرره وعيج
لبيها آلاتخرج أسرار بينها إلى أى أحد حتى
أمهالآنالرسول صلى الله عليه وسلم قدنهى عن ذلك نهياً شديداً حيث قال
عليه الصلاة والسلام( :إن من أشر الناس يوم القيامة الرجل بفضى إلى المرأة

والمرأة تفضى إلى الرجلء ثم ينشر كل منهما سر الآخر).
ره

الصديق غيرالمسام 
ل أحلام  -إيطاليا:
!|أنافتاة

١ ة لى
صديق غير مسلمء وأ
حب أن أتكلم معه فى

اا
إننا فقط

اصدقاء!

ا

لماذا؟
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بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

محادثتك لصديق أجنبى عنك سواء أكان مسلماً أمغير مسلم تعدوسيلة إلى
لوعحرفىام؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد نهى الخاطب أن يختلى بمخطوبته
اوق
ال

ستعلعىداد لإتمام عقد الزواج فما بالنا بشخص أجنبى فضلاً عن أنه
اما
وه
ناء
ميقر
الا
كا و
حينن
أن بد
بيدي
لا

ويجهل ادابنا فعليك بالكف عن هذا الصديق

دثة أمالمقابلة صيانة لك من الوقوع فى الحرام.
اريق
حبط
مان
لأك
ااء
سو
آداب الباشرة:
لاهى  -الأردن:
اناةمسلمة تزوجت حديشاً وزوجى يريدنى أن أتحدث كلاماً
|أنف
إجنسياً يمنعنى الحياء منذكره وقت الجماع ماالحكم فىذلك؟
لفك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد:

الأصل فى العلاقة الزوجية رفعالحياء بينالزوجين ,لأن عقد الزواج هو
الميثاقالغليظ الذى أباحللزوجين كلماكانمحرماً عليهما قبلالزواج؛ قولاً

فأعولاً .ومن المعروف أن الزوجة يجب أن تستميل قلب زوجهاء وهى السكن
الروحى والقلبى والنفسى للزوج فعليك أن تتخلصى من هذا الحياء لأن قولك
ساد

مووي

ووو

امو

جود ا

01

المحبة بينكما وحاولى أن تتةقنعيه بالحسنى بأن ما يطلبه مننك يوؤذيك ننةفسياً ولعل

لطفك معه وحبك له يقنعه بأن يعدل عما يطلبه وحاولى أن تعوضيه بحنانك
ك.
حيث
رن حد
جه م
ييريد
عما

زوجى مدمن..ماذاأفعل؟؟
لا شادية:

او

 ١6٠كتاب الجفهورية. 

موه

عدي

بي

وإذا

رفضت أو نصحته بالكف عن الشراب يضربنى ضرباً شديدا:
وعندى بنات منه أخاف عليهن أن ينشأن فى هذه الظروف.
اوأخاف إن طلبت الطلاق أن تتشرد بناتى .ولا أدرى ماذا أفعل.

| ارشدينى أفادكم الله؟

©© بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الحمر هى أمالخبائث وهي أمالكبائرء ولذلك نهى الله عز وجل عنها نهياً

ساديدا فونقوله تعالى١ :أياها الذين آمنواإنماالخمر والميسر والأنصاب

والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  .إنمايريدالشيطان
أنيوقعبينكمالعداوة والبغضاء فىالخمر والميسر ويصدكم عن ذكراللهوعن

الصلاة فهل أنتممنتهون ( 4سورة المائدة :آية١4 /  ١4). -فهى كما نصت الآية

الكريمة تلهى عن العبادة ونميت الضمير وتؤدى لفتور الهمة وتقود لأبشع الجرائم.

واقدللنعنبى (صلى الله عليه وسلم) صانعها وبائعها وشاربها وحاملها.

وإذا كن
ات ت
لعلم
اج
زينوقبل

أن زوجك يتعاطى الخمسر وو
اافق
لتزعل
وىاج

بممعنرفهةفقالدوأسقبعاتبفوميحاخوطلأةكبعيلرا.جوهإاذ بااكانقدبدأيتعاطى الخمربعدالزواجفعليك

لمعاملة الحسنة والنصيحة الطيمة والاستعانة
بالعقلاء من الأهل والأصدقاء إن وجدواء فإن لم تفلح هذه الوسائل وكان

اللدمحيككمةد.خلوإيذكافسكينكت وتبخنافايتنك فاطلبى الطلاق للضرر وسوف تستجيب لك
على نفسك وبناتك وليس لديك دخل يكفيكن

للمعيشة الشريفة بعيداً عنهفتحملى واستعينى بالصبر والصلاة والدعاء لعل الله
بهديه .والله تعالى أعلم.

اخنااط النساء والرجال فى العمل
لا فدوى:

| زارتئى صديقة قديمة فى منزلى .وأخبرتنى أنها تركت العمل
| وجلست فى البيت مع انهاكانت فىالماضى متحمسة جداً للعمل.

ابلجفهورية روح

٠و.لما سألتها فقالت إن العمل يؤدى إلى اختلاط النساء والرجال
يطمع فى الآخر وهذا يفتح بابالمسرام .فماهى
|وكلمنهم

ال|حقيقة؟

©© باسملله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولالله وبعد:
ال
جين
رط ب
لتلا
الاخ
إن قضية اللقاء أو ا

والنساء من أعقد القضايا التى

ا ار افوا ا ا وقد اسعيد
ل
يا
لج
دة سد
ععلى
امل
قالع
بعض الفقهاء فى منعالمرآة من المشاركة مع الرجال فى

أءيعليىن
رنسا
قاء بين الرجال وال
الذرائع .واختلف الفقهاء افلىحلكم
أساسة:

الرأى الأول :قال بتحريم اللقاء بكل صوره مهما دعت الحاجة إلي ذلك.

وذلك لأنالنظر -فىنظرهم  -مظنة الفتنة» وهوتحريك للشهوة .فاللائق
بمحاسن الشريعة سد الباب فيه .وهذا رأى بعض الشافعية والحنابلة» قال أحمد:

«فأمانظرالرجل إلىالأجنبية منغيرسبب فأنهمحرم إلىجميعها فلايأكل مع
مطلقته .فهو أجنبى لا يحلله أن ينظر إليها .كيف يأكل معها وينظر إلى كفها؟
لنووى:
ا».
للك
اه ذ
قل ل
ويح
لا
ولاخوف فتنة فيحرم أيضاأ».

