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بسم ال الرحن الرحيم

تهيد

 لمد ل رب العالي، الرحن الرحيم، والصلة والسلم على أفضل خلقه أجعي رسول رب العالي ممد بن عبد
ال وعلى آله وصحبه أجعي ومن سار على نجه إل يوم الدين .

أما بعد : 

 فهذه فتاوى شيخنا الشيخ العلمة الدكتور عبد ال بن عبد الرحن البين ف مال الطب وكل ما يهم الريض،
جعتها بعد أن أجاز ل الشيخ، جزاه ال خيا بذلك، رغبة منه ف أن ينتفع با السلمون .

 ويلحظ أن بعض هذه الفتاوى سبق نشرها ف ملة الدعوة السلمية السبوعية وأكثرها ل ينشر، وقد جعتها
عن طريق الشيخ مباشرة .

 أسأل ال - جل وعل - أن ينفع با الفت والستفت، وكل من اطلع عليها، وأن ل يرم الميع الجر
 والثواب، وأن يعل العمل خالصا لوجهه الكري وأن ينفع به يوم الدين، وصلى ال على نبينا ممد وعلى آله

وصحبه وسلم . 

جعها وأعدها الفقي إل عفو ربه
أبو حامد إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الرحن الشثري
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بسم ال الرحن الرحيم

المد ل رب العالي، الرحن الرحيم، والصلة والسلم على نبينا ممد وآله وصحبه أجعي . 

وبعد : 

 فقد أذنت للخ إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الرحن الشثري بمع الفتاوى الاصة ب، والنشورة ف ملة
 الدعوة أو غيها الاصة بوضوع الطب والسئلة والجوبة الطبية، وإخراجها ف كتاب ليتم النتفاع به ف
 الستشفيات وغيها، نسأل ال أن ينفع به كل من اطلع عليه وأل يرم قارئه وكاتبه وجامعه ثواب ذلك،

وصلى ال على نبينا ممد وعلى آله وصحبه وسلم . 

عضو الفتاء 
عبد ال بن عبد الرحن البين



  ، ويكتبس: هل الغسل يوم المعة واجب على الرجال والنساء؟ وهل يسقط وجوب الغسل على الريض•
له أجره؟

oج: اعلم أن شرعية الغسل للجمعة لجل نظافة البدن والثوب وإزالة الوسخ والقذر الذي تتأذى منه اللئكة 

 وبنـو آدم وف الصحيحي عن عائشـة قالت : (( كان الناس ينتابون المعة من منازلم ومن العوال فيأتون ف

 العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح، فأتى النب صلى ال عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال

 النب صلى ال عليه وسلم : لو أنكم تطهرت ليومكم هذا )) . ففيه دليل على أن الكمة ف شرعية غسل المعة

 حصول النظافة وإزالة الوسخ الذي يؤذي الصلي، فمت كان الصلي نظيفا حديث عهد باغتسال فل يلزم

 الغتسال مرة أخرى وإن كان الول أن يتثل المر فيغتسل للجمعة غسل� خاصا�، أما الرأة فإنا ل تضر متمع

 الرجال فل حاجة إل أن تغتسل، لكن من باب النظافة يشرع لا ذلك ف المعة وغيها، ويقال كذلك ف غسل

الريض ونوه. ومن احتسب واغتسل من هؤلء أو غيهم لرمة المعة فله أجر الحتساب. وال أعلم.

 س: رجل لديه ابن معاق يذهب كل يوم إل الدرسة، هل يلزمه أن يذهب بـه إل السجد كل وقت؟•
وعمره فوق العشر سنوات؟ 

oج: إذا كان هذا البن يدري ويفهم الدرس ويستطيع اللوس والركة فإن الصلة مع الماعة تلزمه إذا بلغ السن 

 العتب للوجوب واستطاع الطهارة وعرف كيف يؤدي الصلة، فعلى والده أن يذهب به معه إل السجد، أما قبل

 سن التكليف فل تب عليه الماعة لكن يلزم تعليمه بالفعل والقول أحكام الصلة والطهارة وما يقال حول ذلك،

 فإن شق عليه الضور إل السجد وتكلف ف الدخول والروج واحتاج إل من يمله ويقيمه ويلسه سقطت عنه

صلة الماعة كالريض، وال أعلم.

 س: رجل مقطوعة يده إل العضد كيف يتم غسلها للصلة . وهل الكم يتلف إذا كانت القطوعة رجله•
إل الركبة؟ 

oج: حيث أمر ال بغسل اليدين والرجلي وحدد منتهى الغسل، فقد عرف من ذلك أن الصلة ل تصح إل بتمام 

 الطهارة الت منها غسل العضاء الذكورة، وأما القطوع فإن بقي شيء من الفروض كبعض الذراع أو القدم لزم

 غسل ما بقي وإن ل يبق من الفروض شيء فقد ذكر الفقهاء أن يغسل رأس العضد الوجود، أو رأس الساق

الوجود حت يصدق عليه أنه غسل مسمى اليدين والرجلي.



 س: كيف يصوم من نصحه الطباء بشرب الاء كل ثلث ساعات لوجود مرض ف الكلى؟ وما كفارة•
ذلك؟ 

oج: إذا كان الطباء مسلمي ومعروفي بالتخصص ف هذه المراض وقرروا جيعا أن الصيام يضره وأنه باجة إل 

 الشرب ف كل حي يقدرونه، فإن عليه الفدية الت هي إطعام عن كل يوم مسكينا، فإن قوي على الصيام ف بعض

الزمان كالشتاء لزمه القضاء وإل سقط عنه حت يشفى.

 س: مريض منوم على السرير ول يستطيع الذهاب للوضوء لداء الصلة وليس لديه (تربة) لكي يتيمم منها•
فهل يوز له أن يضرب بيديه على الائط (الدار) أم ل؟ 

oج: عليه أن يطلب من أهله إحضار تراب ف طست أو كيس حت يتيمم منه، فإن منع من ذلك أهل الستشفى فله 

 أن يفعل ما يقدر عليه، فإن استطاع النول إل البلط فعل ذلك وتيمم من أرض البلط، فإن عجز فله التيمم من

الائط أو الفراش الذي هو عليه، ويدخل ذلك ف حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

 س: هل يوز للمرأة أن تذهب إل الطبيب للكشف على أسنانا مع توفر طبيبة، حيث يترتب على الكشف•
 على السنان كشف الوجه؟ وما هو توجيهكم للنساء اللت يتساهلن ف الذهاب للطباء الرجال مع وجود

الطبيبات؟ 
oج: ل يرخص للمرأة أن تذهب إل الطباء الرجال مع توفر النساء اللت يقمن بالكشف الطلوب حت ولو كان 

 معها مرم، لنه يترتب على الكشف النظر ف السد والوجه من أجنب ل يق له هذا النظر، وليس هناك ضرورة

 لوجود النساء التخصصات ف الطب الطلوب، ول يسوغ لا الذهاب حذق الرجل ف العمل أو ثقتها به أو شهرته

 ف العرفة ونو ذلك، أما إذا ل يوجد نساء يسن هذا العلج وكان هناك ضرورة فإن الضرورات تبيح الظورات

فهنالك يباح لا الكشف عند الرجال بقدر الاجة ومع وجود مرم وال أعلم.

 س: اجتهد الطباء ف إجراء عملية جراحية لحد الرضى ولكنهم أخطؤوا فـي هذا الجتهاد فمات الريض•

وهم يسألون الن ماذا يب عليهم ويلزمهم اتاه هذا الطأ وما كفارة ذلك؟ 

oج: إذا كان الطبيب حاذقا مربا بالصابة ومتخصصا ف هذا العلج وهذه العمليات، فأجراها كالعتاد ول يتعد ول 

 يفرط، ووقع ذلك ف الزمن الناسب الذي يعرفه فحصل من آثار ذلك موت أو شلل أو فقد حاسة أو عيب، فإنه ل

 يضمن وليس عليه كفارة، أما إذا ل يكن متخصصا وجعل هذه العملية كتجربة أو تعدى فوق الاجة أو فعل ذلك



 ف زمن ل يتناسب مع العملية أو ف اشتداد الرض الذي يكون من آثار العملية موت أو عيب فإنه يضمن، وفيه

 الديث الذي رواه أبو داود والنسائي والاكم وصححه عن عبد ال بن عمرو مرفوعا: (( من تطبب ول يعلم منه

طب فإنه ضامن )) .

 س: يوصي بعض الزائرين الريض بالكثار من الوقلة ( ل حول ول قوة إل بال ) فهل لنا أن نعرف من•

فضيلتكم أهية هذه الكلمة وهل ورد فيها شيء من السنة؟ 

o: ج: نعم ورد أنه صلى ال عليه وسلم قال لب موسى : (( أل أدلك على كن من كنوز النة ؟ قلت بلى ، قال 

 قل : ل حول ول قوة إل بال )) ، متفق عليه . وعن قيس بن سعد أن النب صلى ال عليه وسلم قال له : (( أل

 أدلك على باب من أبواب النة ؟ قلت بلى ، قال: ل حول ول قوة إل بال )) ، رواه الترمذي وأحد . وعن أب

 هريرة قال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم : (( أكثروا من قول ل حول ول قوة إل بال فإنا من كن النة ))

 قال مكحول : فمن قال : (( ل حول ول قوة إل بال ول منجا من ال إل إليه ، كشف ال عنه سبعي بابا� من

 الضر أدناها الفقر )) . رواه الترمذي والاكم وصححه ، وف صحيح مسلم ف حديث عمر ف متابعة الؤذن قال:

 (( وإذا قال: حي على الصلة قال: ل حول ول قوة إل بال. وإذا قال: حي على الفلح، قال: ل حول ول قوة إل

 بال ... إل قوله: من قلبه دخل النة )) ومعن هذه الملة اعتراف النسان بعجزه وضعفه إل أن يقويه ربه، فكأنه

 يقول: يا رب ليس ل حول ول تول من حال إل حال ول قدرة ل على مزاولة العمال إل بك، فأنا متاج إل

 تقويتك وإمدادك، ففيها الباءة من الول والقوة، وإن الرب تعال هو الذي يلك ذلك، ويد عباده با يعينهم على

أمر دنياهم ودينهم، وال أعلم وصلى ال على ممد وآله وصحبه وسلم.

 س: بعض العمليات الطبية تكون ف الجهزة التناسلية، هل عندما تري هذه العملية ينتقض وضوء الطباء•

أم ل؟

oج: الشهور عند العلماء أن مس أحد الفرجي ينقض الوضوء لديث بسرة (( من مس ذكره فليتوضأ )) وحديث 

 حفصة (( أيا رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيا امرأة مست فرجها فلتتوضأ )) فإذا كان هذا فيمن مس فرج نفسه

 مع أنه ف العادة ل يثي الشهوة، فمس فرج غيه أول بالنقض؛ لنه يثي الشهوة غالبا، فأرى أن من باشر العملية ف



 فرج رجل أو امرأة ولس العورة بدون حائل فعليه الوضوء بعد ذلك، وليس هذا رخصة ف أن يس الرجل فرج

امرأة أجنبية إل لضرورة، ول أن تس الرأة عورة رجل إل لضرورة شديدة، وف الالت الرجة. وال أعلم.

س: ما هي صفة الرقية الشرعية ؟ وماذا ينبغي أن يكون عليه الراقي والرقي من أمور؟•

oج: الختار جواز العلج بالرقية الشرعية الت هي القراءة على الريض لقول النب صلى ال عليه وسلم : (( ل بأس 

 بالرقى ما ل تكن شركا )) وقال ف الرقية: (( من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل )) وأقر رفقة أب سعيد على

 الرقية للديغ بالفاتة وقال: (( وما أدراك أنا رقية؟ )) وثبت أنه - صلى ال عليه وسلم - رقى بعض أصحابه،

 ورقاه جبيل لا سحره اليهودي فشفاه ال تعال والرقية الشرعية هي القراءة باليات القرآنية كالفاتة والعوذتي،

 وسورة الخلص، وآية الكرسي، وآخر سورة البقرة، وأول سورة آل عمران، وآيات الشفاء، وآيات التخفيف،

 وآيات السكينة، وآيات التوحيد ونو ذلك، ول شك أن الراقي يكون مؤثرا إذا كان مستقيما مطيعا ل تعال عامل

 بالصالات، متنها عن السيئات، مبتعدا عن الرام والفواحش ونوها، وكذا ل بد أن الرقي عليه أيضا يكون

  و¬ن±ن¬́زل² م°ن¬ ال³ق²رآن° م¬ا ه±و¬ ش°̄فاء® و¬ر¬حم¬ةمؤمنا صحيح اليان حسن العتقد عامل بالكتاب والسنة، لقوله تعال: 

  ق²ل³ ه±و¬ ل°ل¶ذ°ين¬ آم¬ن±وا ه±دµى و¬ش°̄فاء® و¬ال¶ذ°ين¬ ̄لا ي±ؤم°ن±و̄ن ف°ي وقوله تعال: ل°ل³م±ؤم°ن°ي¬ و¬̄لا ي¬ز°يد± الظ¶ال°م°ي¬ إ°ل¶ا خ¬س¬ارµا 

 فمت اتصف الراقي والرقي بالصفات الميدة أثرت الرقية بإذن ال.آ̄ذان°ه°م و¬ق³ر· و¬ه±و¬ ع¬̄ليه°م ع¬مµى 

 س: ما هي نصيحتكم للطباء الذين يرون عمليات للنساء أو العكس الطبيبات اللت يرين عمليات•

للرجال؟ 

o،ج: ل شك أنه يرم على الرجل النظر إل جسد الرأة، سيما ما تستره دائما كالبطن والظهر والصدر وما أشبهه 

 وإن لس ذلك منها من دوافع الفاحشة أو الغراء با، ونصيحتنا للرجل السلم أن يتنع من الكشف على الرأة

 بالشعة أو العملية أو الراحة ونو ذلك ما فيه تكشف الرأة أمامه وهي أجنبية منه، فعليه أن يبتعد عما يل بعفاف

 واحتشام الرأة، ولو كان معها مرم لا فإن ذلك ما يرئ الرجل على النظر إل عورات النساء، ويصبح ذلك أمرا

 عاديا ل يتحرج منه، وتعتاده الرأة ويقل حياؤها وتسترها، وعلى هذا ل يوز للرجل أن يتول عمليات النساء

 كالولدة والراحة ونوها، إل عند الضرورة القصوى وخوف الوت أو التضرر، فيجوز بقدر الاجة، ونصيحتنا



 للطبيبة السلمة والطالبة السلمة أن تتنع من الكشف على الرجال وعلجهم با يستدعي لس بشرة الرجل ولو ف

 ظاهر جسده كالرأس والسن والعي والذن، فضل عن العورة والكشف الباطن، فإن ف ذلك ما يدفعها إل اعتياد

 النظر إل الرجال وعدم الحتشام والياء منهم، ما يسبب التكشف للجانب والخالطة والخاطبة، والرأة على

 الكالة ونوها، وذلك من الرعونة ومن دوافع الفواحش والنكرات كما ل يفى، فعلى الرأة السلمة أن تراقب ال

 تعال، وتقدم رضاه على قول كل أحد، وأن تتنع من طاعة رئيس أو مدير ف معصية ال، فالواجب أن يتص

 الرجال بتعلم ما يتاجه الرجال ويتصوا بعلجهم، وتتص الرأة بتعلم أمراض النساء والكشف عليهن وعلجهن،

وذلك ما تصل به الكفاية، وال أعلم.

س: ماذا ورد ف فضل الصب على الرض ؟ وما هو أجر الصابرين؟•

o :ج: قال ال تعال استعينوا بالصب والصلة إن ال مع الصابرين  :إل قوله و¬̄لن¬بل²و¬ن¿ك²م ب°ش¬يء¾ م°ن¬ ال³خ¬وف  

  اليات. وثبت أنه صلى ال عليه وسلم قـال : ((و¬ال³ج±وع° و¬ن¬ق³ص¾ م°ن¬ ال³̄أمو¬ال° و¬ال³̄أنف²س° و¬الث¶م¬ر¬ات° و¬ب¬́شر° الص¿اب°ر°ين¬ 

 ما يصيب السلم من نصب ول وصب ول هم ول غم حت الشوكة يشاكها إل كفر ال با من سيئاته )) وروى

 الترمذي وغيه أن النب صلى ال عليه وسلم قال: (( إذا أراد ال بعبده الي عجل له العقوبة ف الدنيا، وإذا أراد

 بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حت يواف به يوم القيامة )) وقال صلى ال عليه وسلم : (( إن عظم الزاء مع عظم

 البلء وإن ال إذا أحب قوما ابتلهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط )) ، وقال صلى ال عليه

 وسلم : (( ل يزال البلء بالؤمن حت يشي على الرض وليس عليه خطيئة )) ، وضرب النب صلى ال عليه وسلم

 للمؤمن مثل بالامة من الزرع تكفئها الرياح يينا وشال يعن بذلك كثرة المراض والعاهات والصائب، وقال

 صلى ال عليه وسلم أشد الناس بلء النبياء، ث المثل فالمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان ف دينه صلبة

 شدد عليه وإل خفف عنه ، وجاء رجل فقال: إن أحبك ، فقال: إن كنت صادق فأعد للبلء تفافا، فإن البلء

أسرع إل من يبن من السيل إل منحدره ، والحاديث ف ذلك كثية معلومة . 

 س: ما حكم الشرع فيما يفعله بعض الناس من كتابة التهان والتبيكات بلول العام الجري الديد يهنئ•

إخوانه وزملئه إذا قابلهم ف بداية العام؟ 



oج: ل يكن هذا مشهورا عن السلف فيما يظهر، ولكن مرد التهنئة والتبيك للمسلم فيها رخصة وإباحة، حيث أنا 

 دعاء وسؤال ل تعال أن يبارك له ولخوانه ف أزمنتهم وأوقاتم حت يستغلوها ف الطاعة ويفظوها من الضياع،

 فالظاهر جواز جنس التهان، لكن ل يتخذ ذلك ديدنا وعادة متبعة، وإنا يفعل ذلك ف بعض الحيان ولبعض

الشخاص. 

س: هل النهي عن الكي للتحري أو للكراهية ؟ •

oج: الصحيح أنه للكراهة، وقد روى البخاري ف الطب من صحيحه عن ابن عباس عن النب صلى ال عليه وسلم 

 قال: (( الشفاء ف ثلثة: شربة عسل وشرطة مجم وكية نار، وأنا أنى أمت عن الكي )) وف لفظ: (( وما أحب أن

 أكتوي ))  فالنهي عنه مع كونه ما فيه الشفاء يدل على جوازه مع الكراهة كما ف قولم: آخر الطب الكي. أي:

 عند الضرورة، وقد روى مسلم عن جابر : (( أن النب صلى ال عليه وسلم بعث إل أب بن كعب طبيبا فقطع له

 عرقا وكواه ، ولا ر±مي سعد بن معاذ ف أكحله حسمه النب صلى ال عليه وسلم ، والسم هو الكي، وفيه

 أحاديث ذكرها ابن القيم ف الطب النبوي تدل على جواز الكي مع كراهته لا فيه من التعذيب بالنار وإنا يباح

بقدر الضرورة إذا ل يوجد علج أنفع منه، وال أعلم.

 س: يطرح أحيانا ف بعض وسائل العلم الختلفة رأي يقول: إن الفن والوسيقى علج لبعض المراض فما•

رأي الشرع ف ذلك؟ 

oج: هذا قول خاطئ، ولو اشتهر من يقول به ويؤيده ولو توسع فيه من توسع وادعوا أنه مرب وصحيح، وذلك أن 

 الغان والعازف وآلت اللهي قد حرمها الشرع ونى عنها وتوعد على تعاطيها، فل يكن أن يكون فيها شفاء

 مع تريها، فقد ورد ف الديث: إن ال ل يعل شفاء أمت فيما حرم عليها فدل على أن كل حرام ل يوز العلج

 به ول يتوقف الشفاء به، لكن حيث أن هناك نفوسا ضعيفة قد انمكت ف الرام وغرقت ف هذا السماع،

 وأصبحت مغرمة به، فمت ابتعدت عنه ف وقت من الوقات أحست بأل وتوتر أعصاب وضعف قوي، فإذا عادت

 إليه شعرت بنشوة ونشاط وقوة فادعت أنه علج لا، وإنا تلك النفوس الريضة تلتذ بالرام وتركن إليه، أما أهل



 الصلح واليان واليقي والصب فإنم يدون عند ساعه ثقل ووهنا وقلقا؛ لنه ف القيقة يرض العقول فتتبعها

البدان، وال أعلم.

 س: يعلم فضيلتكم أن الطب تقدم ف هذا العصر فأصبح الطباء يعرفون نوع الني وهو ف بطن أمه ذكرا•

وأنثى، وال سبحانه وتعال يقول: (( و¬ي¬ع̄لم± م¬ا ف°ي ال³̄أرح¬ام° )) نرجو توضيح ذلك؟

oج: ال سبحانه يعلم ما ظهر وما بطن، ول شك أن الجنة ف الرحام خفية باطنة ل يطلع عليها إل ال وحده، فأما 

 معرفة الطباء لنوعية الني فإنم ل يعرفون ذلك بجرد النظر والقابلة والب، وإنا يستعملون الشعة والكشوفات

 والتحليلت، وبعد تلك العمليات والتجارب يبون بنوعية الني، وذلك يصل عن التحاليل ف الختبات، وقد

 يطئون ف القول، فليس علمهم عن نظر وتفكي، وإنا هو بنلة ما لو شق بطن الرأة واطلع على نوع الني، فل

يناف ما أخب ال تعال أنه النفرد بعلم ما ف الرحام، وال أعلم.

 س: ما هي أسباب كثرة المراض وانتشارها ف هذا العصر حت كثر القراء على الرضى، وأصبح بعض•

الناس يبحث عن العلج والشفاء حت ولو كان عند الشعوذين، نرجو توضيح أسباب ذلك، أثابكم ال؟ 

oج: المراض النتشرة أكثرها أمراض الس والصرف والعطف والصابة بالعي، فهذه - وال أعلم - أسبابا ضعف 

 اليان وقلة التحصن بالذكر والدين والعمل الصال، حيث إن السحرة والشعوذين إنا يتسلطون على ضعفاء اليقي

 وأهل العاصي والخالفات دون أهل اليان والحسان، وذلك إنم يستعينون بالشياطي ومردة الن الت ل تتسلط

 إل على أهل العاصي والذنوب، كما قال تعال: (( إ°ن¿ه± ̄ليس¬ ̄له± س±ل³̄طانÈ ع¬̄لى ال¶ذ°ين¬ آم¬ن±وا و¬ع¬̄لى ر¬́به°م ي¬ت¬و¬ك¶ل²و̄ن إ°ن¿م¬ا

 س±ل³̄طان±ه± ع¬̄لى ال¶ذ°ين¬ ي¬ت¬و¬ل¶ون¬ه± و¬ال¶ذ°ين¬ ه±م ب°ه° م±شر°ك²و̄ن )) فمت تصن العبد بالذكر والدعاء والوراد والقراءة

 والسنات وتنه عن الرمات وأبعد عن منله آلت اللهي والغان والصور والفلم الليعة والنجاسات السية

 والعنوية، فإنه يفظ بإذن ال عن كيد الشياطي وتسلطهم، ومت ابتلي بالغان واللهي والفساد واللهو واللعب

 فقد جعل للشياطي عليه سلطانا، فيؤثر فيه السحر وعمل أهل الصرف والعطف والكهانة ونوهم، ول شك أن

 هذه المراض تستعصي على الطباء والراحي، وإنا تعال بالقراءة والدعية والوراد الأثورة، فلذلك احتيج إل

 القراء الخلصي الصالي الذين يوجهون الريض إل إصلح عمله، وإعادة تدينه واستقامته وتوبته وإقلعه عن



 الرمات وثقته بال واعتماده عليه ف طلب الشفاء منه، كما أن على ولة المور القضاء على السحرة والكهنة

 الذين نشروا بي السلمي هذه المراض الستعصية وقطع دابرهم، حت ل تنتشر هذه المراض ف التمعات

السلمية، وال أعلم. 

 س: مريض أمره الطبيب أل يس رأسه الاء فهل إذا أراد أن يتوضأ يشي إليه بيده إشارة فقط أم ماذا عليه،•

مأجورين؟ 

oج: عليه أن يضع فوقه عمامة أو ساترا كخرقة ونوها، ث يسح فوقها ويزئه السح من فوق الائل، ويعتب هذا 

 الائل كالبية الت تكون على الكسر يسح عليها حت تنع، ول يعتب كالف والمار والعمامة، فإن هذه

 الوائل لا توقيت، أي أنا يسح عليها يوما وليلة للمقيم وثلثة أيام بلياليها للمسافر، وهاهنا ل يقدر على السح

 بعد انتهاء الدة، فجاز له أن يلبس فوقه حائل كقلنسوة أو عمامة ساترة، فأما الكتفاء بالشارة فل يسمى مسحا،

 فإن كان ف رأسه قروح أو شجاج ول يقدر على ستره باللباس، فإن هذا الفعل يرجع فيه إل الطباء فيجعلون فوقه

لصوقا أو دواء يسح فوقه حت يبأ، وال أعلم.

 س: رجل معاق ف قدميه، ويلبس طرف�ا صناعيµا عليهما، ول بد من لبس سروال طويل تتهما، فماذا يفعل•

 إذا أراد الج أو العمرة حيث ل يستطيع خلع هذا السروال للضرورة الذكورة ف السؤال ( والسروال

ميط )، أفيدونا بارك ال فيكم؟ 

oج: يعتب هذا عذرا مبيحا له لباس هذا السراويل الخيط، كذا لبس الطرف الصناعي، ول حرج عليه ف لبس 

 الوارب فوق الطرف الصناعي، وكذا لبس الف والراميق، فقد ورد الذن ف ذلك عند الاجة، فروى أحد

 وغيه عن ابن عباس أن النب صلى ال عليه وسلم خطب ف عرفة فقال: (( من ل يد إزارا فليلبس السراويل، ومن

 ل يد النعلي فليلبس الفي )) فإذا جاز لبسهما للعدم جاز لبسهما للضرورة ف الطرف الصناعي، ومع ذلك

 فالحوط أن يفدي فدية مظور وهي صيام ثلثة أيام، أو إطعام ستة مساكي، أو ذبح شاة قياسا على فدية اللق

ونوه، وال أعلم.

س: ما الكمة من قول الرسول صلى ال عليه وسلم (( ل تديوا النظر إل الذومي )) ؟ •



o(( اللهم إن أعوذ بك من البص والذام وسيئ السقام )) :ج: الذام مرض خطي ورد الستعاذة منه ف حديث 

 كما ورد هذا الديث عند المام أحد ف السند وعند ابن ماجه ف الطب عن فاطمة بنت السي عن ابن عباس

 مرفوعا: (( ل تديوا النظر إل الذومي.... )) إل، وقد ورد أيضا أنه - صلى ال عليه وسلم - قال: (( فر من

 الذوم فرارك من السد )) وذلك أن هذا الرض من أخطر المراض وأشدها فتكا، فنهى عن النظر إليه لئل يصاب

الخالط أو الناظر بذا الرض، وإن كان كل شيء بقضاء وقدر. 

 س: نى السلم عن التشاؤم والتطي وقد جاء عنه عليه الصلة والسلم أنه تزوج بامرأة، فلما أراد الدخول•

با وجد بكشحها بياضا، فقال: القي بأهلك نرجو توضيح المر، وإزالة اللبس والتعارض. 

oج: ليس هذا من التطي وإنا هو عيب ومرض وجده با، فإن البياض هنا هو البص، أي الوضح الذي يكون ف 

 اللد وهو يقبح النظر ولو كان ل يؤل، وقد ورد الستعاذة منه ف حديث أنس الذي رواه أبو داود والنسائي أن

 النب صلى ال عليه وسلم كان يقول: (( اللهم إن أعوذ بك من البص والنون والذام، ومن سيئ السقام ))

 فعلى هذا إذا وجد الرجل ف الرأة عيبا فله تطليقها والطالبة بالهر لن خدعه، وأما التشاؤم فقد ورد ف الديث :

 (( إن كان الشؤم ف شيء ففي الرأة والدابة والدار )) والعن أن أغلب ما يتشاءم الناس ف هذه الثلث، مع أن

ذلك بقضاء ال تعال وقدره، وال أعلم.

س: هل يصح أن يصلي بالناس من يده ملفوفة بالبس مع وجود غيه سليم، إذا كانا ف التعليم سواء؟ •

oج: نعم يوز ذلك إذا كان هو إمام الي الراتب الستقر، فهو أول بالمامة من غيه ولو كان مساويا له ف القراءة 

 والعلم، فل يتقدم أحد ف مسجده إل بإذنه، لقول النب صلى ال عليه وسلم (( ول يؤم الرجل الرجل ف

 سلطانه... )) إل، وأما إذا ل يكونا راتبي بل كل منهما عابر سبيل فل شك أن الول منهما كامل العضاء وكامل

 الطهارة، فإن هذه اللفافة قد تنعه من كمال الطهارة، فهو يسح فوق البس أو ل يقدر على السجود الكامل،

فيكون ف إمامته شيء من اللل، مع إنه ل ميزة له على غيه، وال أعلم. 