«وأما نظره  -أى الرجل  -بغير شلهوة

الرأى الثانى :قال بجوازه إذا دعت الحاجة إلى ذلك بشرط تقيد كل مانلرجال

حرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة .وهو
والنساء بالآداب الشرعية :فيلا
رأى أكثر الشافعية والحنفية والمالكية» وفى هذا قال القفاضى عياض« :له النظر

إلى الوجه والكفين إذا أمن الفتنة وشنظهر بوغيةر».
الا ور
الذرائع .م.نها :قوله تعالى:

ا

وس

يا نساء النبى لستن كأحد منالنساء إن اتقيتن فلا

تخضعن بالقولفيطمعالذى فى قلبهمرضوقلن قولاً معروفاً وقرنفى بيوتكن
ولا تبرجن تبرج الجحاهلية الأولى ( #سورة الأحزاب :آية  )70فقوله تعالى:

وقرن فىبيسوتكن  4أى إلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة .وإن كان
الخطاب لنساء النبى (صلى الله عليه وسلم) فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى لأن
نساء الآمةتبع لهن في ذلك .وقوله تعالى فىنفس السورة 1 :وإذا سألتموهن

متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » (الأحزاب :آية .)70أى من وراء ستر

بينكم وبينهن .واستدلوا من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم« :لا يخلون رجل

بامرأة فإن الشيطان الثهما» وقوله صلى اللهعليه وسلم« :من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان»

وقد دلت الأحاديث على تحريم الخلوة بالأجنبية .وعلة التحريم مافي الأحاديث

من كون الشيطان الثهماء وحضوره يوقعهما فى المعصية .فنهى الرسول (صلى
اللهعليه وسلم) عن خلوة الرجل بامرأة لخآلنفوىتهما سيهيج الشيطان شهوة

كل منهما حتي يقعا فىالزنا .واستدلوا بقاعدة سد الذرائع إذ أن فى المنع من

اللقاء إغلاقاً للطريق المؤدى إلى ذلك سداً لذريعة الفساد وتحقيقاً لطهارة القلب.
أما أصحاب الرأى القائل :بحواز اللقاء وال
امشا
لركة
رب
جينال

والنساء

فاستدلوا بعموميات الأدلة منالكتاب والسنة كقوله تعالى :؛ وتعاونوا على

البروالتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا اللهإن الله شديد العقاب ©

(سورة المائدة :آية ؟) .والتعاون على البروالتقوى لايتمإلابلقاء بعضهم

البعض .وقوله تعالى :لالقملؤمنين يأغضو
باصمانرهم ويحفظوا فروجهم

ذلك أزكى لهم إن الله خبير بمايصنعون .وقل للمؤمنات يفضضن من

أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبسدين زينتهن إل
واملاظه
ير م
ضنها
ربن
بخ
ينوعل
بىهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أأوبائهن » (سورة
جمره
النور :اية ١٠  ١"7) -أمر الله سبحانه وت
اعال
تينين
لىآفىيهات

الرجال

وال
انسا
لءببغ
صضر .وازالدنفسياء عدم إبداء الزينة إلالأشخاص معينين.
وهذا يدل على جواز اللقاء بينالرجال والنساء وإلا لميكن لأمر الله سبحانه

وتعالى للمؤمنين بغض البصر معنى ولا فائدة وتعالى الله عن ذلك علواً
كبيراً .هذا والله تعالى أعلم.

الصورة الصحيحة لكمالة اليثيم
ة:
ر-
هنزل
اة م
ليةق -رب
اخير
لا
| استشهد زوجى ولم يترك لى أى أبناء .ووفاء لذكراه قررت

| آألتازوج .وقد علمت من بعض آقاربى أن إحدى الجمعيات تدعو

|إلىكفالةاليتيمداخل البيت.يعنىبدلامنأن أكفلاليتيم وهوفي

|بيتأهلهأو داخلالجمعية أحضرهليعيش ويكبرمعىفىالبيت.
|وسألت أحد المشايخ فقالليإن هذاحراموأن هذاالينيم سيكبر
اسعليمييةرجلاً ويعيش معى وهو أجنبى عنى .وأن الأفضل أن

|أكفل يتيما أعرفه ويعرفنى ولكنه لايعيش معى .فأرجو توضيح
| الأمرمنالناحية الشرعية وجزاكم اللهخيراً.
©©
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عنى القرآن الكريم برعاية اليتامى فى أنفسهم وفى أموالهم .وحذر

أولياءهم من ظلمهم .وكذلك حث الرسول الكريم صلى اللهعليه وسلم
على كفالة اليتيم وحضانته ورعايته وقال( :أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الحنة

وأشار إلىالسبابة والوسطى» وهناك فرقبين التبنىوكفالة اليتيم .فالتبنى

المنهى عنه بقوله تعالى٠ :وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل » (سورة الأحزاب :آية  )5وقوله سبحانه:
ادعوهم لآبائهم هوأقسط عند اللهفإنلمتعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين
ومواليكم ( :سورة الأحزاب :آية  .)5فالطفل المتبنى معروف النسب أصلا.

أماالمكفول الذى ورد فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فعادة
يكون مجهول النسب وقد يكون معلوم النسب .وافلى كحلاالتين لا يصح
نسبته إلى الكفيل .كما لايصح إحضاره فيبيت الكفيل وإقامته إقامة تامة
لأنه أجنبى عن أسرة الكفيل ولا يكون من المحارم شرعاً .والآن هناك

جمعيات كثيرة تنظم كفالة اليتيم .ومن الممكن أن تكفلى يتيماً أو يتيمة

أو
أكشر تعرفينهم ويعرفونك وهم فى بيوت أهلهم أو فى المؤسسة التى

حدود الضوابط الشرعية .والله تعالى أعلم.

تعلا فالدين
خت م
ابرا
الم
لا ه*بة

 -مصر:

زوج مصرى مسلم تزوج من امرأة أجنبية غير مسلمة وأنجبت منه

أبناءثمتوفى فهللهاميراث منهأملا؟أفيدونا أفادكم الله.
© © بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الميراث هو أن يخلف شخص آخر فيما يتركه من مال وحقوق مالية لزوجية
عليه وسلم :الا يرث المسلم الكاضر ولا الكافر المسلم) وفوله صلى الله عليه
را

اا را لحرو امد الورو مي ا عليه وسلم:

«لايتوارث أهل ملتين شستى (  .وفى حالة السؤال فإن الزوجة الأجنبية غير
المسلمة لا ترث من زوجها المسلم ولا يرث إلاالأبناء ذفقط ..والله أعلم.