س: ما هي البية وما هي الحكام التعلقة با ؟ •



o،ج: إذا حصل كسر ف بعض العضاء كالعضد والذراع والفخذ والساق والترقوة والضلع ونو ذلك من العظام 

 فإن العادة أن يب بأعواد وألواح تسك العظم حت يلتحم وينجب ذلك الكسر، ويزول الل، ويعود العضو إل

 حاله فيعتدل ف مشيه وأخذه وعمله، فتلك اللواح الت تعل على ظاهر العضو هي البية تشد بيط أو نوه

 وتبقى مدة بقاء الكسر، ول شك أن النسان قد يتاج إل الطهارة من الدث الصغر والكب وإن خلعها يضره،

 فرخص ف السح عليها حت تبأ العظام، والصحيح أنه ل يشترط وضعها على طهارة، فإن الكسر يدث فجأة

 فيبادر بوضع البية ف تلك الال ولو كان مدثا، ث إنا تفارق السح على الفي بأمور: الول: عدم التوقيت،

 فيمسح عليها حت تبأ ولو أشهرµا. الثان: أنه يسح عليها ف الدثي الكب والصغر، بلف الف فيخلع ف

 الكب. الثالث: أن يعمها بالسح بلف الف، فالسح على أعله فقط. والرابع: أنه ل يشترط سترها لل الفرض،

 ولكن يشترط أن ل تاوز قدر الاجة، فإن زادت على قدر الاجة كالبس الذي يعل على اليد كلها، أو الرجل

إل الصابع مع أن الكسر ف الساق ونوه، فالول أن يتيمم مع السح، وال أعلم. 

 س: بعض الدوية يكون فيها نسبة من الكحول فما حكم استعمالا ؟ وإذا كان ل بد ف تركيبها من هذه•

الكحول. أفيدونا؟ 

oج: أرى أنه يوز استعمالا عند الاجة والضرورة، وذلك لن هذه النسبة قليلة فيها، ث هي مستهلكة ف ذلك 

 الدواء كالنبيذ الذي صب عليه ماء كثي أزال تأثيه، ولن الدوية علج أمراض ل تؤكل ول تشرب، والوعيد ف

 المر ورد على الشرب، ولنا ف هذه الال ل تتصف بالسكار، ولو كانت تدر العضو أو السم فهي كالبنج

 ونوه، ولنا ل يتلذذ با بلف السكرات فإنا تشرب للتلذذ وتواها النفوس وتطرب لا، ويصل با نشوة

 وارتياح والتذاذ، وليس كذلك هذه الدوية الت تعل فيها هذه الادة حت تفظ عليها وظيفتها وتنعها من التعفن

والتغي، فإن وجد ما يقوم مقامها غيها، فل أرى استعمالا إل عند الضرورة، وال أعلم.

س: إذا سافر الريض خارج وطنه للعلج، فهل يقصر الصلة ويمعها هو ومرافقوه ؟ أفيدونا أثابكم ال. •

o،ج: مت نزل ف مستقر كالفندق أو الشقة وعزم على القامة فيه أكثر من أربعة أيام، فأرى أنه ل يمع ول يقصر 

 حيث إنه ف حكم القيم، والسفر مظنة الشقة وهو قطعة من العذاب، والقيم ف هذه الال ل مشقة عليه ف



 التوقيت ول ف إتام الصلة، فإنه يتمتع با يتمتع به القيم من الفرش والتهوية والنارة والسرر والطعمة

 والشتهيات، فل داعي له إل القصر، أما المع فل أرى الرخصة فيه إل للمسافر الذي يدخل عليه الوقت وهو ف

 الطريق فيؤخر الول حت ينل لما مرة واحدة، أو يقدم الثانية حت ل يشق عليه النول مرة أخرى، فأما النازل

 ولو ف برية أو ميم، فأرى أنه يوقت سواء قصر الرباعية أو أتها احتياطا للوقت، ولنه هو النقول عن النب صلى

ال عليه وسلم كما ف نزوله بالبطح وبن حيث يصلي كل صلة ف وقتها، وال أعلم. 

 س: بعض النساء يعتقدن أنه ل يب عليهن صلة طيلة الربعي يوما مدة النفاس. فما هو الكم الشرعي ف•

ذلك؟

oج: هذا اعتقاد خاطئ فإن الصلة إنا تسقط عن النفساء مدة جريان الدم معها، فمت طهرت وانقطع الدم لزمها 

 الغسل والصلة والصيام لزوال السبب الذي هو دم النجاسة وحصول الطهر والنظافة، وذلك أن دم النفاس هو

 بقية دم اليض حيث إن الامل يتوقف خروج دم اليض معها وينصرف إل غذاء الني ف الرحم، وقد يزيد عن

 تغذية الني كثيا، وقد يزيد قليل فمت ولدت خرج هذا الدم التبس ف الرحم، فتارة يكون قليل وينقطع بعد

 عشرة أيام ونوها وتارة يكون كثيا فيستمر مدة الربعي، وربا زاد عليها وإن كان ذلك نادرا، فمت انقطع فقد

طهرت كالائض إذا انقطع الدم عنها قبل تام العتاد لا فإنا تصلي لزوال النجاسة الانعة منها، وال أعلم.

س: ما الفرق بي الائض والستحاضة ف الكم الشرعي ؟•

oج: اليض هو الدم العتاد الذي يأت النساء غالبا كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، وقد يزيد وقد ينقص، وأقله يوم 

 وليلة وأكثره خسة عشر يوما، وتعرفه النساء بلونه أو بكثرته أو بآلمه أو بغلظه وكذا بوقته العتاد، وهو الذي

 تترك له الصلة والصوم ومس الصحف والقراءة والطواف، ول يطؤها زوج ف الفرج حت تطهر، أما الستحاضة

 فهي دم عرق يرج من بعض النساء ف غي وقت العادة وتطول مدته، وتعرفه النساء بفته وقلته ورائحته وكونه ف

 غي الوقت العتاد واستمراره، فعليها أن تلس أيام عادتا ث تغتسل وتصلي، فإن ل تكن لا عادة عملت بالتمييز

 الصحيح إذا كانت تعرف الفرق بي دم اليض ودم الستحاضة، وإل جلست غالب اليض من كل شهر أو عادة



 نسائها، أما ف أيام الستحاضة فإنا تستنجي وتتحفظ وتتوضأ لكل صلة، وتصلي ف الوقت فروضا ونوافل، ول

توطأ إل مع خوف العنت، وال أعلم.

 س: ما هو رأي الشرع ف بعض الباء الذين يزنون إذا بشروا بقدوم مولودة لم، حيث إنم يكرهون•

البنات ويغضبون أشد الغضب، بل يصل المر ببعضهم إل أن يهدد زوجته بالطلق إذا ولدت له بنتا ؟

o:ج: على السلم الرضا با قسم ال له من الولد ذكـورا أو إناثـا، فإن ال تعال هو العطي الانع كما قال تعال 

 (( ي¬ه¬ب± ل°م¬ن ي¬ش¬اءÑ إ°ن¬اث�ا و¬ي¬ه¬ب± ل°م¬ن ي¬ش¬اءÑ الذÒك²ور¬ ̄أو ي±ز¬́وج±ه±م ذ²ك³ر¬انµا و¬إ°ن¬اث�ا و¬ي¬جع¬ل² م¬ن ي¬ش¬اءÑ ع¬ق°يمµا )) وليس

 النسان هو الذي يلق ولده ولو كان كذلك لختار الولد الذكور، وإنا ال تعال هو التصرف ف خلقه، فمن

 حكمته أن قسم نوع النسان إل ذكور وإناث، كما قال تعال: (( ̄فج¬ع¬̄ل م°نه± الز¿وج¬ين° الذ¶̄كر¬ و¬ال³أ²ن̄ثى )) فل حياة

 لحد النوعي بدون الخر، فإن الناث هن المهات والربيات، وبن تتم الراحة والنس والودة والرحة وقضاء

 الوطر وحصول الولد، كما جعل ال ذلك ف جيع الدواب واليوانات من الشرات والطيور والنعام والسباع

 والوام وغيها، فكلها تتوي على ذكور وإناث، فعلى السلم أن يفرح با أعطاه ال إذا وهب له مولودا كامل

 اللق سليم العضاء، وأن يرضى بالناث كما يرضى بالذكور، وقد أنكر ال على أهل الاهلية كراهتهم للناث،

 كما قال تعال: (( و¬إ°̄ذا ب±́شر¬ ̄أح¬د±ه±م ب°ال³أ²ن̄ثى ̄ظل¶ و¬جه±ه± م±سو¬دÔا و¬ه±و¬ ̄كظ°يم· ي¬ت¬و¬ار¬ى م°ن¬ ال³̄قوم° م°ن س±وء° م¬ا ب±́شر¬ ب°ه

 ̄أي±مس°ك²ه± ع¬̄لى ه±ون¾ ̄أم ي¬د±سÕه± ف°ي التÕر¬اب° )) أي: إنه إما أن يسكها وهو كاره أو يقتلها وهو الوأد للنثى، فل يوز

 للمسلم أن يتشبه بالكفار، فكم من ذكور صاروا غيظا على آبائهم وأذى وضررا حت تنوا موتم، وكم من إناث

 صالات قانتات حفظن حق الباء وقمن بالب والصلة والدمة، فنفعت أبويها أكثر بكثي من نفع الذكور، وال

أعلم.

س: هل هناك دعاء تقوله الرأة إذا تعسرت ولدتا أو آيات قرآنية؟ نرجو الفادة. •

o:ج: قال ابن القيم ف الطب النبوي ف حرف الكاف: كتاب لعسر الولدة، قال اللل حدثن عبد ال بن أحد قال 

 رأيت أب يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولدتا ف جام أبيض وشيء لطيف: ل إله إل ال الليم الكري، سبحان ال

،(( È̄ك̄أن¿ه±م ي¬وم¬ ي¬ر¬و̄ن م¬ا ي±وع¬د±و̄ن ̄لم ي¬ل³ب¬ث²وا إ°ل¶ا س¬اع¬ة� م°ن ن¬ه¬ار¾ ب¬̄لاغ )) ،رب العـرش العظيم، المد ل رب العالي 



 (( ̄ك̄أن¿ه±م ي¬وم¬ ي¬ر¬ون¬ه¬ا ̄لم ي¬ل³ب¬ث²وا إ°ل¶ا ع¬ش°ي¿ة� ̄أو ض±ح¬اه¬ا )) ... ويذكر عن ابن عباس أن عيسى مر على بقرة قد اعترض

 ولدها ف بطنها فقالت: يا كلمة ال ادع ال أن يلصن ما أنا فيه، فقال: يا خالق النفس من النفس، ويا ملص

 النفس من النفس، ويا مرج النفس من النفس خلصها، فرمت بولدها فإذا هي قائمة تشمه، وإذا عسر على الرأة

 ولدها فاكتبه لا. ورخص جاعة من السلف ف كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل ال

 فيه. ويكتب ف إنـاء نظيف : (( إ°̄ذا الس¿م¬اءÑ انش¬ق¶ت و¬̄أذ°ن¬ت ل°ر¬́به¬ا و¬ح±ق¶ت و¬إ°̄ذا ال³̄أرض± م±د¿ت و¬̄أل³̄قت م¬ا ف°يه¬ا

و¬ت¬خ¬ل¶ت )) وتشرب منه الامل ويرش على بطنها اهـ.

س: كيف كان هديه صلى ال عليه وسلم ف زيارة الريض ؟ •

oج: كان صلى ال عليه وسلم يث على عيادة الرضى، ففي السند وسنن ابن ماجه بسند قوي عنه صلى ال عليه 

 وسلم قال: (( إذا عاد الرجل أخاه السلم مشى ف خرفة النة حت يلس، فإذا جلس غمرته الرحة، فإن كان

 غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حت يسي، وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حت يصبح ))  فلذلك

 كان صلى ال عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه حت أنه عاد غلما يهوديا كان يدمه، فعرض عليه السلم

 فأسلم، وعاد عمه أبا طالب ودعاه إل الشهادة فلم يقبل، وكان صلى ال عليه وسلم يستحب العبادة بسب

 الاجة، فأحيانا يعود الريض يوميا وأحيانا كل أسبوع، وكان يلس عند رأس الريض ويسأله عن حالته، وقد يقول

 له: هل تشتهي شيئا فيحضر له ما يشتهيه إن كان ل يضره، وكان يسح بيده على الريض ويقول: (( اللهم رب

 الناس أذهب الباس واشف أنت الشاف ل شفاء إل شفاؤك، شفاء ل يغادر سقما )) وقد يدعو له بالشفاء كقوله

 صلى ال عليه وسلم (( اللهم اشف سعدا )) ويقول: (( ل بأس طهور إن شاء ال )) وقد يقـول: (( كفارة

 وطهور )) ول يكن يص يوما من اليام بالعيادة، بل شرع لمته العيادة ليل أو نارا، وكان يعود من كل مرض

 أقعد صاحبه كالرمـد وغيه، وكان أحيانا يضع يده على جبهـة الريض ث يسح صدره وبطنـه ووجهه ويقول:

 (( اللهم اشفه )) وكل ذلك دليل على آكدية عيادة الريض الذي حبسه مرضه، فهو يب أن يعوده إخوانه

 وأحبابه، وقد جعل ذلك من حقوق السلمي بعضهم على بعض ف قوله صلى ال عليه وسلم (( للمسلم على



 السلم ست بالعروف )) وعد منها: (( ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات )) وذلك ما يؤكد مبة السلم

لخيه. وال أعلم.

س: رجل يريد أن يفتح مستوصفا طبيا يدم من خلله متمعه ويعود عليه بالفائدة الالية، فبماذا توجهونه؟ •

oج: ل شك أن الستشفيات والستوصفات والعيادات قد أصبحت ف هذه الزمنة من شبه الضروريات، لكن أكثر 

 الذين يتولون تأسيس التجارية يغلب عليهم قصد الدنيا ومتاعها والصلحة الشخصية من وراء الرضى، فيهمه أن

 يصل على الجرة وإن ل يشف الريض، فننصح أهل هذه الستوصفات أن يلصوا ف عملهم، وأن يبذلوا جهدهم

 ف علج الرضى با يكون له الثر ف إزالة الشكوى أو تفيفها، ويكون ذلك باستجلب الطباء الاذقي العارفي

 بعلج كل داء، وأهل التخصص الاذقي ف العمل، وأهل النصح والخلص للمسلمي، وأن يقوم الدراء عليهم

 بالتوجيه والرشاد والتابعة والراقبة، ث بتشجيع أهل النصيحة والد والنشاط، ورفع مكانتهم ومنحهم الوائز الت

 تناسبهم، وإبعاد أهل الكسل والغش والقاصد العاجلة، ول شك أن ذلك ما يلب له سعة حسنة وشهرة بي الناس

 ما يسبب القبال عليه والترغيب ف العلج والثقة به، وهو وإن كان مقصدا دنيويا، لكنه يصل مع قصد الي

 ونفع السلمي، ولقد شوهد الكفرة والنصارى ونوهم يلصون ف أعمالم ويصدقون ف مواعيدهم، وينجزون ما

 تقبلوه ف أسرع وقت؛ ليجلبوا لم شهرة وسعة طيبة، فنحن السلمون أول بالخلص والصدق والوفاء. وال

أعلم.

 س: رجل يعمل مرضا يساعد الطباء أثناء عملهم ويرعى شؤون الرضى ويقدم لم ما يتاجونه، فبماذا•

توجهونه؟

oج: ننصحه بالخلص ف عمله بأن يؤديه كامل فيحافظ على الوقت ويضر وقت الاجة إليه، ويرشد الطباء إل 

 النصح ف عملهم وإرادة وجه ال ومراقبته، والنظر ف مصلحة الرضى والتسوية بينهم، والرفق بالضعفاء والفقراء

 والرص على خدمتهم والقيام بالواجب نوهم، كما ننصحه بأن يذكر الرضى ويرشدهم ويعظهم، ويبي لم أن

 الشفاء من ال تعال فهو الذي أنزل الداء وهو الذي يرفعه مت يشاء، فعلى الريض أن يلهج بذكر ربه ودعائه

 والتضرع إليه وإخلص الدين له، وأن يذكرهم بالوصية واستحضار الجل والستعداد لا بعد الوت، وبذلك ينفع



 من فوقه ومن تته من طبيب ومريض، كما عليه أن يظهر بظهر السلم فيغض بصره عن الرام ويافظ على

الصلة، ويذكر با الرضى ويكثر من ذكر ال تعال والتذكي به؛ ليكون قدوة لن أراد ال به خيا. وال أعلم.

س: ماذا يقول من فجع بوت قريب أو حبيب ؟ وماذا يقول من ع±زي بذلك؟•

oج: يشرع لن أصيب بوت أحد أقاربه أن يقول: إنا ل وإنا إليه راجعون، اللهم أجرن ف مصيبت خيا وأخلف ل 

 خيا منها، وعليه أن يظهر الرضا بالقضاء والتسليم لمر ال، ول بأس بالبكاء وقول: العي تدمع والقلب يزن، ول

 نقول إل ما يرضي ربنا، ويبتعد عن الندب والصياح وشق الثياب ونتف الشعر ونوه، فهو من النياحة الرمة، وف

 الديث: (( ليس منا من ضرب الدود وشق اليوب، ودعا بدعوى الاهلية )) وأما العزي فإنه يقول للمصاب:

 أحسن ال عزاك، وجب مصابك، وغفر ليتك ورحه وخلفه ف عقبه بي، ويقول لم: إن ف ال عزاء من كل فائت،

 وخلفا من كل هالك، فبال تقوا وإياه فارجوا فإن الصاب من حرم الثواب. ويثهم على الصب والرضا، ويعدهم

بالجر الزيل وثواب الصيبة.

 س: سائلة تقول: أنا امرأة كبية السن، وأعجز عن الوقوف ف الصلة ، فهل ل اللوس إذا تعبت أم أن•

ذلك ينقص أجري؟ 

oج: ل بأس بالصلة جالسة عند العجز عن القيام وذلك مت حصل تعب ومشقة وإرهاق بسبب مرض، أو بسبب 

 كب السن، بيث يتضرر من القيام أو يزيد ف الرض فإن ذلك مبيح للجلوس، وتكون الصلة كاملة لقول النب

 صلى ال عليه وسلم (( صل قائما فإن ل تستطع فقاعدا، فإن ل تستطع فعلى جنب )) ولقوله تعال: (( ̄فات¿ق²وا الل¶ه

م¬ا است¬̄طعت±م )) . 

 أما النافلة فتجوز حال اللوس ولو مع القدرة، لكن ليس له إل نصف أجر القائم؛ لديث (( صلة القاعد على

النصف من صلة القائم )) أي: ف النافلة. وال أعلم.

 س: هل صحيح أن الن يتلبس بالنس ؟ وهل يوز لن تلبس به جن أن يذهب لحد القراء لكي يقرأ عليه•

لخراج الن؟ 



oج: صحيح أن الن يتلبس بالنس، لن الن مرد روح بل جسد، فهذه الروح لفتها تدخل ف جسد النسان 

 وتتغلب عليه، بيث ل يبقى لروح النسان إحساس، فلذلك ينطق الن على لسانه ويتصرف فيه، وإذا ضرب فإنا

 يقع الل على الن، بيث إذا فارقه ل يتذكر النسي ما حصل له، ول يرى عليه آثار الل، وبيث يشاهد حال

 التلبس يفعل أشياء غريبة، كدخوله ف النار وابتلعه المر منها، وحله الشياء الثقيلة، وضرب نفسه بالجر الكبي

 ونو ذلك، وإنا يفعل هذا الن التمردون العصاة على ال، وهو ف دينهم السلمي ذنب كبي بيث يعد مرتكبه

 مرما. وطريقة التحفظ منهم والتحصن بكثرة ذكر ال تعال وقراءة العوذتي وآية الكرسي وخاتة سورة البقرة،

 ونو ذلك من اليات وقراءة الوراد والدعية الت ورد المر با ف الصباح والساء، وكثرة الستعاذة بال من

 الشياطي وأتباعهم، ومت ابتلي أحد بالصرع وملبسة الن فإنه يعال بالقرآن، فهناك قراء متخصصون لخراج

الن، ولم معرفة بكيفية إخراجه ولو بالقتل، وذلك معروف عندهم بطرق متبعة. وال أعلم.

 س: هل يلزم الرجل إذا توفيت قريبته الذي هو مرم لا أن يتول إنزالا ف القب؟ وهل يوز أن ينل الرأة•

ويكشف وجهها من ليس من مارمها؟ أفيدونا مأجورين.

oج: يتول إنزالا ف القب مارمها كأولدها وإخوتا والعمام والخوال ونوهم، ول يتول ذلك غي الارم مع 

 وجود مرم وقدرته، فإن عدموا أو عجزوا جاز أن يتولها غي الارم من القارب ونوهم، وأما كشف الوجه

 فالصل أنه ل يشرع كشف وجه اليت رجل أو امرأة، بل يبقى الكفن كما هو وتل العقد، وليس مع من أمر

بالكشف مستند صحيح، وال أعلم.

س: هل يوز للمعتدة الروج للمستشفى لجراء عملية ونو ذلك؟•

oج: العتدة من الطلق الرجعي تلزم بيت زوجها وتبقى معه كزوجة، لقوله تعال: (( و¬ات¿ق²وا الل¶ه¬ ر¬ب¿ك²م ̄لا ت±خر°ج±وه±ن 

 م°ن ب±ي±وت°ه°ن¿ و¬̄لا ي¬خر±جن¬ إ°ل¶ا ̄أن³ ي¬أ³ت°ي¬ ب°̄فاح°ش¬ة¾ م±ب¬́ين¬ة¾ )) إل قوله تعال: (( ̄أسك°ن±وه±ن¿ م°ن ح¬يث² س¬̄كنت±م )) وذلك أن

 الرجعية كزوجة، فلزوجها أن ينظر إل زينتها، ولا أن تتجمل أمامه لياجعها، ومن مات منهما ف العدة ورثه

 الخر، أما الطلقة البائن فإنا تعتد حيث شاءت، وليس على زوجها إسكانا لقصة فاطمة بنت قيس حيث خرجت

 من بيت زوجها، واعتدت ف بيت ابن أم مكتوم فأما الروج لاجة فإن العدة ل تنع ذلك، فقد أذن النب - صلى



 ال عليه وسلم - للمعتدة من طلق أن ترج لتجذ نلها فأما الادة وهي التوف عنها زوجها فإنا تلزم بيت زوجها

 الذي كانت تسكنه ف حياته، فل ترج منه إل لضرورة، ولا أن ترج نارا للحاجة، ولا الروج لجراء عملية ف

الستشفى، ونو ذلك من الضرورات، وال أعلم.

س: ما حكم قول (إنه على ما يشاء قدير) ل عز وجل؟ •

oج: هذه عبارة موهة ويستعملها بعض العلماء كابن كثي ف تفسيه، ولكن ذلك عن حسن ظن، والول عدم 

 استعمالا، فإنا تقيد قدرة ال على ما يشاؤه فقط، مع أن ال تعال قادر على كل شيء ما شاءه كونا وقدرا وما ل

 يقدره، ويدخل ف ذلك جيع الركات والسكنات وأفعال الخلوقي، وهناك طائفة من العتزلة القدرية يقال لم

 الرشدة يستعملون التعبي بقولم: إنه على ما يشاء قدير، فيخرجون ما ل يشاء عن قدرته، تعال ال عن قولم علوا

 كبيا، وقد رد عليهم شيخ السلم ابن تيمية - رحه ال تعال- برسالة مستقلة سرد فيها النصوص الت فيها عموم

 قدرته على كل شيء، وهى ف القرآن، تزيد على أربعي موضعا، وكذا ف الحاديث النبوية كثي، ث لو وجد نص

 فيه أنه قادر على ما يشاء، فليس فيه دليل على نفي قدرته على ما ل يشاء، بل هو من جلتها، فعبارة على ما يشاء

قدير ل توز وفيها مذور، فهم يتوصلون با إل نفي قدرته على أفعال العباد ونو ذلك، وال أعلم. 

س: هل كان السلف الصال يكرهون النوم بعد صلة الفجر ؛ لنه وقت مبارك؟•

oج: نعم، قال ابن القيم ف الطب النبوي: ونوم النهار رديء يورث المراض والرطوبية والنوازل، ويفسد اللون 

 ويرخي العصب ويكسل ويضعف الشهوة إل ف الصيف وقت الاجرة، وأردؤه نوم أول النهار وأردأ منه النوم بعد

 العصر، ورأى عبد ال بن عباس ابنا له نائما نومة الصبحة، فقال له: قم، أتنام ف الساعة الت تقسم فيها الرزاق؟!

 إل أن قال: ونوم الصبحة ينع الرزق؛ لن ذلك وقت تطلب فيه الليقة أرزاقها وهو وقت قسمة الرزاق، فنومه

 حرمان إل لعارض أو ضرورة، وهو مضر جدا بالبدن لرخائه البدن وإفساده للفضلت الت ينبغي تليلها بالرياضة،

 فيحدث تكسرا وعيا وضعفا، وإن كان قبل التبز والركة والرياضة وإشغال العدة بشيء فذلك الداء العضال

الولد لنواع من الدواء.

س: هل ورد فضل لنوم القيلولة ؟ ومت وقتها؟•



oج: قال ف الداب الكبى لبن مفلح قال اللل تستحب القـائلة نصف النهـار، قال عبد ال بن أحد كان أب 

 - يعن ابن حنبل - ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا ل يدعها ويأخذن بـها، ويقول: قـال عمر بن الطاب

 - رضي ال عنه - قيلوا فإن الشياطي ل تقيل. وروى اللل عن أنس قال: ثلث من ضبطهن ضبط الصوم: من

 قال وتسحر وأكل قبل أن يشرب. وروى أيضا عن جعفر بن ممد وهو الصادق عن أبيه قال: نومة نصف النهار

 تزيد ف العقل، وعن ابن عباس مرفوعا: (( استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، والقيلولة على قيام الليل ))

 رواه ابن ماجه وأبو يعلى والضياء ف الختارة وظاهر كلم الصحاب أن نوم النهار ل يكره شرعا إل بعد العصر،

وأنه تستحب القائلة، والقائلة: النوم ف الظهية، وظاهره شتاء وصيفا وإن كان الصيف أول با، اهـ.

 س: رجل تزوج وله جد من قبل أمه، هل زوجة هذا الرجل تكشف لذا الد ويعتب مرما لا أم ل. مع ذكر•

الدليل؟

oج: نعم فإن الد يعتب كالب فيدخل ف قوله تعال: (( ̄أو آب¬اء° ب±ع±و̄لت°ه°ن¿ )) فإذا أجاز الكشف لوالد الزوج فإن 

 جده كأبيه، ول شك أن والد أمه له نوع ولدة، حيث أنه أب لحد والدي الزوج، وكما تكشف له جدته أم أمه

 فكذلك تكشف البنت لب أمها فأصبح كالوالد فدخل ف قوله تعال: (( و¬ح¬̄لائ°ل² ̄أبن¬ائ°ك²م± ال¶ذ°ين¬ م°ن ̄أص̄لاب°ك²م )) فإن

أم هذا الزوج تولدت من صلب هذا الد، فهو كالب فتكشف له زوجة ابن ابنه وابن بنته، وال أعلم.

س: ما هي المور الت يب أن تراعيها العتدة بوفاة زوجها ؟•

oج: الحداد هو اجتناب الادة كل زينة وتمل يلفت النظار نوها ويرغب ف النظر إليها، فل تتخضب بالناء 

 ونوه ول تكتحل للجمال إل من رمد ونوه، ول تتطيب با له رائحة عطرة أو لون حسن كالسك والريان

 والورد ونوها، ول تسن وجهها بالزينة باسفيداج ونوه با يسمى بالكياج والكوافي، ول تلبس ثياب المال الت

 ترتديها ف الفلت وعند الجانب، ول تتحلى ف اليدين ول العنق ول الذن ونوها بذهب أو نوه، ول تلبس ما

 صبغ للزينة كأحر وأصفر وأخضر وأزرق صافيي، ول تغتسل بالصابون المسك بل بالتايد ونوه، ول تدهن با له

 رائحة من الدهان، وتقتصر على دهن الزيتون ونوه، ولا أن تغتسل كلما شاءت وتغسل رأسها بالسدر والتايد،

 وتلزم منلا الذي كانت فيه ف حياة زوجها ول ترج منه إل لضرورة، فإن خافت على نفسها جاز لا التحول



 حيث شاءت، ولا أن تكلم مارمها ونساءها، وأن تيب الاتف بقدر الاجة، وأن ترج ليل من منلا، وأن تنام

 منه حيث شاءت، وأن تزور أقاربا لرض أو كب، لكن البيت ف منلا، ولا الروج لاجتها الضرورية نارا ل

ليل، ولا مراجعة طبيب أو مكمة أو نو ذلك بقدر الاجة، وال أعلم.