بيخبلارلرروجن لشاوزالروجة
عل جر  -ابتار

0

ابنتى متزوجة ولديها ولد عمره ست سنوات ..وكانت تعيش مع

| زوجها وولدها فى مكة ولكنها تركتهما وعادت إلىالقاهرة
|وترفض العودة نزوجها لأنه بخيل  .فهل بخل الزوج يبرر ترك بيت

ا.لزوجية وإهمال الأملزوجها وابنها .أرجوك توجيه النصيحة لها
|وجزاك اللهخيراً.
© © بسماللهءوالحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالأصل أنالمرأة راعيهفيبيتها ومسئولة عن رعيتها .كما أن الأصل أن النفقة

واجبة على الرجل لزوجته من أجل تسليمها نفسها له وسكنها معه في بيت واحد.
والرجل يجب أن ينفق علي زوجته نفقة كفاية لقوله تعالى« :؛اسكنوهن من حيث
سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا

عليهن حتى يضعن حملهن  (سورة الطلاق :آية )5وقوله تعالى:
؛ وعاشروهن بالمعروف (:#سورة النساء :آبية9١). فالزوج الذى يهمل في شئون
بيته ويقصر فى نفقة زوجته مع قدرته ويساره فهو مقصر وآثم .ولا يكون البخل

سبباًلترك الزوجة منزل الزوجية وإهمال الأملزوجها وابنها .عبلليها أن تسترشد

بقوله صلى اللهعليه وسلم لهند زوجة أبى سفيان« :خذى ما يكفيك وولدك
بالمعروف)» .وترك الزوجة منزل الزوجية فى هذه الحالة دون إذن زوجها ودون
نقفوقطتها معإثمها
رصا بجعا ناشزاً وعاصية ومتمردة وهذا يؤدى إلي س
شرعاً.
وأنصح هذه الزوجة بأن تبادر باللحاق بزوجها وولدها حتى لا تخرب بيتها

ضشلياع وبذلك يكون إثمها
للف
اه ل
ورض
بيديها أو تترك ابنها دون رعاية ثما يع
مضاعفاً .والله أعلم.

خاولفمتنة ..وطاعة الام
بة:
س-
ايا
حميل
م كا
[]

 |٠أنا سيدة افلىأربعين من عمرى وعندي ولد وبنت .وقد طلقنى
زوجى وانقضت عدتى .تقدم للزواج منى إنسان طيب ومستعد

ل|رعاية ابنى .وأنا أخشى على نفسى من الفتنة .ولكن أمى تعارض
زواجى وتطلب مني التفرغ لابنى .فهل إذا تزوجت بدون موافقتها
أأكونآثمة؟ أرجو إفادتى أفادكم الله.
© ©6بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الزواج شرع لإعفاف وإحصان الرجل والمرأة على السواء .والمرأة إنسان مثل

تاعلغارلجرىل:يلزهتاها الجنسية التىيجبأنتع
طفهااحراعيحنتقى الزواج المشروع.لقوله
وليمستعفف الذين لايجدون نك
يغنيهم اللهمنفضله 4

(سورة النور :آية  )77فعبر عنه بطلب العفة .وفى حالتك من حققنك إذا وجدت
الزوج الآأمين ذا الخلق أن تتزوجيه وتعفى نفسك حتى ولو لمترض أمك بشرط

أن تضمنى لابنيك حضانة وحناناً ورعاية وعدم إهمال أتوقصير فى رعايتك

وتربيتك لهما .وليس ذل
بك م
انب

العقوق للأمهات ال
اذى
لي
كعد
بم
انئر.

لآن

ارتكاب أخف الضررين واجب وهوالمحافظة على نفسك من الوقوع فى الفتنة.
وعلى أمك تفهم ذلك .وعليك أن تحاولى إقناعها بالحسنى واسترضاءها بكل

السبل .والله أعلم.

اةة
فعد
وناء
ل اث
اروج
الخ
لأسميرة  -أرملة:

| أنا أرملة عمرى ” 75سنة .وأنا فىفترة العدة .وعندى مصالح
ْومعاملات في الجهات الحكومية تتطلب خروجى من البيت .فهل

أخرج لقضائها أملا؟؟ وهل يمكن أن أخرج لزيارة بعض أفراد

|أسرتى خلالفترةالعدةأملا؟؟

© © بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

شرعت عدة الوفاةلمعان وحكم كشيرة من أهمها الإحداد علي الزوج وفاء له.
وقد منع اللهالزروجات من الخنروج من مسكن الزوجية أثناء العدة سواء أ نت

عدةوفاةأم عدة طلاق لقولهتعالى :ياأيهاالنبىإذا طلقم النساء فطلقوهن

لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن

إلاأن يأنين بفاحشة مبينة ( 4سورة الطلاق :آية)١ وذهب الفقهاء إلىأن

للزوجة المتوفى عنها زوجها الخروج نهاراً لأداء ما تحتاجه ملتزمة بآداب الخروج
وب
اعيلدةز عيننة وعليها البيات في بيتها ليلاً .ولا ياجولز ل
خها
روج إلا لآداء

الضروريات والحاجيات التى تحتاجها ولا تجد من يساعدها فى قضائها .أى أن

الخروج يكون لأجل الضرورة لا لأجل الزيارة أو التنزه أو التسلى حتى لو كان
ذلك بقصد أداء الحج أو العمرة لآن حق الزوج مقدم على سائر الحقوق الأخرى

لقول النبى صلى اللهعليه وسلم« :لو كان لأحد أن يسجد لغير الله لأمرت

الزوجة ألنزتسوججدها» .والله أعلم.

اث
يوجرفى
مالز
لهل
اع أ
طم
لاعلية:

| توفى زوج أختى وليس لديها أولاد .ولهامنهميراث بسيط .وأهل
.زوجها يقولون إن من حقهم دخول شقة الزوجية وجرد محتوياتها
 ١يقتصر على الأموال والعقارات إن كانت موجودة؟؟

© ©6بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .ويعد:

املنمقرر شرعاً أن الزوجية الصحيحة سبب من أسباب الميراث .فإذا توفى
لعددخول.
خول آام ب
دبل
لة ق
اوفا
أحد الزوجين ورثه الآخر سواء أكانت ال

وكذلك إذا كانت الوفاة أثناء العدة فى الطلاق الرجعى .أما إذا كانت الوفاةبعد
الطلاق البائن فلا ميراث بينهما سواء أكان ذلك أثناء العدة أمبعد انتهائها .إلا
الققاً بائناً مريضاً مرض الموت وطلق زوجته دون
لط
طذى
إذا كان الزوج ال
رضاها بقصد حرمانها منالميراث .فترث منه معاملة لهبنقيض مقصودة عند
عامة الفقهاء على اختلاف بينهم فيما لوتزوجت بعده أملا .وإذا كانت الوفاة
لاق البائن أملا.
لةطمن
اعد
أثناء ال

والارك شرض] قويهااتر كه المتوقى.من انوا ويعقوق مالة أن كلفنا عدر
بالمال .وهناك حقوق متعلقة بالتركة قبل تقسيمها على المستحقين منها :تجهيز

المتوفى منحيث الغسل والكفن والدفن .ثمقضاء ديونه .ثمتنفيذ وصاياه فى
حدود الثلث ثمالتقسيم على الورثة.