 س: رجل متزوج من امرأتي، إحداهن عقيم، وبوافقته وبوافقة الرأتي هل يكن أخذ بويضة من الرأة•

السليمة وإعطاءها للمرأة العقيم بغية تلقيحها بن الزوج؟

oج: ل أرى ذلك جائزا، لا فيه من كشف العورات ولسها وتعاطي عمل مستغرب وغي متحقق النجاح، فعليها أن 

ترضى با قسم ال وتقنع بلقه وتقديره سبحانه، فهو الذي يعل من يشاء عقيما، وال أعلم.

 س: هل الزوج ملزم شرعا بعلج زوجته وتكاليف هذا العلج إذا كان ف الستشفيات الهلية، كالعملية•

الراحية أو علج السنان وغي ذلك، مع عدم من ينوب عنه ف ذلك؟

oج: ل يلزم ذلك شرعا، ولكن من باب العروف، والستحسن والعتاد بي الزوجي أن يقوم بذلك لسن الصحبة 

ومكافأة الحسان والاجة الاسة، ونيابة عن أولده الذين تلزمهم نفقة علج والدتم فيقوم أبوهم مقامهم.

س: هل يفطر الدم الارج من الفم (بي السنان) ف أثناء الصيام؟•

oج: ل يفطر هذا الدم إذا خرج من السنان وقذفه النسان ول يدخله ف جوفه، ول يبتلع منه شيئا عمدا فل يضره 

 وعليه أن يتم صومه ول قضاء عليه، كالذي يرج مع السواك أو بدلك الفم حال الضمضة ونوه، لكن عليه أن

ينظف فمه ويطهره كما يطهره من النجاسة.

 س: بعض النساء العاملت السلمات يصمن رمضان، ويضطرهن عملهن إما ف مستشفى أو مؤسسة عامة•

 أو خاصة إل الديث مع الرجال الجانب من زملء الهنة، حديثا فيه تلقائية وانبساط، فما توجيهكم لنا ف

هذا، جزاكم ال خيا؟

oج: ل ضرورة إل هذا الديث الذي بذه الصفة، فالرأة ل تاطب الرجال الجانب إل عند الضرورة فقد نيت ف 

 الصلة عن التسبيح للمام، وأمرت بالتصفيق، ونيت عن رفع الصوت بالتلبية مع أنا ذكر وشعار للمحرم،



 فبطريق الول نيها عن الديث مع الرجال بل حاجة، وقد قال تعال لنساء النب صلى ال عليه وسلم (( فل

 تضعن بالقول فيطمع الذي ف قلبه مرض )) ويتأكد هذا النهي حالة الصيام ولو نفل فكيف بالفرض؟! فعلى الرأة

 السلمة أن تبتعد عن التمعات الت يتواجد فيها الرجال الجانب، ومت احتاجت لذلك اكتفت بالكالة الاتفية،

 ويكون الكلم فيها بقدر الضرورة كجواب سؤال أو استفسار، ث تقطع الكلم حت ل يرح صومها ول يقدح ف

عفافها، وتافظ على نفسها عن الظنون والتهم، وال أعلم.

 س: شخص صلى وبعد الصلة وجد على فرجه مذيا وهذا يتكرر عليه كثيا، فهل يعيد الصلة؟ وكيف•

 تكون طهارته وصلته، وما وضع صلة الماعة بالنسبة له، حيث أن خروج الذي يتكرر منه باستمرار

وبدون شهوة، ويصل له ذلك أيضا بعد البول؟ فماذا يفعل بلبسه؟

oج: يعتب هذا حدثا دائما كسلس البول، فيلزمه الوضوء لكل صلة؛ لنه من نواقض الوضوء لكونه خارجا من 

 السبيل، وإذا خرج وهو ف الصلة فل يعيد ول يقطع الصلة؛ لنه يرج بدون إرادته، ول ينجس اللبس وهو ف

 الصلة، لكن بعد الصلة عليه أن يتوضأ للوقت الثان إن وجد منه شيء بعد الول، وأن يطهر ملبسه للصلة

 بعدها، وأن ياول التحفظ بلبس وقاية تفظ التلوث حت ل يلوث ثيابه، وله أن يصلي مع الماعة كمأموم ول

يكون إماما وهو بذه الال لنقص طهارته، وعليه السعي ف علج نفسه، وال أعلم.

 س: إذا أسقطت امرأة ف الشهر الثان وبعد عملية التنظيف ل يرج معها دم، هل تصلي وتصوم أم ل ما•

الكم؟

oج: إذا كان عمر الني فوق أربعة أشهر فلها حكم النفاس وتغتسل مت انقطع الدم ولو بعد السقاط بيوم أو 

 يومي، فإن كان دون الربعة أشهر فهو دم حيض فلها حكم اليض فمت طهرت اغتسلت وصلت وحلت لزوجها،

وإل فبعد أكثر اليض وهو خسة عشر يوما.

 س: امرأة ف مدة النفاس وتعلم ابنتها القرآن علما أن إخوانا موجودون ف البيت وأحدهم غي مشغول•

ومتواجد ف البيت ما الكم؟ 



o،ج: يفضل أن يعلمها أخوها عند وجوده وفراغه، أما إن انشغل أو غاب فل بأس أن تعلمها أمها ولو كانت نفاسا 

لكن ل تس الصحف وإنا تقتصر على قراءة الكلمات وبعض اليات، وال أعلم.

 س: رجل سافر إل إحدى الدن من أجل الراحة والستجمام وقد حدد موعد عودته بعد أسبوع، فمكث•

سبعة أيام ف سفره، فهل يترك السنن الرواتب ويسح على شرابه ثلثة أيام أم ل؟ أفيدونا.

oج: ورد ف الديث قوله صلى ال عليه وسلم (( السفر قطعة من العذاب ينع أحد طعامه ونومه، فإذا قضى نمته 

 فليسرع الفيئة )) وهذا يدل على أن شرعية الرخص ف السفر لجل الشقة الت تنال السافر ف ذلك الزمن، حيث

 رخص له أن يقصر الرباعية إل ركعتي، وأن يقتصر على الفرائض، وأن يمع الصلتي، وأن يفطر ف رمضان ويزيد

 ف مدة السح على الفي إل تام ثلثة أيام، ول شك أن السفر الذي ل توجد فيه الشقة، وإنا هو لجل الراحة

 والستجمام ل يسمى سفرا، وإنا هو نزهة وتنقل، فإذا دخل بلدا غي بلده وسكن ف فندق أو استأجر منل وتتع

 بالفرش والسرر والنوار والراوح والتكييف الكامل وخدمة أهل الكان، وقربوا له الطعام والشراب والقهوة

 والشاي وجيع ما تطلبه نفسه، فإن أراه ألذ من كثي من القيمي ف البلد، حيث أراح نفسه من العمل التواصل

 والرفة والنشغال بالتكسب والعمل الوظيفي، وبقي ليس له عمل سوى النوم واللوس والتقلب ف البلد ماشيا أو

 راكبا لرد النظر والترويح عن النفس، فأرى أن مثل هذا أول بأن يزيد ف النوافل والذكار، ويافظ على إتام

 الفرائض ونوها، حيث إن هذا ل يعد سفرا، فإن سفر النب - صلى ال عليه وسلم - وأصحابه غاية ف الشقة

 والعزوبة والصعوبات، فإنم ل ينلون ف الدور، وإنا نزلوا ف خيام وخدور وقباب ف البطح ف الشمس والر

 والبد، ويلقون مشقة من قيامهم بإصلح الطعام واجتلب الاء، ورعي البل وسقيها ونو ذلك، فأين هذا من

 سفر هذا الذي سافر إل إحدى الدن كالقاهرة والكويت ودمشق ونوها من أجل الراحة والستجمام فبينهما فرق

كبي، وال أعلم. 

س: هل يوز البول واقفا لن يؤله اللوس ؟•

oج: ثبت ف الصحيح عن حذيفة رضي ال عنه: (( أن النب صلى ال عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما )) وقد 

 اختلف ف سبب ذلك، فقيل: إن ذلك كان لوجع بأبظه، أي: باطن الركبة، وقيل: فعله استشفاء من وجع الصلب



 كما كانت العرب تفعله، ذكره الشافعي وقيل فعله تنها وبعدا عن إصابة البول، فالسباطة هي الزبلة الرتفعة، فلو

 بال عليها جالسا لرتد عليه بوله، فهو استتر با، فلم يكن بد من البول قائما، وقد قالت عائشة رضي ال عنهـا:

 (( من حدثكم أنه كان يبول قائما فل تصدقوه، ما كان يبول إل قاعدا )) رواه أحد وأهل السنن، وسنده صحيح

 وروى الترمذي (( أن النب صلى ال عليه وسلم قال: يا عمر ل تبل قائما )) ث قال: (( فما بلت قائما بعد ))

وروى البزار بإسناد صحيح عن بريدة مرفوعا: ثلث من الفاء: أن يبول الرجل قائما... الديث، وال أعلم.

 س: يواجه بعض الرافقي للمرضى بالستشفيات من فراغ طويل مدة مرافقتهم لرضاهم والت قد تصل إل•

عدة أسابيع، فبماذا توجهونم؟

oج: نوجههم إل قراءة القرآن وتعلم العلم النافع، والدعوة إل ال وكثرة الذكر ودعاء ال تعال لرضى السلمي 

 بالشفاء، وبزيارة الرضى وتأنيسهم، فإن ف قراءة القرآن وكثرة الذكر ما يزيل الم والغم ويشغل الوقت مع أنه

 عمل صال، وفيه حسنات وأجر كبي، وف النشغال بفظه واستظهار سوره وآياته وتدبره والتفقه ف معانيه زيادة

 معلومات وفوائد ومعرفة بالكتاب النل علينا، فنوصي هؤلء الرافقي بأن يكبوا على القرآن، وينشغلوا بقراءته

 وحفظه أو حفظ ما تيسر منه، وكذا بالقراءة ف كتب التفسي الختصرة وتكرار ذلك حت تعي على فهم العان

 والستفادة منها والزيادة ف العلومات، وهكذا نوصيهم بالتعلم للعلم النافع من أفواه العلماء الوجودين لديهم،

 ومن الرسائل والكتب العلمية الختصرة الفيدة سواء ف التوحيد أو ف العقائد أو ف الحكام والداب أو ف

 الفضائل، وهي متوفرة، ومن ل يدها أو ل يعرفها فعليه بالسؤال عنها لن يعرفها ويعرف أهيتها، وهكذا نوصيهم

 بالدعوة إل ال أفرادµا أو جاعات: (( ولن يهدي ال بك رجل واحدا خي لك من حر النعم )) وهكذا نوصي

 بكثرة الذكر والدعاء والرغبة إل ال أن يشفي مرضى السلمي وأن يزيل ما هم به من الم والغم والكرب

الشديد، وال أعلم.

س: ما حكم الشرع فيما يقوله بعض الناس: لول الطبيب فلن لات الريض.•

لول حنكة الطيار فلن لسقطت الطائرة، لول الدرس فلن لرسب الطلب؟ 



oج: ل يوز هذا الطلق، فإن أفعالم مسبوقة بقدرة ال تعال وإرادته، والواجب أن يقال: لول ال ث فلن، ليكون 

 فعل الطبيب أو الدرس مسبوقـا بإرادة ال وقدرته وخلقه ومشيئته، وقـد روى ابن جرير ف تفسي قوله تعـال:

 (( ي¬عر°ف²و̄ن ن°عم¬̄ة الل¶ه° ث²م¿ ي±نك°ر±ون¬ه¬ا )) عن عون بن عبد ال بن عتبة قال: يقولون لول فلن أصابن كذا وكذا ولول

 فلن ل أصب كذا وكذا، وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لوله ل تكن، وإضافتها إل من ل يلك لنفسه ضرا

 ول نفعا، ولو كان له سبب فالسبب ل يستقل بالياد، فالرب تعال أنعم عليه وجعله سببا، ولو شاء لسلبه السببية،

 وشبهه بعض السلف بقول بعضهم: كانت الريح طيبة واللح حاذقا، ما فيه إسناد السبب إل الخلوق ونسيان

 مسبب السباب، وذكر ابن كثي عند تفسي قوله تعال: (( ̄ف̄لا ت¬جع¬ل²وا ل°ل¶ه° ̄أند¬ادµا )) عن ابن عباس قال: النداد هو

 الشرك، ث ذكر منه أن تقول: لول كليبة هذا لتانا اللصوص، ولول البط ف الدار لتى اللصوص، وقول الرجل:

 لول ال وفلن، ل تعل فيها فلنا هذا، كله به شرك، رواه ابن أب حات فعلى هذا ينصح من يقول: لول الطبيب

 مات الريض، بأن يقول لول ال ث الطبيب الفلن، وكذا لول ال ث حنكة الطيار، أو لول ال ث الدرس فلن، وإن

كان الول إسناد الميع إل ال تعال.

س: بعض الناس ل يت أولده إل وهم كبار، ويعمل وليمة يوم الختتان، فما حكم الشرع ف ذلك؟ •

oج: الفضل التان ف الصغر ففيه مصلحة وهي أن اللد بعد التمييز يغلظ ويشن، فلذلك جوزوا التان قبل 

 التمييز لرقة اللدة وسهولة قطعها، ولنه ف الصغر ل حكم لعورته، فيجوز كشفها ولسها لصلحة، ث إن ذلك

 أيضا أسهل لعلجه ومداواة الرح وبرئه سريعا، واختار بعضهم التان ف يوم الولدة، وقيل ف اليوم السابع، فإن

 أخر ففي الربعي يوما، فإن أخر فإل سبع سني، وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلة، فإن من شروط الصلة

 الطهارة، ول تتم إل بالتان، فيستحب أن ل يؤخر عن وقت الستحباب، أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف

 فيجب على من ل يت أن يبادر إليه بعد البلوغ ما ل يف على نفسه. أما عمل الوليمة على التان فل بأس با وهي

 من الولئم القدية قبل السلم وتسمى العذار، وإن كان الناس ف هذه الزمنة قد تغافلوا عنها، فليست سنة

مؤكدة كالعقيقة، وال أعلم.



 س: رجل أحضر والده من خارج مدينة الرياض للعلج، واستأجر منل بوار الستشفى الذي يرقد فيه•

 والده من أجل أن يكون قريبا من والده، فهل يعتب مسافرا وتري عليه أحكام السافر حيث سيمكث قريبا

من الشهر؟ أفيدونا مأجورين. 

oج: ل يعتب مسافرا والال هذه، فإنه مقيم ف منل كمنازل القيمي، يتمتع با يتمتعون به من الفرش واللحف 

 والنوار والتهوية والراوح والطعمة والفواكه ونو ذلك، فل يسمى مسافرا، فإن السفر قطعة من العذاب، وليس

 كذلك القيم ف هذه النازل السقفة الفروشة النورة، ث أيضا هو يسمع الؤذني بقربه وليس له عذر ينعه من

 الصلة معهم، فتأخره يسبب ترتب الوعيد عليه كمن سع النداء ول يب من غي عذر، ث أيضا هو قد عزم على

 القامة أكثر من أربعة أيام، وقد ذهب المهور إل أن من عزم على أن يقيم أربعة أيام فأكثر أن عليه التام كما أقر

ذلك علماؤنا، وال أعلم.

س: هل يوز استخدام دم بعض اليوانات ف تركيب الدوية ؟•

oج: الصل ف الدماء السفوحة التحري، والرم نس فل يوز استعمال النجس ف العلج، وقد ذهب بعض العلماء 

 إل أن النجاسة تطهر بالستحالة والتغي فل يكم بنجاسة رماد اليتة ودخانا ونوه، فعلى هذا يكن أن يقال: إن

الدوية الركبة من بعض النجاسات تباح لستحالة النجاسة وذهاب عينها، وال أعلم.

س: هل ورد فضل للحجامة ؟ وهل لا فوائد طبية؟ •

oج: ورد الث على الجامة والعلج با وفعلها النب صلى ال عليه وسلم ولعل ذلك يناسب ف بعض الزمنة 

 والمكنة ولبعض الشخاص دون بعض، وقد ثبت أن النب - صلى ال عليه وسلم - احتجم وأعطى الجام أجره

 وقال: (( خي ما تداويتم به الجامة )) وذكروا من منافعها أنا تنقي سطح البدن وتستخرج الدم من نواحي اللد،

 ويؤمر با ف النصف الثان من الشهر، وقد روى الترمذي عن ابن عباس يرفعه: (( أن خي ما تتجمون فيه يوم

 سابع عشرة أو تاسع عشرة أو يوم إحدى وعشرين )) وله عن أنس (( كان رسول ال صلى عليه وسلم يتجم ف

 الخدعي والكاهل، وكان يتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وإحدى وعشرين )) وتكره عندهم الجامة على الشبع

 وتكره الجامة يوم السبت ويوم الربعاء، ولعل الال يتلف باختلف الزمان والماكن والشخاص، فمن الناس



 من يتضرر حت يتجم وتصبح الجامة عادة له ل يصب عنها كل عام، ومنهم من ل يتاج إليها لقلة الدم الزائد

معه، وال أعلم.

 س: هل يؤجر النسان على تبعه بالدم ؟ وهل ينطبق عليه قوله تعال: (( و¬م¬ن ̄أحي¬اه¬ا ̄ف̄ك̄أن¿م¬ا ̄أحي¬ا الن¿اس•

ج¬م°يعµا )) أفيدونا مأجورين؟ 

oج: ل يكن التبع بالدم معروفا فيما سبق، فلذلك ل يذكر الطباء الولون العلج بقن الدم ف العروق، إنا هو 

 شيء جاء ف الطب الديث، ول شك أنه ما ظهر أثره ونفعه وتأثيه ف الرضى، فلذلك أصبح العلج به سائغا

 ومشهورا، ول شك أن الذي يتبع بشيء من دمه الزائد الذي ل يضره أخذه لينقذ به مريضµا مدنف�ا، ويكون سببا

 ف زوال مرضه أو تفيفه هو ما يؤجر عليه احتسابا، ولعله يدخل ف الية الكرية إذا كان الشفاء يتوقف على هذا

 التبع بإذن ال تعال، مع أن كثيا من العلماء قد أفتوا بنع العلج بالدم، وعللوا بنجاسته وتريه، وبديث: أن ال

 ل يعل شفاء أمت فيما حرم عليها ولكن لا أصبح مربا ومفيدا وليس فيه مباشرة النجاسة، رخص فيه العلماء

التأخرون، وجعلوه من باب الضرورات أو من العلج الفيد با ل يتحقق تريه، وال أعلم.

س: إذا خرج من دم يسي على أثر جرح وأنا أصلي ف السجد، فهل أقطع الصلة أم ل؟ •

oج: ل شك أن الدم نس؛ لنه مرم وكل مرم سائل فهو نس كاليتة والمر، ولكن يعفى عن يسيه فل ينقض 

 الوضوء ول يب غسله وإنا يب من الفاحش، وهو ما يفحش ف نفس كل إنسان بسبه، وقد ذهب بعض أهل

 الجاز إل أن الدم ل ينقض الوضوء واستدلوا بأن عمر صلى وجرحه يثعب دما ولكنه معذور؛ لن القروح السيالة

 كسلس البول، وكذا قصة الصحاب الذي رمي وهو يصلي، فاستمر ف صلته، فإن قطعها ل يوقف الدم، فأما

 اليسي فيعفى عنه، فقد ذكر البخاري أن ابن عمر عصر بثرة فخرج منها الدم ول يتوضأ لقلته، وبزق ابن أب أوف

 دما فمضى ف صلته، وكل هذا دليل على العفو عن اليسي، لكن قد ثبت أنه - صلى ال عليه وسلم - قال: إذا

 أحدث أحدكم ف صلته فليمسك بأنفه ولينصرف أي: ليجدد الوضوء، وهذا دليل على أن الرعاف مشهور

عندهم أن صاحبه ينصرف من الصلة؛ لنه نس وناقض للوضوء، وال أعلم.

س: ما أثر استعمال الخدرات والدمان عليها على سلمة أصول الدين ؟ •



oج: الخدر هو مأكول أو مشروب يصل من أثره تدير للجسم وإضعاف للحساس، وهو ما ابتلي به كثي من 

 الناس ف هذه الزمنة، وعظمت الصيبة به فأصبح من تعاطاه ل يستطيع الصب عنه على أي حال، ولو بذل ف

 سبيل تصيله النفس والنفيس، ول شك أن أثره إضعاف العقل وظهور الضعف ف التصرف فربا سلب الدمن عقله

 فأصبح كالخبل الذي ل ييز النافع من الضار، فصار كالاني أو شرا منهم، ث هو مؤثر على الدين والعقيدة، فإن

 الدمني عليه يعرفون تريه شرعا وعقل، ول شك أن من ترأ على ما يرمه الشرع وأقدم على فعله قد تعمد

 الخالفة والعصيان، وذلك قدح ف الدين وجرأة على ال، واستحلل لا حرمه، وزيادة على ذلك فعل ما يل

 بالشرف ويناف الروءة والكرامة، ولكن أعداء ال من اليهود والشركي يزينون للمسلمي النماك فيها حت

 يضعفوا عقولم وتدبيهم وتفكيهم، ويقضوا على معنوياتم ويستنفوا أموالم، وف ذلك ضعف السلم وقوة

أعداء السلمي.

س: ما شروط التوبة النصوح ؟ •

oج: التوبة واجبة على العبد ف كل حال، وف الديث: (( كل بن آدم خطاء وخي الطائي التوابون )) ولو ل يكن 

 إل الغفلة ونسيان الذكر فإنه يعتب ذنبا، وقد قال النب صلى ال عليه وسلم (( إنه ليغان على قلب وإن لستغفر ال

 وأتوب إليه ف اليوم أكثر من سبعي مرة )) وتتأكد التوبة لن عمل ذنبا ولو صغيا، وشروطها ثلثة: الول:

 القلع عن الذنب، والثان: الندم على ما فات، والثالث: العزم على أن ل يعود، فل تقبل توبة التمادي ف

 الفسوق والباقي على عمل الذنب، فمن تاب من ترك الصلة فليحافظ على أدائها، ومن تاب من شرب الدخان

 فل بد أن يتركه ويبتعد عنه، ومن تاب من السكرات أو الخدرات هجرها وهجر أهلها، ومن أقلع عن الذنب لكن

 بقي يتمدح با فعل من العاصي فيفتخر بأنه فعل بفلنة أو فلن أو أنه قتل ونب ويعد ذلك شرفا ومنقبة، فمثل هذا

 ل يتب، وإنا ترك العاصي عجزا أو استغناء عنها، وهكذا من تركها، ولكن نفسه تتوق إل الزنا أو السكر والدخان

 والخدر، ويود لو تكن منها لينال منها شهوته ويشبع رغبته، فهذا ل تقبل توبته لن نيته وعزيته الرص على

 الذنب وتن العصية، فل بد للتوبة الصادقة من بغض العاصي ومقت أهلها، والسف والندم على ما فرط منه فيها

حت يكون صادقا وتقبل توبته.



س: دور هذه التوبة ف تغيي مسار الدمني إل الطريق السوي؟ •

oج: مت صدق ف توبته وترك الذنب ومقت أهله وابتعد عنهم وحذر من شرهم، فإن ذلك دليل صدقه وصحة توبته 

 وبرهان استقامته، فإن من أبغض شخصا أو عمل ظهر منه بغضه ف العاملة والالسة والقابلة، ث كان هذا دليل

 على رجوعه إل الق ولزومه الطريق السوي ومبته لهل الي والصلح ومقته للمفسدين وأهل المور

 والخدرات، فتراه يسبهم ويشنع بأفعالم ويذر من مالطتهم، ويشيع حيلهم ويدل على مابئهم، وتراه مع ذلك

 مبا للدين والعلم والعمل الصال مافظا على الصلوات مبتعدا عن السكرات والخدرات، فهو بذا يعرف صدقه

وصحة توبته.

س: ما هي العقوبة ف الدنيا والخرة للمدمن والروج ؟•

oج: العقوبة ف الدنيا بقدر ما يصل به النزجار، وقد شرع ف شرب المر اللد أربعي جلدة، ولا ل يردعوا زادها 

 عمر بن الطاب إل الثماني، وورد ف الديث الرفوع: (( إذا شرب فاجلدوه ث إذا شرب فاجلدوه؟، ث إن شرب

 فاجلدوه، ث إن عاد ف الرابعة فاقتلوه )) وهو صحيح، مروي من عدة طرق، وأما ف الخرة فقد قال النب صلى

 ال عليه وسلم (( من شرب المر ف الدنيا ل يشربا ف الخرة )) وأخب أن من تكرر منه شربا كان حقا على ال

 أن يسقيه من طينة البال (عصارة أهل النار) وقال: (( ل يشرب المر حي يشربا وهو مؤمن )) ول شك أن

 الخدرات والدخان أشد ضررا من المر، فهي أشد عقوبة وأكب إثا، وقد أفت علماء السنة بأن الروج يستحق

القتل، لنه من الفسدين ف الرض، فضرره على الديان أعظم من ضرر السم على البدان. 

س: كلمة توجيهية. •

oج: ننصح كل شاب يريد ناة نفسه أن يبتعد عن أسباب الردى واللك، وأن يهرب من جلساء السوء الذين 

 يوقعون ف الشرور والعاصي، فإن أولئك الفسدين منهم من وقع ف تلك الشباك وصعب عليه التخلص منها،

 فأحب أن يوقع غيه من الهلة والسفهاء ليكونوا سواء ف التردي والضرار، ول يهمه مبة الي للمسلمي، بل

 يب أن يهلك غيه كما هلك بنفسه، ومنهم من يهل العواقب وينخدع بكثرة الالكي، ويظن أن هؤلء الماهي

 على صواب، فسبيل النجاة أن يرجع العبد إل ربه ويتوب ويستغفر، ويكثر من ذكر ال ويافظ على الصلوات



 والوراد، ويتطوع بالكثار من السنات، كما نشي على الدعاة ورجال اليئات أن يأخذوا بأيدي هؤلء السفهاء

 ويردوهم عن السفه، ويرشدوهم إل أسباب النجاة، ويرصوا على أن يضموهم إل من يصلحهم ويربيهم تربية

 صادقة، حت يسلموا من اللك ويسلكوا الطريق السوي، وبعد الرشد والدراك وتام العقل والطلع على الفاسد

 ومعرفة الفسدين يذروهم ويذروا منهم، وبذلك يصبحون أعضاء ف التمع صالي ومصلحي، وال الادي إل

سبيل الرشاد.

 س: رجل باع سيارة أقساطا ف مبلغ قدره أربعون ألفا أو أكثر أو أقل لقساط شهرية، كيف يزكي هذا•

 البلغ علما أن القساط تستمر لدة سنتي ونصف، لو زكى هذا البلغ بعد مرور سنة هل تمع هذه الزكاة

لدة سنتي ونصف أم ل، أو كيف الطريقة لتصحيحه لزكاته؟ أفتونا مأجورين. 

o،ج: من باع سلعة بأقساط فإنه يزكي كل قسط إذا قبضه ول يلزمه الزكاة عن الدين الؤجل لعدم قدرته على قبضه 

وله أن يمع أقساط كل سنة، ويرج زكاتا جيعا ف شهر واحد.

 س: رجل عمي لكب السن ل يستطيع مزاحة الناس ف الج نظرا لكثرة الزحام، وامرأة كبية السن معتلة•

الصحة أيضا ل تستطيع مزاحة الناس، هل يوز لما أن يججا عنهما من مالما؟

oج: ل يوز النابة عن حج الفرض مع القدرة البدنية والالية، فإذا وصل إل حالة يقدر فيها على الج ببدنه لزمه 

 ذلك، ولو أن يطوف ممول على السرير، ويسعى على العربة، ويقف ف الواقف ممول على السيارة، ويوكل من

 يرمي عنه، ويفعل ما يقدر علية كالتلبية ولبس الحرام والذكار والدعية، فإن كان مريضا ملزما للفراش ل يقدر

على القيام ول على الركوب والنول، فله أن يوكل من يج عنه من ماله فرضا أو نفل.

 س: هل يوز أن يتصدق بالال الذي يبذل للحج لن ل يستطيع الج إل الفقراء والساكي، أو الاهدين•

لكي يكفي عن الج إذا كان قد أفرض؟ 



oج: إذا كان قد حج فرضه، وأراد أن يج مرة أخرى ورأى أناسا من الفقراء والساكي والعوزين والاهدين باجة 

 إل الال، فله أن يتصدق عليهم بنفقة الج سواء كان هو الاج أو الج لحد أقاربه التوفي، فالصدقة بذا الال

على أهل الاجة والفاقة الشديدة أفضل من إعطائه لن يج بقصد الال.

 س: إذا أحدث المام أو النفرد أو تذكر بعد تكبية الحرام أنه ليس على وضوء وأكمل صلته، ث بعد•

 تسليم المام إذا كان منفردا قضى الصلة، وإذا كان إماما بعد صلته بالماعة يقضي الصلة وحده، هل

يوز ذلك؟

oج: ل تصح صلة المام الدث بالماعة، ومت صلى بم وهو عال بدثه أو أحدث ف نفس الصلة، أو تذكر 

 حدثه ف الصلة لزمه إخبارهم أن يعيدوا صلتم كلهم؛ لن صلتم بطلت حيث صلى بم وهو يعلم بطلن

 صلته، فيعيدون جيعهم تلك الصلة، فإن ل يتذكر إل بعد الفراغ من الصلة أجزأتم صلتم وأعاد وحده. وأما

النفرد والأموم فيعيد إذا صلى وهو مدث، ولو ل يتذكر إل بعد الصلة.