وفى هذه الحالةبماأن الزوج توفى ولميسرك أبناء سواء منهذه الزوجة أو من

غيرها .فإن للزوجة ربع التركة والباقى لإخوته وآخواته .أامالأثماث
نزل فهو

عرفاً بدلالمهر واللمه
لرزحوقجة .فليس لأقارب الزوج نصيب فيه .وليس من

حقهم جرد محتويات منزل الزوجية إلاإذا كانت هناك أموال سائلة .كماأن من

حق الزوجة البقاء فى مسكن الزوجية أثناءفترةالعدة وهى أربعة أشهر وعشراً

لقوله تعالى: :ا'والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ينربصن بأنفسهن أربعة

أشهر وعشراً ( 4سورة البقرة :آية .)77 4ولا يجوز لأحد إخراجها منه فى هذه

الفترةولابعدهاوفقاًللشرعوالقانون .واللهأعلم.

الآكلفىالصيامنسيانا
اه-رة:
قحة
لدي
[ا] خ
اتولت
ونها
ْ ابنتى كانت صائمة صوم تطوع .وأثناء ال
نسي
تر ن

دواء

ثمتذكرت أنهاصائمة .فهللهاأن تكمل الصيام ويكون صومها

| مقبولاأم تفطروتعيد صياماليوم؟؟

© © بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد:

غراولبصوامل إمساك عن المفطرات بنية من أهله من وقت طلوع الفجر إلى وقت

شمس .وكل مايصل إلىالمعدة أو إلىالجوف يفسد الصوم سواء أكان
طعاماً أمدواءوسواء أكان الصوم صوم فريضة أم صوم تطوع .وذلك إذا كان

التناول عمداً .أماإذاكان التناول نتيجة نسسيان فإنه لاي
اؤثر
لفى
صصح
وةم
مطلقاً لقوله تعالى« :ربنا لااتؤاخذنا إننسينا أو أخطأنا» (سورة البقرة :آبة

7

وقوله صلى اللهعليه وسلم :ار
أفعمعن
تى الوخاطألنسيان وما

استكرهوا عليه" .ولها أن تكمل صومها ويكون مقبولاً إن شاء الله بولجاحب

عل
ايها
لقض
ياء
وهذ
ما.

واللهأعلم.

الحجمع العذرالشرعىلامراة
 5وجلان:

١ش عزمت بعون الله على أداء فريضة الحج .وحسب عادتى

الشهرية

|أتوقع أن تواتينى الدورة أثناءالحج .فهلأتعاطى حبوباً لتأجيل
|الدورة؟؟ وإذا كانت عندى موانع صحية من تعاطى الحبوب

|فكيف اؤدى مناسك الحج؟؟
© ©6بسم الله»والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهوبعد:

الحجفريضة علىكلمسلمومسلمة لمناستطاع إليهسبيلاً.وأاحرجكلاهن

وواجبات ومسئونات واداب .وبعض الأركان يشترط فيها الطهارة وبعضها لا

يشترط .أماالتى يشترط فيها الطهارة فهى طواف الإفاضة المعروف بطواف

!يطوفوا بالبيت الععتيق ( #سورة
بعحنهانه وتعالى :ول
الزيارة الذى قسال

 3آية  .)97أما عدا ذلك من أركان كالإحرام والسعى والوقوف بعرفة فلا

يشترط فيها الطهارة .وللمرأة الحائض أاولنفساء الدخول بنية الحج أو العمرة
منبابالوجوب وتنوىدون التتزام
عليأن تغتسلمنبابالاستحباب لا

بركعتى الإحرام لامجا سنة :ويخور للسرأة أن تسعاطن حيوياً لتاجيل الدورة
وإذا
لا ا
ا

حاضت أثناءأعمال الحجفلهاأن تفعلمايفعل الحاجغير ألاتطوف بالبيت.

وعليها أن تمكث فى مكة حتي تطهر وتغتسل ثمتؤدى الطواف .وإن كانت

مرتبطة برفقة ولاتستطيع الانتظار حتي تطهر فلها أنتطوف وهى على حالها

وهىحائض وتذبحكماذهبإلىذلكالحنضيةوأييدهم ابن القيمفىإعلام
الموقعين تيسيراً لها .ولآن اشتراط الطهارة ذفى الطواف عند الحنفية شرط وجوب

لا شرط صحة .أماطواف القدوم والوداع فيسقط عنهما  -الحائض والنفساء -

كمابين ذلك رسول الله صلى اللهعليه وسلم .واللهأعلم.
كناب الجغفهورية ل

[ا فرميلدةر-ساةهل:شلعرالمستعار(الباروكة) حجاب؟؟
| سمعنا فتوى من أحد الشيوخ تق
اول
ل إمناسلشع
ترعار أى
«ال|باروكة» تصلح بديلاً عن الحجاب الذي يغطى الرأس بالكامل.
|فهلهذاصحيح شرعا؟
© ©66بسم الله .والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فرضاللهسبحانه وتعالىعلىالمرأةالمسلمةالبالغة العاقلةتغطيةجميعبدنها

بثياب واسعة فضفاضة لا تصف ولاتشف وذلك لقوله تعالى فىسورة النور:

وقلللمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيتتهن
إلاماظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولايبدين زينتهن إلا
لبعولتهن © (سورة النور. :آي)ة”١1 والآية صريحة في وجوب تغطية الرأس

بالخمار  -الذى هوغطاء للرأس يغطى الصدر والجيوب في البدن -ولا يحوز

استبدال ال
اخم
لارب ب
البس
روكة وهى الشعر المستعار المستخدم للزينة أمام الناس
سواء أكانوا أجانب أم مسحارم .والأآصل أن وصل الشعر بشعر غير الآدمى

حرام ..فضلاًعن أن استخدام الباروكة إنمايتمبقصد الزينةوهىلاتغطى صدراً
ولاجيوباً ولا تصح الصلاة بهالأنها ليست خماراً لغةأو شرعاً ..والله أعلم.

مس المصيحف الإلكترونى أثناء الحيض
لامروة:

| هليصلح أن أمسك المصحف الإلكترونى وأقرأمنهالقرآن الكريم

|أثناءفترةالدورةالشهرية؟
©

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

المصحف الإل
كترونى لايختلف عن المصحف المطبوع المعروف .لأن تعريف

القران آنهكلام الله سبحانه وتعالى الموجود بين دفتى المصحف المتعبد بتلاوته.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلىتحريم مس المصحف أثناء الدورة الشهرية أو فى

لةحمندث الأكبر لقوله تعالى!« :انهلكقررآنيم .فىكتاب مكنون.
اناب
حالة الج
لايمسه إلاالمطهرون .تنزيل من رب العالمين (:سورة الواقعة :آيات ل/الا١6). -

لرةم للمسصحف .إلا أن ابن حزم الظاهرى أجاز مس
اطها
وفى الاية اشتراط ال
الملصحف للحائض أو للحنب لتأويله لفظ «المطهرون) بآنهم الملائكة والكتاب

ذيى مات على جنابة فإن الملائكة
انبلعل
وح المحفوظ .وبقياس الج
الامكنلونلهو

يشهدون صلاته فيكون طاهراً .كما أباح المالكية مس المصحف للتعلم والتعليم فى
حالة المتعلمة والمعلمة .والأرجح رأى جمهور الفقهاء باشتراط الطهارة من الحدث

حف
صلمس
مكبر
لوالأ
اصغر
الأ

حرف
صن غي
مءة م
والقراءة فيه .أماإذا كانت القرا

فتجوز قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر ولا تجوز للمحدث حدثاً أكبر إلابعض

الآيات المستثناة كآيات الدعاء بقصد التبرك كاآية الكرسى وغيرها.