 س: هل تديد العقيقة بعد أسبوع من ولدة الولود أو أسبوعي أو ثلث أسابيع فيه حديث صحيح أم ل؟•

وما حكمها إذا تأخر عن هذه اليام الذكورة؟

o،ج: ورد ف حديث صحيح أن العقيقة تذبح يوم سابعة أي بعد أسبوع من ولدته ث بعد أسبوعي ث ثلثة أسابيع 

وهذا على الستحباب، ويوز تأخيها ولو سنة أو أكثر ويذبها مت تيسرت، وال أعلم.

 س: صاحب عمل استورد عمال ثلثة أو أكثر أو أقل من بلد متلفة أو بلد واحدة من الارج، وكان منهم•

 أشخاص يعملون عندنا ف الملكة وكل يريد أن يلب أخاه أو قريبه من بلده إل الملكة واشتروا من هذه

 الفيز ببلغ من الال لكي يتيسر جلب أقاربم للعمل أو غي أقاربم، لكن لول هذا الشراء ما تيسر لم اليء

إل هنا، ما حكم هذا البلغ الذي ذكر هل جائز أم ل؟

oج: له أن يستورد بذه الفيز من يناسبه من العمال، فإن ل يقدر فله إعطاؤها من يدفع له تكاليف مراجعته وأتعابه 

ليستوردوا أقاربم، ول يكون ذلك بيعا وإنا هو معاوضة عن أتعابه ونفقاته فقط.



 س: رجل استورد عمال من الارج واستغن عن خدماتم، وأراد تسفيهم إل بلدهم، قالوا له: نن نكد•

 على أولد عوائل ونن فقراء ف بلدنا، لكن اسح لنا نشتغل ف الملكة ف اسك وتت كفالتك، وإذا

 حصلنا على شغل نعطيك بدل ذلك مبلغا يسيا من الال ل يضرنا وهو ينفعك مقابل ذلك، ما حكم الشرع

ف هذا الال؟

oج: إذا استغن عن العمال فله التنازل عن كفالتهم لغيه أو تسفيهم فإن رغبوا البقاء ف البلد ليحترفوا وهم تت 

 كفالته جاز له تركهم، لكن ل يلزمهم بدفع ضريبة شهرية تضرهم، فإن سحوا له بدفع شيء مقابل كفالته ومقابل

السؤولية ونقل الكفالة أو تديدها ونو ذلك جاز، وإل فل.

 س: رجل عنده زوجتان وأثث للول أثاثا كامل وحسب وجهة نظره أنه ل يتاج إل تغيي با ف ذلك تهيز•

 الطبخ، وأثث لزوجته الخية أثاثا كامل، وأصبحت تطالبه زوجته الول أن يبيع بعض الثاث الول،

 ويأخذ لا مثلما أخذ للثانية بدعوى الساواة، وهو يرى بيع بعض الثاث للبيت الول فيه نوع من السراف

نظرا لغلء السعار، ما حكم ذلك من وجهة الشرع؟

oج: إذا كانت زوجته الول قد أكمل لا حقها من الثاث واللي والتاع والدوات فليس له تغييه إذا تزوج ثانية 

 وأثث لا أثاثا جديدا، فإن بيع أثاث النل الول وهو صال يعتب نوعا من السراف، فليس للزوجة الول حق

الطالبة بأثاث جديد، لكن إذا خرب ول يصلح للستعمال فلها حق الطالبة ببدله، وال أعلم.

 س: فضيلة الشيخ عبد ال بن عبد الرحن بن جبين حفظه ال، السلم عليكم ورحة ال وبركاته، نسمع•

 كثيا با يسمى بـ ( عزية العقرب ) وخاصة من بعض العوام، وهي نص يقرأ ف قليل من الاء ث يشرب،

 وبعد ذلك يقولون عن جيع السوام وباصة العقرب والثعبان ل تلدغ صاحب هذه العزية إذا شربا بشرط:

 أن ل يقتل العقرب أو الثعبان ول يدل عليها، أما النص فهو كالت: اللهم إنا عزية العقرب مرت على

 اليهود والنصارى، ومرت على سليمان بن داود وقالت: ما يبكيك يا نب ال؟ قال: دابة من دواب النار



 صفراء كالزهر سوداء كالدهر، أم صديد كالدينار، أم ذنيب كالنشار نزل جبيل على دمها وإسرافيل على

سها، فاسكن بقدر ال وعزته. انتهت.

oج: عليكم السلم ورحة ال وبركاته، وبعد: هذه العزية ل أعرف لا أصل، ول أقف عليها فيما أتذكر، والول أن 

 يستعمل النسان الرقية الشرعية، ومنها فاتة الكتاب وغيها من اليات، فأما ترك قتل العقرب والثعبان فل يوز،

 بل من قدر على قتلها فل يوز له تركها لا فيها من الضرر، فتقتل حت ف الرم والحرام وعلى السلم أن يستعيذ

 بآيات ال وكلماته التامة من شر ما خلق ومن شرها، فل يضره شيء بإذن ال، وصلى ال على ممد وعلى وآله

وصحبه وسلم.

 س: إمام مسجد يصلي قيام رمضان فيقرأ ما يفظ وقد يساعده آخر فيقرأ ما يفظ، فمثل يقرأ المام من•

سورة العراف والساعد يقرأ من سورة البقرة ف نفس الليلة، فما الفضل ف هذا المر؟

oج: إذا صلى المام تسليمة طويلة من حفظه أو تسليمتي أو ثلثا، ث صلى الخر تسليمتي أو أكثر قرأ من حفظه 

 إذا ل يكن المام حافظا جاز ذلك، فأما أن يقرأ هذا ف ركعة ث الخر ف ركعة من تلك التسليمة فأرى أنه ل يوز؛

 لن فيه انتقال وتقدم وتأخر، فإن الأموم ل يصح أن يقرأ وهو خلف المام ويهر بصوته والمام ساكت، فهذا ما

يبطل صلة الأموم، وال أعلم.

 س: امرأة قد ولدت عددا من الولد ف أوقات متقاربة، واستعملت حبوب منع المل فأضرت با،•

وأخبها الطبيب بأن المل يضر با، فهل لا تركيب اللولب ؟

oج: ننصحها أن تقوم بإرضاع أولدها من ثديها، حيث إن ذلك عادة يوقف المل حيث ينقلب الدم لبنا فيتأخر 

 المل حت تفطم أو تقارب الفطام، فإن ل تفعل فينصح زوجها أل يامعها إل ف آخر الطهر، أي: بعد نو أسبوعي

 أو أكثر من الطهر، وذلك ما يسبب عدم انعقاد المل، كما ل ينعقد ف اليومي الولي من الطهر، فإن ل يفعل

فلها استعمال اللولب بقدر الاجة، وال أعلم.



 س: فضيلة الشيخ عبد ال البين عضو الفتاء - سلمه ال - السلم عليكم ورحة ال وبركاته، أنا رجل•

 قريب من أربعي سنة من عمري، متزوج ول أولد، وكنت بصحة جيدة وقبل ست سنوات شعرت برض

 فقمت براجعة الستشفيات التخصصة، وعملت ل فحوصات طبية عامة، وخرجت منها بتقارير بأنن غي

 مريض، وذهبت إل القراء وأخذت منهم الاء القري فيها والعزاي، ولكن دون جدوى، وذهبت إل الطباء

 النفسانيي التخصصي ف مستشفيات النفسية وقالوا ل بأنك مصاب بوسوسة وصدقتهم وقد آلن كلمهم

 هذا، وأصبحت أفكر فيه ول أنسى هذا الكلم، وأصبحت كثي الدل مع نفسي، وقد تطورت أعراضه،

 وأصبحت صحت تتردى، وف الخي فكرت ف تكذيب هذا، وأصبحت بي الوهم والقيقة، أرجو إرشادي

 وتوجيهي من الناحية الشرعية حيث إنن ل أعرف ف الفقه كثيا ولكنن أحب الدين وأهله ومقيم للصلة

 وبار ف والدي، جزاكم ال عن خيا. كما أن التفكي الذي ذكرته يا فضيلة الشيخ وصل إل حد أتيل إنن

 من الشقياء، وإل إنن أقول: إن غي مؤمن، كما أن الطباء يقولون بأنه يوجد تفكي إجباري، ول أقدر

 المتناع عنه حت لو كان هذا التفكي غي صحيح ويسمونه ( الوسواس القهري )، أفتون ما صحة كلمهم

 هذا؟ وإنن كلما انتهيت من مشكلة ف هذا الشيء اندرجت إل تفكي آخر، حيث إن كلم الطباء كثي.

 هل هذا من الشيطان أو مرض مثلما قال الطباء؟ أريد فتوى كاملة، وإن كان هذا مرض من الشيطان، فما

علج الشرع ف ذلك؟ 

oج: وعليكم السلم ورحة ال وبركاته، وبعد: هذه الوساوس من الشيطان تعرض لكثي من الناس حت يشك ف 

 نفسه، وف دينه وف إيانه، فالشيطان يوسوس ف صدور الناس من النة والناس، ول شك أن العلج الوحيد هو

 دفع تلك الوسوسة وإبعادها عن النفس حت تريح نفسك، وتستحضر أنك مؤمن بال ومن الؤمني، ولست من

 الشقياء ول تعمل ما يوقع ف هذا الشك والتوقف، وإن ال تعال ل يعاقب على حديث النفس ول على اليالت

 والتوهات، وقد وقع مثل هذا لصحاب رسول ال صلى ال عليه وسلم فأخبوا بذلك النب صلى ال عليه وسلم

 فقال: (( المد ل الذي رد كيده إل الوسوسة )) وأمر من خطرت له هذه الوساوس أن يستعيذ بال، وينتهي عن



 ذكره هذه المور، ويشغل نفسه بالعلوم النافعة الفيدة وقراءة القرآن بالتدبر، وبكثرة ذكر ال وشكره ودعائه

 والستغفار والتوبة والستعاذة من الشيطان الرجيم، وعليك بدفع هذه الوساوس كلما خطرت ببالك، واعلم أنا

 من الشيطان يريد أن يشق عليك حت تل من هذه الياة أو تشك ف دينك، وتكفر بربا فل تطع الشيطان حت

ترجع إليك راحتك وطمأنينتك وحياتك الطيبة، وال أعلم، وصلى ال على ممد وآله وصحبه وسلم.

 س: إذا ظن ف شخص أنه أصابه بعينه فهل يدخل تت قوله تعال: (( إ°ن¶ ب¬عض¬ الظ¶́ن إ°ث³م· )) بينما أنه يكنه ف•

هذه الصورة أن يطلب منه الغتسال، ويتبأ ما أصابه؟

oج: ل بأس بطلب الغسل منه، أو أخذ بعض فضلته، أو ما اتصل به، أو غسالة ثيابه أو بدنه لعموم حديث: (( وإذا 

استغسلتم فاغسلوا )) ول يكون هذا من الث، بل من الحتياط وفعل السباب.

س: (( و¬̄ل̄أم¬ةÈ م±ؤم°ن¬ةÈ خ¬ير· م°ن م±شر°̄كة¾ )) هل يوز أن تكون المة بعن أمة ال؟ •

oج: ف الديث كلكم عبيد ال وكل نسائكم إماء ال، والمة هنا الملوكة، والعن أن نكاح المة السلمة الؤمنة 

خي وأفضل من نكاح الرة الشركة، وال أعلم.

س: إذا كان اليت طفل صغيا أو فرطا فما الدعاء الذي تقوله ف صلة النازة جزاكم ال خيا؟•

oج: الفرط ف الصل: هو الذي يتقدم قبل أهل الاشية لصلح الورد وتيئة الاء لسقي النعام، ولذلك قال صلى 

 ال عليه وسلم لصحابه: (( أنا أفرطكم على الوض )) وعند العامة أن الفرط من مات وهو صغي، لنه ورد ف

 الديث أن الطفال إذا ماتوا ف الصغر، فإنم يسبقون آبائهم يهيئون لم الدخل، فالطفل يصلى عليه ويقال ف

 الدعاء له: اللهم اغفر لينا وميتنا وصغينا وكبينا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء

 قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على السلم ومن توفيته فتوفه على اليان، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا

 وأجرا وشفيعا مابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورها وألقه بصال سلف الؤمني، واجعله ف كفالة

إبراهيم، وقه برحتك عذاب الحيم.



 س: فضيلة الشيخ عبد ال بن عبد الرحن البين حفظه ال، السلم عليكم ورحة ال وبركاته. وبعد:•

 إحدى الخوات من المهورية اليمنية تسأل ف رسالة لا وتقول: هناك نساء تأتيهن الدورة الشهرية لدة

 أربعة أيام ث تنقطع لدة يومي وترجع بعد ذلك فهل تصوم وتصلي ف هذه اليومي أم تترك الصلة والصيام؟

oج: عليكم السلم ورحة ال وبركاته. إذا انقطع الدم انقطاعا كامل بيث عرفت وتققت أنه ل يعود إل بعد 

يومي، فالصل أن الدم حيض والنقاء طهر، حت إذا عاد الدم مرة ثانية جلست فيه عن الصلة والصوم.

 س: امرأة حلت لدة شهرين ث أسقطت، فهل يعتب الدم الذي ينل من دم النفاس ؟ وما حكم الصلة•

والصيام عند نزول هذا الدم إذا كان ضعيفا؟ 

oج: هذا الدم هو دم اليض الذي احتبس مدة المل، فعليها أن تلس عن الصلة ما دام الدم يري معها كدم 

 اليض إل أقصى مدة اليض وهو خسة عشر يوما، فإن انقطع أو خف وقل فإنا تتطهر وتصلي، وإن انقطع ولو

بعد يومي تطهرت وصلت.

 س: هناك امرأة تزوجت وحلت، وبعدما جلست سبعة أشهر بعد الزواج ولدت، فهناك يتهمونا بالزن، فما•

حكم الشرع ف ذلك؟

oج: أقل مدة المل ستة أشهر، فالصل أنه من النكاح إل أن تضعه قبل خسة أشهر وثانية وعشرين يوما، فإنه دليل 

على أنه من غيه إذا ولد كامل وعاش، فأما إن أكمل ستة أشهر فإنه ينسب إل أبيه ويلحق به.

 س: هناك امرأة كانت تتعلم ف جعية للنساء فخرجت وقد أخذت معها بعض الكتب وبعض الصوف ول•

تعدهم إل هذه المعية، فهل هي ماسبة على ذلك؟ مع العلم أن هذه من أموال الشعب.

oج: عليها أن تعيده إل المعية إن كان موجودا، أو تعيد قيمته، فتقدر الكتب والصوف بالدراهم، فإن ل تستطع 

تصدقت بثمنه، وال أعلم.