منى دكون السدر مهبو 9/؟؟

| جاءتنى فتاة حامل فى أربعة أشهر من زواج عرفى وكانت ترغب
فى إجهاض نفسها لأن أهلها لا يعلمون بزواجها .وعندما جاءتنى
ْكانت تنزف لأنها حاولت الإاجهاض وتناولت أدوية وذهبت لعدة

أطباء بفلىدها فرفضوا إجهاضها .ذهبت بها لطبيب مسلم أتعامل
ها .فذهبت بهالطبيب آخروأجرى لهاعملية
هفضضأن
جفر
.يمعه
1الإجهاض .وأخذت لهتاصريحا ودفنا الجئين .وشعرت بضرورة

أن أتصرف فاتصلت بأهلها وأقنعتهم بزواجها من الشخص الذى
كان متزوجها عرفيا فوافقوا .وبالفعل تزوجت منه زواجا شرعيا
بطفل .ولكن ضميرى يعذبنى ولاأنام بسبب مساعدتى لها فى
الإجهاض فماذا أفعل؟

© 6بسم اللى والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذه الرسالة الهامة تتعلق بموضوع يدخل فيما يسصيه الفقهاء عموم البلوى
وهو الزواج العرفى أو المسمى بالزواج العرفى الذى انتشر الآن بين الشباب بل

وبين المتزوجين بقصصد الستر على زوجاتهم أو بقصد الستر للحصول على

المعاش بالنسبة للأرامل.

وبصرف ال
أنظر
سعبناب هذه العلاقة المسماة بالزواج العرفى سواء أكانت

أيسسبامبىا ابقاتلصزواادجيةالأعرمافجىت.ماوعإنيمةا أمدينية فإنه لا يوجد فى الشريعة الإسلامية ما
مصطلح «العرفى» من المصطلحات القانونية

الحديثة التى يقصد بها الزواج غير الموثق أو الزواج غير الرسمى .وعلى فرض

صحة المصطلح فإنالعسرف المعتبر شرعاهوالعرف الصحيح لاالعرف الفاسد

الذى يقسوم على الخوف والريبة ولا تقبله العقول السليمة وكذلك أن يكون

العرف عاما فى مجتمع بأكمله ولايتصادم مع نص شرعى كما لوتعارف

المجتمع على تقسيم المهر إلىمعجل ومؤجل.

والأصل فى عد الزواج هو التوثيق والإشهار والإعلان لا الستر أو التكتم لأن

عقد الزواج بمالهمنمنزلة عاليةتجعلهآيةآمينات الله العظمى ون
نعمة
عم
منه

الكبرى
ولما ضيه من معان تجعله أقرب إلى العبادة منه إلى العادة .والدليل على

صرورة توثيق العقد هو ما ذكره الله فى كتابه الكريم من ضرورة توثيق الدين

المؤجل للمسحافظة على أداته لقوله تعالى !:ياأيها الذين آمنواإذا تداينتم بدين

إلى أجل مسمى فاكتبوه ( :سورة البقرة :آية )587وهذا أمر من أمور

المعاملات فما بالنا فيما يتعلق بالنفس والعرض والنسب والولد.

عموما ما حدث فى الماضى من مساعدتك لهذه الفتاة بإتمام عملية الإجهاض-

وإن كان الإجهاض غير مشروع أيضا حتى ولو من زنا -فإنه من باب الستر ومن

باب إنقاذ حياة الأم .ثم تدخلك فى إتمام الزواج بينها وبين الزوج فإنه مشروع

ولا
ينبغى مصارحة الأهل بما سبق لأن السستر فى هذه الحالة قد يكون بداية طيبة

بىة .ولك أن
تعدوعل
لسا
اى ت
لإقامة هذه الأسرة وبابا من أبواب الرحمة الت
يرتاح ضميرك لأنك تصرفت من منطلق إنقاذ حياة إنسانة غرر بها وساعدت
على إقامة أسرة صحيحة مستقيمة إن شاء الله .والله أعلم.

عدد الروجات
حتكم
راضية:

تناولت وسائل الإعلام موضوع تعدد الزوجات .فهناك من يطالب
|بتقييده بلبمنعه قانونا .وهناك جمعيات تشجع على التعدد .فما هو

ظىر الشريعة الإسلامية؟؟ ولاذا أباح الإسلام
|الرأى الصوابن ف

| التعدد للرجل وحرمه على المرأة؟؟
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الأصل فى الزواج هو الواحدة ..لأن الله سبحانه وتعالى قد خاق آول أسرة
على الأرض من زواج واحد هو آدم وزوجة واحدة وهى حواء عليها السلام.
والله سبحانه وتعالى أباح التعدد ولم يوجبه أو يفرضه فجاء قوله سبحانه
وتعالى فى سورة النساء ذ!وإن خفتم آلاتقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم آلاتعدلوا فواحدة أو ماملكت

أيمانكم ذلك أدنى ألاتعولوا ( 4سورة النساء آية").
وقد اختلفت نظرة الفقهاء فى أصل تشريع التعدد هل الأصل للواحدة أم
الأصل الأربع والراجح أن التعدد مباح وليس بواجب لوجود قرينة التخيير فى
الآية فلو كان التعدد واجبالما كان هذا التخيير .وبعض الفقهاء قيده بالعدل

والبتعض عطل النص للمصلحة وخشية الجور والظلم .فالتعدد مباح إباحة تقييد
بالعدل الشامل فىالنفقة والسكنى والبيتوتة وهومايعرف بالقسم .ودائرة العدل
تشمل عدل الإنسان أمام الله وعدله مع نفسه وعدله بين زوجاته وعدله بين أبنائه

من زوجاته ثمالقدرة على العدل ضرورة قبل الإقدام على الزواج من الأخرى

فضلا عن أن االعلدلع ف
وىاططف والمشاعر خارج عن قدرة الإنسان وطاقته
ولهذا جاء قوله تعالى٠ : ولنتستسطيعوا أن تعدلوابينالنساء ولو حرصتم
فلاتميلوا كلالميل فتذروها كالمعلقة (4سورة النساء :آية١). 94
وقوله صلى ا
للهعليه وسلم :امن كانت عنده امرآأتان فمال إلى إحداهما بعث
يوم القيامة وشفه مائل)
 .والأفضل للمسلم ألايلجأ إلىفيدالتشريع العادل إلا

إذا كانمتيقنا منقدرته على العدل بينزوجاته وإلا كانآثماشرعا كماأن من
حق الزوجة إذا تضررت من زواج زوجها من أخرى أن تطلب الطلاق ومن
حقها -أيضا -و
فقا للمذهب الحنبلى أن تشترط على زوجها ألايتزوج من

غيرها .لآنهذاالشرطمن الشروط التىتحققمنفعة لأحدالمتعاقدين ولايتصادم

رصعى .
شن
مع

أما عدم ا التعدد للمرأة فالقصد كاعر الله أعلم -هو صيانة الأعراض
وحفظ الأنناب
والمحافظة على كيان الأسرة والمجتمع فىالنزاع والصراع

واالحف
لاظت ع
ولاىزن الانولعىمجفتىمع.

ووساو
اسلال
إجننس 
لارشضيلدة.ع:

 ١تنتابن
نى وساوس كثيرة وخصوصا أثناء الصلاة .وأحيانا أشك فى

دي
|نى .وأحاول أن أخرج نفسى من هذه الحالةبقراءة القرآن وسؤال
| المشايخ ولكنى لا استطيع أرجو مساعدتى.

©
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الوساوس والهوا
جس التى تنتاب الإنسان تأتى من أحد أعداء الإنسان الثلاثة

وهم :الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس.

أما الشيطان فهو مط
رود منرحمة اللهتعالى وقد توعد بإفساد الإنسان .ولكن

الإنسان قوى الإيمان إذا تمسسكبدينهواعتصم بالله فيإسنهتطيع أن يتغلب على

ينطان نرْغ
لنكش م
ازغ
وساوس الشيطان ..والله تعالى يأمرنا بقوله8 :و؛إما ين

فاستعذ بالله إنه سميع عليم ( #سورة الأعراف :آية١٠22. ومهما كانت قدرة
ذل
اعيف
خه ض
ت فإن
مطان
الشي

أمام قدرة الله عز وجل وقد قال الله* :إن كيد

الشيطان كان ضعيفا) (سورة النساء :آية )5/1والشيطان يزين للإنسان الشرور

حتى إذا وقع فيهاتبر منهوتنكر لهقالربنا عزوجل< :؛وقال الشيطان لما قضى
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من

سلطان إلاأن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا

بمصرخكم وما أنتمبمصرخى إنى كفرت بماأشركتمونى منقبل إن الظالمين لهم
عذاب أليم ( 4سورة إبراهيم :آية7١).

انعة والجرى وراء
طم
للات
أما النفس البأماارلةسوء فهى تميل إلىالاانف
الهوىواتباع الشهوات وقدقال اللهعزوجل علىلسان امارلأعةزيز فىسورة
يوسف :؛ إن النفس لأمارة بالسوء إلاما رحم ربى © (سورة يوسف:آية .)710

وأما شيطاين الإنس فهم قرناء السوء الذين يوحى بعضهم إلىبعض زخرف
القول غرورا كما قال سبحانه وتعالى.

ندا
موررفق
ألغر
وأيا كان مصدر الإغراء والغواية وا

الله سبحانه وتعالى

بالاعتصام به واللجوء إليهفى سورة كاملة هى سورة الناس إذ يقول عز وجل:
وسواس الخناس.
انلشر
قل أعوذ برب الناس .ملك الناس .إله الناس .م
الذى يوسوس فى صدور الناس .من الجحنةوالناس * (سورة الناس آية ١-5).

والقلب العامربالإيمانبالله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكاان

ذه لؤساوسن التشيطان ونغا الوقت ا ينين لايترك مكانا للينى:ولا للوسومنة
فإذا وجد الإنسان بعدذلك أن الوساوس مستمرة فى السيطرة عليه فليس ما يمنع

ط عرنيق
طاءر عينق علماء الدين المتخصصين أو
طنلب العسون سو
مينأ

وسواسية تحتاج إلىالمساعدة الطبية وهذه المساعدة ليست عيبا بلهىتدخل فى
باب التداوى الذى أمرنا بهالنبى صلى الله عليه وسلم .والله تعالى أعلم.

لانجوى -مصر:

ااجرتح
لفيظ
كالق
ررآن
يم

ْ أوشكت بفضل اللهتعالى أن أختم حفظالقسرآن الكريم وكنت
 ١اقرأه على أحد المشايخ وكان الشبخ يسقاضى ١4 جن
ايهلاسفاىعة
ْومطلوب منى مبلغ يأخذه فىمقابل الإجازة ينراوح بينولسوا
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إذا كانالشيخ ال
وذى ي
تقوم
ح بتع
فليم
يظ

التجويد والتلاوة متفرغا لهذ

القرآن الكريم وبيان قواعده من حيث

هالمهمةفإنمنحقهأخذأجره علىهذاالعمل .إلاأنه

من ا مستحب عدم المالغة أو المغالا
ة فى الأجر .وأن يلتزم بأجرةالمثل .وألا يحول

هاذلهقراآلنماهلمكةر ايلمشورييفكةفيإهلقىوتجلاارلةلهوتجعاشع حتى يشجع الكثيرين من الأفراد علىتعليم

لى١( :وماتقدموا لأنفسكم من خيرتجدوه عند

اللههوخيرا وأعظم أجرا » (سورة المزمل :آية١٠2.
لاسعيدة.ع:

ن(تجاارلةمعسل) حلال أمحرام؟؟

ْ1فتىدخين الجوزة والشيشة (الأرجيلة) فهل هذه التجارة

[ْححلارلاأمم؟ وإذالمتكنأمامسه فرصة عمل آخر فهل
©©6
بسم الله .والحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الإسلام يح
اافظ
لع
على
قل

لأن العقل مناط التكليف كما يحافظ على النفس

وا
ولمااللمن
إالض
ضرر
رار .والمعسل من التجارات المحرمة شرعا نظرالمايترتب
ع
ليه منتأثير فىالعقل والنفس وامال .ولذا يجب على خطيبك ترك هذه

حارة غير المشروعة والبحث عن تجارة أخرى طيبة لأن الله سبحانه وتعالى
الت
أحل الطيبات وحرم الخبائث ولابد من البحث الجدى لإيجاد عمل طيب حتى

لوكانالمقابلقليلاواللهأعلم.
 0حسناء -الجزائر:

االطلمأعرفاىمل ..ثم

| أناأملأطفال يتامىأكافح لكى أربى أبنائى تربية سليمة فى حدود

مواردى الماليةالمتواضعة ولكننى أواجه مشكلين المشكل الآول هو

نظرة بعض الناس لى وهى نظرة فيها طمع وقلة إيمان» والمشكل

الثانىأن أهلزوجى لايطمعون فى شخصيا ولكن يطمعون فى

|القليلالذىتركه زوجى أسألكم النصيحة وفقكم الله.

© ©6بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

من المقرر شرعا أن المرأة الصا حةالفاتنة هىالتى قال اللهعنها :؛ فالصالحات
قائتات حافظات للغيب بماحفظالله (:4سورة النساء :آية )1 5فهى راعية لبيتها

محافظة على أبنائها وفية لزوجها تحفظه فى حياته فىنفسها وماله وبعد وفاته فى
نفسها وأبنائها إلاأن العرف الخناطىء ينظر إلى المرأة التى فقدت زوجها عن

ها
وتجعن
زفصل
طريق الوفاة أو التى ان
0025

بكة
يش
رلها
ورة ك
بالطلاق نظ

ولا

إلى مصلحة شرعية وفيها ظلم شديد يقع علىالمرأة والأسرة .وهذه النظرة

إلى المرأة من الثقافات الموروثة التى يجب محوها فى المجتمعات الإسلامية بتنقية

نظرتها إلى المرأة كإنسان لها أحاسيسها ومشاعرها وهى مكملة للرجل فى
الحيأة .وكم من امرأة تعول أسرتها وتربى ابناءها وتكون أما مثالية وقدوة

صالحة .فعليك عدم الاهتمام بهذه النظرة القاصرة ولاتنظرى إلاإلىأبنائك

والعمل ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى.

أما عن أهل زوجك فإن عليهم أن يتقوا الله فى أبنائك باعتبارهم أبناءهم.

وآلا يطمعو
ا فيما تركه زوجك الراحل سواء أكان قليلا أم كثيرا .وليتذكروا أن

اللهعز وجل قدشدد فى التوصية باليتامى ونهىنهيا شديدا عن الطمع فيهم.

والله أعلم.

لالة
طلرج
ارأة ل
بمه الم
إما
لاسلمى -معلمة -الحزائر:

| انشغل البنالسافدىنا العسربية والإسلامية بماقامت بهبعض

الأستاذات فى

عةة
الولايات المتسحدة الأمريكيةا م
جقاء
لنإل
مخطب

وإمامةالرجال فىالصلاة ورفض علماء كثيرون هذا الأمروقالوا
إن إمامة النساء للرجال فىالصلاة لاتجوز وقال بعض العلماء

ْرجالا ونساء إن هناك آراء فقهاء قدامى تبيح ذلك .فما هو وجه

.حقيقة فىهذاالأمر أفيدونا أفادكم الله.
ال

لللى بسم الله والحمد لله .والصلاة والسلام على رسول الله .وبعد:

فقد ساوى الإسلام بين المرآة والرجل فى أهلية التكاليف الدينية والاجتماعية

والاقتصادية انطلاقا منالمساواة بينهما فىاصل الخلق والتكريم الإنسانى .وقد
جل
وساوا
جمعت أآيةالأحزاب مجالات الم
اة ب
رمرأة
لينال

فقال تعالى! :إن

المسلمين والمسلمات و المؤمنين والمؤمنات و القانتين والقانتات والصادقين

والصادقات والصابرين والصابرات والناشعين والخاشعات والمتصدقين
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين

اللهكثيراوالذاكرات أعد اللهلهم مغفرة وأجرا عظيما © (سورة الأحزاب :آية

©") وقال سبحانه وتعالى

من يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى وهو

مؤمن فأولئك يدخلون الجنةولا يظلمون نقيرا (:/سورة النساء :آية ل

وقوله سبحانه ا فاستجاب لهمربهم أنىلاأضيع عمل عامل منكم منذكرأو
انئى بعضكم من بعض (#4سورة آل عمران :آية )5وقوله تعالى  8والمؤمنون

والمؤمنات بعسضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون

الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز
حكيم ( #سورة التوبة :آية/١ا) وغيرها من الآيات الكريمات التى حققت
وأكدت

وقررت مبداً التكافؤٌ بين المرآة والرجل فى الحقوق والواجبات كإنسانة

مكلفة وشقيقة للرجل ..وهذا هو الأصل ..غير أن هناك فروقا بين المرأة والرجل

فى بعض التكليفات الشرعية التى اسقطها الله سبحانه وتعالى عن المرأة تخفيفا

وتيسيرا لاتعنتا وتنقيصا ..استنادا إلى قوله سبحانه وتعالى5 :؛الرجال قوامون
على النساء بمافضل اللهبعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ؛(:سورة

النساء :آية )" 5وقوله سبحانه وتعالى!8 :ولاتتمنوا مافضل الله بهبعضكم
على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مااكتسبن واسألوا الله

من فضله إن الله كان بكل شىء عليما ( :سورة النساء :آية؟ .)7ومن الأمور
التى خالفت فيها المرأة الرجل إمامتها للصلاة والإمامة فى اللغة :مصدر أيمؤم
وأصل معناها القصد ويأتى بمعنى التقدم .يقال :أمهم .وأم بهم إدا تقدمهم.
وفى اصطلاح الفقهاء تطلق الإمامة على معنيين :الإمامة الصغرى .والإمامة

الكبرى .ويعرفون الإمامة الكبرى بأنها :استحقاق تصرف عام على الأنام (أى
الناس) وهى رئاسة عامة فى الدين والدنيا خلافة عن النبى صلى الله عليه

اط صلاة المصلى
بهى
رة)ت س
اصلا
وسلم .أما الإمامة الصغرى (وهى إمامة ال
بمصل آخر بشروط بينها الشرع فالإمام لميصر إماما إلاإذا ربط المقتدى صلاته
بصلانه .وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة وهو غاية الاقتضاء وعرفها بعضهم

بأنها :كون الإمام متبعا فى صلاته كلها أو جزء منها .وإمامة الصلاة تعتبر من
لم والقراءة
للةعمن
افاض
اهالخنيراس ذو الصفات ال
خير الأعمال التى يتولا

والعدالة وغيرها .ولا تتصور صلاة الجماعة إلا بها وصلاة الجحماعة من شعائر

الإسلام ومن السنة المؤكدة التىتشبه الواجب فى القوة عند أكثر الفقهاء.

وصرح بعضهم بوجوبها.
ويشترط لصحة الإمامة :الإسلام .العقل .البلوغ والذكورة .فلا تصح إمامة

المرأةللرجال وهذا متفق عليه بينالفقهاء لماوردفى الحديث أن النبى صلى الله

عليه وسلم آخرهن من حيث آخُرهن الله» .ولأن فى إمامتها للرجال افتتانا بها.
وجاءت

بذلك نصوص

عن

فقهاء المذاهب

الأربعة :فعند الحنفية« :لا تصلح

المرأة إماما للرجال .والمراد يخدم الصلاحية عدم الصحة

للرجال الذكورة) (تمودعيون البصائر جا

لآن

ل

ص  .)718/37وعند المالكية :أن من

شروط الإمامة الذكورة المحققة ,فالمرأة لاتصح إمامتها فى فرض ولا نفل لا
برجال ولا بنساء.رتل

عند ابنادق

 .فى زى الرجال (سراج السالك *شرح

بها
راولميعمبها
بأ كافت تطاهر
أسهل المسالك ج١ ص

؟ ١) 5 وعند

الشافعية« :المرأة لايقتتدى الرجل بها وإن كان محرما (الوسيط فى المذهب

للغزالى ج١؟ ص" ) .وعند الحنابلة« :إن من صلى خلف امرأة أعاد الصلاة.

والمرأة لايصح أن يأتم بهاالرجال بحال فى فرض ولا نافلة فىقوله عامة أهل
العلم (المغنى ج؟

ص8910

91؟.)١ بلذهب الفقهاء إلى اشتراط عدم توسط

النساء بين الإمام والمأموم لصحة الاقتداء .فإن وقفت المرأة فى صف الرجال كره

ولم تبطل صلاتها ولا صلاة منيليها ولامن خلفها.

قدثبت أن عائشة رضى الله عنها كانت تعترض يدى رسول الله نائمة وهو

يصلى والنهى للكراهة .وبسنة النبى صلى الله عليه وسلم« :المرأة إذا انتتابها
شىء فى صلاتها بأن تصفق» فعن سهل بن سعد عن النبى صلى اللهعليه وسلم

لمن نابه فى صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء» وهذا دليل على افتراق الحكم
بين المرآة والرجل فمن باب أولى عدم صحة إمامة المرأة للرجال.
أماإمامة المرأةللنساء فجائزة عند جمهور الفقهاء وهم الحنفية والشافعية
والحنايلة .ا

ل

ارا

0

لها أن تؤم نساء أهل دارها .لكن كره الحنفية إمامتها لهن لأنها لا تخلو من
نقص واجب أو مندوب فإنه يكر هه له ا
نلأذان والإقامةويكره
تقدم
المرأ
الإماء
عليهن فإذا صلت النساء صلاة الجماعة بإمامة امرأة وقفت المرأة وسطهن.

ولا يلنفت لما روى عن أبى ثور والمزنى والطبرى من جواز إمامة المرأة للرجال
افلىصلاة والاحتجاج بما روىعن إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لآمورقة
أن تؤم أهل بيتها لماورد عن الدارقطنى فى سنته( :إنما أذنلها أن تؤم نساء أهل

دارها» ولآن ذلك لو كان جائرا لنقل ذلك عن الصدر الأول ولأناب الرسول

صلى اللهعليه وسلم السيدة عائثشسة رضى الله عنها فى أن تؤم المصلين وقت
اشتداد مرضه وإنما أناب أبابكر رضى الله عنه .ولأنه أيضا لماكانت سنتهن فى
الصلاة التأخير عنالرجال علم أنهليس يجوز لهن التقدم.
ومن القواعد المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .وإمامة المرأة

مهما جلبت منممصلحة فإن المفسدة المترتبة عليها أعظم لأن الأمرلايخلو من
إبداء بدن الامرألة ف
مور
رىكوع والسجود أمام الأجنبى وهذا ال
اأملرأمن
التعبدية التى لامجال للاجتهاد ولا للاختلاف فيها حيث ثبتت بقوله صلى الله
عليه وسلم١ : خذوا عنى مناسككم» .و«صلوا كما رأيتمونى أصلى» .وصدق

اللهالعظيم القائل , :لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد
يعلم اللهالذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمرهأن تصيبهم

فتنةأو يصيسبهم عذاب أليم (:#سورة النور :آية* )5وقوله تعالى 5 :وما كان

لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن

يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ( #سورة الأحزاب :آية .)57

لأ
اولمر
لة:م
افتي
ناتتعل
رىنت
ل الدوحة -حصة الحر -إسلام أون لاين

الماذالآتستضيفون نسوة للإفتاء علىشبكتكم؟ اذالاتنولىالمرأةالمسلمة
ذات المؤهلات الشرعية مهمة الإفتاء؟ هلهذاالأمرراجعلكون الإسلام
ت
1

| لاايييح ذلك أملتقاعس وكسل النساء عنهذاالأمر؟ ..هذاهومضمون

العديد منالرسائل التىتصل إلىشبكة إسلام أونلاينتعليقا علىخلو

|قائمة المفتين بالشبكة من الأسماء النسائية.
وحول تصدى المرأة للفتيا يقول الشيخ القرضاوى مدير مركز بحوث

السنة والسيرة بجامعة قطر« :يجوز للمرأة أن تنولى الإفتاء بإجماع

العلماء .ويجوز أتنبلغ مرتبة الاجتهاد إذا كانت مؤهلة علميا لذلك

وتو
اافر
لتشفيه
راوط

الواجب توافرها فىالمفتى لاأن
لع
إمفلتاء ليبس

حاكرلارعلجىالء فالسيدة عائشة رضى الل
وه عن
تها ك
سانت
ت تف
دتىرك

على الصحابة رضوان الله عليهم فى بعض فتاويهم .أما تولى المرأة

منصب المفتى الرسمى فيمكن أن يكون هناك اختلاف بين العلماء
لحيثيات المنصب.

أما الدكتور على القرة داغى أستاذ الفقه فى جامعة قطر :فيوضح أنه ليبس
هناك مانع شرعى أن تكون المرأة مفتية بلمن الأفضل أن تكون المرأة مفتية

للنساء فيما يخص النساء على وجه الخصوص مثل :الحيض والحملء فلا

خلاف بينأهل العلم فىصلاحية المرأةللإفتاء والاجتهاد إذا توافرت الشروط

المطلوبة للإفتاء والاجتهاد إضافة إلىالضوابط الشرعية فيما يخص المرأة حتى

ويقول الشيخ عبدالعظيم عبدالحق بوزارة الأوقاف قسم الفتوى بدولة قطر :إنه
يحوز للمرأة أن تكون مفتية إذا كانت مؤهلة علميا لذلك .ومثال ذلك أن وزارة

الأوقاف فى دولة قطر قد قامت بتعيين أول مفتية فى قسم الدعوة لتجيب عن
أسئلة الأخو ات السائلاات.

المفتيات فى فسم الفتاوى المباشرة للإجابة عن أسئلة زوار الموقع وستكون

أولى المفتيات د.سعاد صالح رئيسة قسم الفقه بجامعة الأزهر -فرع البنات-
حيث ستتسجيب عن أسئلة الزوار مباشرة يوم السبت ٠/١ فى الثامنة مساء

نص الرسائل الواردة لرسلام أون لاين:
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 السلام عليكممن خلال اطلاعى على قائمة المفتين فى قسم الفستوى .لاحظت عام وجود

امرآأة ضمن القائمة :وإننى اتساءل :ألا توجد امرآة مسلمة فى هذا العالم تكون
مؤهلة لهذه الوظيفة؟ أمأنه شرعا لا يجوز للمرأة أن تكون مفتية وإذا وجدت

المرآة المسلمة ذات المؤهلاات المطلوبة فهل ستضيفونها إلى قائمة المفتين؟ ما رأى

العلماء الذين أضيفوا إلى القائمة -والذين احترمهم واسأل الله أن يجزيهم
خيرا -فى هذا الموضوع؟ وجزاكم الله خيرا .سارة سابا.
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المهر حق واحب الآداء
لظقرآن فى وقت العمل
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