 س: ما حكم أن تلس الرأة مع زوج أختها ف وجود أختها وهي كاشفة وجهها؟ أفيدونا مأجورين،•

وجزاكم ال خيا ونفع بكم السلمي. 



oج: ل يوز للمرأة أن تكشف وجهها عند أخي زوجها أو عند زوج أختها، فإنما أجانب عنها، وكذا جيع أقاربا 

غي الارم كابن العم وابن الال، فأما جلوسها معهم من غي خلوة وهى متحجبة فل مانع من ذلك، وال أعلم.

 س: فضيلة الشيخ عبد ال بن عبد الرحن البين يفظه ال، أنا امرأة كبية ف السن وأم لبناء وبنات، وقد•

 زرت جارة ل قبل أربعي سنة وهي والدة مولودا. فألزمتن هي والالسات عندها بأن أقوم بقطع سر الولود

 وأنا ل أعرف وأجهل ذلك، وناولون أداة القطع وقطعت السر لذلك الولود. وبعد ثلثة أيام مات الولود،

 ولست أدري أسبب الوفاة قطع السرة بسبب أو بسبب آخر يعلمه ال؟ ول يطالبن أحد، وأنا خائفة إذا كان

علي صيام. أرجو من فضيلتكم الفادة، وفقكم ال وأطال عمركم. 

oج: ل شيء عليك، فإن قطع السرة شيء عادي معروف ول يسبب الوفاة غالبا، فموت ذلك الولود بأمر وقدر من 

ال فل شيء عليك ول دية ول كفارة، فاطمئن وأريي نفسك، وال أعلم.

 س: ما حكم بناء السجد تت عمارة سكنية ؟ وما رأي فضيلتكم فيمن يقول: إن السجد يب أن يكون•

أرضا وساء، أي ل شيء فوقه ول شيء تته؟

oج: يوز أن يكون السجد تت منازل أو فوقها، ول أذكر من قال: إنه ل يوز البناء فوق السجد ول تته، حيث 

 يوجد ف بعض الدول من يعل السجد فوق السواق والدكاكي لضيق الرض عندهم، فيحتاجون إل استغلل ما

 تت الساجد وبنائها للتسويق أو للسكن ول حرج ف ذلك، وهكذا لو بنوا فوق السجد مساكن وغرفا ينتفع با،

 ولكن الول أن يكون السجد مستقل ويبعد عن بناء شيء من الساكن فوقه أو تته حت يصل لصاحبه كمال

الجر ف تبعه بالرض وما بن فوقها، وحت ل يكون فوق الصلي من ليس منهم من نساء وأطفال.

 س: جدت لب ساحرة وقد سحرت أكب إخوت وهو مقيم معها الن، وأب ل يعلم شيئا عن مارستها•

 للسحر، وهو يبن على زيارتا، وأنا ل أريد خوفا منها، فهل يوز ل السلم عليها؟ وإذا كان أعمامي

يعلمون بمارستها للسحر ولديهم أدلة على ذلك، فهل يوز لنا أن نتقدم بشكوى ضدها ف الملكة ؟ 



oج: ل شك أن السحر كفر وشرك أكب مرج من اللة، لنه تقرب إل الشياطي، وذبح لم ودعاء لم من دون ال 

 وطاعة لم ف فعل الرمات وأكل النجاسات، فعلى هذا إذا ثبت عن هذه العجوز أنا تتعاطى السحر وجب عليها

 الد والعقوبة للساحر، وقد ورد ف الديث حد الساحر ضربة بالسيف، وفعل ذلك ثلثة من الصحابة، أي: أمروا

 بقتل الساحر أو قتلوه، إل أن يتوب توبة نصوحا، فنقول ل يوز إقرار هذه الساحرة، ولو كانت جدة أو أختا أو

 عمة أو خالة، ول يوز زيارتا ول برها أو طاعتها أو خدمتها، وعلى من عرف حالا من قريب، أو بعيد أن يرفع

بأمرها إل السؤولي ف الملكة حت تقتل ويستريح اللق من شرها، وال أعلم.

 س: هل مشكلة الناب مسألة تتعلق بالزمن لثبات ذلك، أم أنا تتعلق با قد يصل إليه أهل الطب من•

 تفسي بالقدرة أم ل؟ فهل يوز للمرأة طلبها الطلق بدون التأكد من الالتي؟ وإن طلبت هل يعطيها

الشرع الق ف ذلك إذا ما أثبتت التقارير الطبية القدرة بالوسائل الطبية الختلفة؟

oج: ل شك أن العقم عيب خلقي، فإذا ثبت والرأة ل تعرف ذلك فلها الق ف طلب الطلق بعد التأكد من وجود 

العقم اللقي. وال أعلم.

 س: لقد سعنا بإجازة أهل العلم بعلج العقم عن طريق النابيب والتلقيح الارج من السم. فهل لو كانت•

 هذه المكانية موجودة فهل يوز ذلك شرعا، وهل يعتب هذا عقيما من الناحية الشرعية والقضائية؟ وهل

صدر مرسوم أو توجيه بإجازتم لذلك العلج؟

oج: ل يوز ذلك لا فيه من العمليات الارجة عن الد الشرعي، ولا يستدعيه من كشف العورة ومباشرة الفرج 

والمل ف الرحام بطرق غريبة، هذا ما ظهر ل، وال أعلم.

 س: بي الفرق ما بي التبع بالدم ف هذه العصور وبي الجامة ف عهد الرسول - صلى ال عليه وسلم -•

وذلك لكثرة السؤال عن ذلك من قبل التبعي؟ 

oج: الجامة هي إخراج الدم الزائد من البدن والذي يضر بالنسان ويسك عنه بعض المراض، فإذا كان هذا الدم 

 يستفاد منه للمرضى، جاز النتفاع به، ويوز إخراجه للتبع به، ويقوم ذلك مقام الجامة الت يتاج إليها



 ويستشفى با، والفرق أن الجامة إخراج للدم من مواضع معينة كالرأس ونوه، فأما التبع فهو سحب له مع أحد

العروق ولقدر معي، ولكن قد يستفاد منه صحيا، وال أعلم.

 س: إذا كانت مشكلة الناب ناتة عن سبب قلة اليوانات النوية فهل هذا يعتب عقما؟ وإذا وجدت•

 اللول الطبية والعلجات الشرعية فما نظرة القضاء والشرع بذلك؟ وهل يق للزوجة طلب الطلق؟ علما

وكما أفدتونا بأن العقم عيب خلقي، وغي ذلك مكن علجه بقدرة ال سبحانه؟

oج: ل شك أن العقم هو عدم الناب، ول يكن الولون يذكرون السبب، ولكن بعد وجود التحاليل ظهر أن من 

 أسبابه قلة اليوانات النوية ف من الرجل أو عدمها، فهو عقم وعيب إذا ل تعلم به الرأة فلها طلب الفسخ لرغبتها

 ف الذرية، فإن وجدت اللول الطبية والعلجات الشرعية الت تعيد إل الرجل ما نقصه من أسباب الناب، فليس

لا طلب الفسخ إل بعد إجراء العمليات وعدم الفادة منها، وال أعلم.

 س: صرف ل الطبيب عصار أدهن به يدي كل يوم ف الصباح وف الساء، وإذا دهنت به يدي فل أستطيع•

 أن أغسلها لكي ل يذهب مفعول الدهان، ولو غسلتها فإن الاء سوف يزول منها لوجود الدهان، فكيف

أفعل للوضوء للصلة؟ 

oج: يفضل أن تستعمل هذا الدهان ف غي وقت الصلة كبعد الفجر وبعد العشاء فإنه يبقى مدة طويلة قبل دخول 

 الوقت الثان، فل يذهب مفعوله بغسله بعد ست ساعات وأكثر، ومت غسلتها للوقت الثان فاستعمل الزيل

 كالصابون ونوه حت يصل الاء إل البشرة، فإن بقي أثر الدهان فل يضر، حيث أن الاء يصل إل البشرة ويزيل ما

عليها من وسخ ويصل ابتلل اللد بالاء وهو الطلوب، وال أعلم.

 س: يوجد علج ملول طب للقضاء على الشعر نائيا فهل يوز استعماله ف الشعر لزالة الشعر الذي ورد•

المر بإزالته؟ أفيدونا. 

o،ج: أرى أنه ل يوز استعماله لزالة الشعر سواء أمر بإزالته كشعر العانة والبط، أو ما توز إزالته كشعر الرأس 

 أو ما ني عن إزالته كشعر الوجه، وذلك لن هذا الشعر ينبت لكمة عظيمة يعرفها أهل الختصاص والطب، ث



 هو شعر طبيعي ل بد من نباته، وقد يؤدي منع نباته إل مرض أو إل تورم، فالواجب العمل با ورد به الشرع من

 اللق أو النتف والعفاء لشعر الوجه ونوه، وقد ذكر العلماء أن من جار على إنسان فأزال جال ليته فإن عليه

 الدية كاملة، فلو رخص ف هذا اللول لوشك أن يستعمل ف إزالة شعر اللحية والرأس وذلك من تقبيح اللقة

وتشويه النظر، وال أعلم.

  سنة، وقد أمروها بالجاب فلم تقبل وترج14س: عائلة لديها بنت، لديها تلف عقلي بسيط وقد بلغت •

بدون حجاب، ل تصلي بعض الوقات رغم أن أهلها يأمروها بذلك، فكيف يكون العمل معها والالة هذه؟

oج: عليهم أن يجبوها وينعوها من الروج سافرة ويغلقوا دونا البواب، فإن خروجها بدون حجاب وسيلة إل 

 الفتنة با ووقوع الفاحشة، وعليهم أمرها بالصلة وتعليمها حسب الستطاعة، ول حرج عليها فيما تركت من غي

عمد لنقص العقل، ولعلها أن ترشد ويتكامل عقلها بعد البلوغ، وتتعلم ما يلزمها من العبادة والداب .

 س: إذا أصيب السلم بغيبوبة لدة شهر ث بعدها شفاه ال، فكيف يعمل نو الصلوات الت مضت مدة•

غيبوبته هل يعيدها؟

oج: ل شيء عليه ول يلزمه القضاء لذه الدة الطويلة لا ف ذلك من الشقة والتنفي عن العبادة، بل عليه أن يكثر 

 من نوافل الصلة والعبادات عوضا عما فاته وقت الغيبوبة، ولن الغماء الطويل وغيبوبة الفكر والعقل شبيه

بالنون، والنون مرفوع عنه القلم حت يفيق كما ورد ف الديث.

س: ما معن هذا الديث: (( إذا قال الرجل: هلك الناس، فهو أهلكهم )) رواه مسلم ؟•

oج: هذا الديث رواه مسلم ف كتاب الب، وأبو داود ف الدب، ورواه مالك وأحد وغيهم قال أبو إسحاق راوي 

 صحيح مسلم ل أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع، قال القاضي عياض ف مشارق النوار: قيل معناه: إذا

 قال ذلك استحقارا لم واستصغارا ل تزنµا وإشفاقا، فما اكتسب من الذنب بذكرهم وعجبه بنفسه أشد. وقيل:

 هو أنساهم ل، وقال مالك معناه أفلسهم وأدناهم، وقيل: معناه ف أهل البدع والغالي الذين يؤيسون الناس من

 رحة ال، ويوجبون لم اللود بذنوبم إذا قال ذلك ف أهل الماعة ومن ل يقل ببدعته. وعلى رواية النصب معناه:

 أنم ليسوا كذلك ول هلكوا إل من قوله، ل حقيقة من قبل ال اهـ. وقال ابن الثي ف النهاية: يروى بفتح



 الكاف وضمها، فمن فتحها كان فعل ماضيا، ومعناه: إن الغالي الذين يؤيسون الناس من رحة ال يقولون هلك

 الناس، أي: استوجبوا النار بسوء أعمالم، فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لم ل ال تعال، وأما على رواية

 الضم فمعناه: فهو أهلكهم أي: أكثرهم هلكا، وهو الرجل يولع بعيب الناس ويذهب بنفسه عجبا ويرى له عليهم

 فضل. وقد رواه المام أحد ف السند ولفظه: (( إذا سعتم رجل يقول قد هلك الناس فهو أهلكهم يقول ال إنه

 هالك )) وهذه الرواية ترجح رواية الرفع، ورواه أبو نعيم ف اللية بلفظ: فهو من أهلكهم أي: أشدهم هلكا،

وال أعلم.

س: ما حكم وضع سن ذهب أو وضع شيء من الذهب ف النف ؟ وهل تزال بعد الوت؟•

oج: ورد ف (( حديث عرفجة أنه ق²طع أنفه ف الهاد، فاتذ أنفا من فضة، فأنت عليه، فرخص له رسول ال صلى 

 ال عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب )) ومعناه أن يصنع له موضع النف القطوع مثله من الذهب لئل يقبح

 منظره بدون أنف وليتم خلقه، وكذا يوز اتاذ السنان من ذهب، فقد ورد عن بعض الصحابة أنم ربطوا أسنانم

 بأشرطة من ذهب، وذلك عند الاجة، إذا ل يصلح له السن من ورق أو عظم أو نوه، ث بعد الوت يوز أخذها

من الفم والنف إن ل يشق ذلك، فإن خيف تشوه اللقة بأن يبقى الفم مفتوحا ونوه جاز تركه، وال أعلم.

 س: نرجو شرح حديث الرسول صلى ال عليه وسلم الذي يقول فيه: (( إذا مرض الرجل أو سافر كتب له•

ما كان يعمله وهو صحيح )) أو كما قال عليه الصلة والسلم.

oج: هذا الديث رواه البخاري ف الهاد، وأبو داود ف النائز ولفظه: (( إذا كان العبد يعمل عمل صالا فشغله 

 عنه مرض أو سفر، كتب له كصال ما كان يعمل وهو صحيح مقيم )) والكمة ف ذلك - وال أعلم - أن العبد

 الذي يب العبادة ويداوم عليها كالصوم والعتكاف والذكر والقراءة والتهجد وصلة الماعة والج والعمرة

 والهاد ونوها بيث يفعلها وهو صحيح مقيم، ث يبتلى برض يعوقه عن هذه العمال أو سفر ينعه عنها، فإن ال

 تعال يزيه بنيته ويثيبه على ما يبه، فيكتب له ثواب العمل الذي كان يعمله ف صحته فعاقه الرض أو ف إقامته

 فعاقه السفر، لنه يتمن زوال ذلك العذر الذي حال بينه وبي العمل الصال الذي كان مواظبا عليه، وهذا مثل

 الرجل الذي آتاه ال علما ومال فسلطه على هلكته ف الق، وآخر آتاه ال العلم دون الال فهو يتمن لو آتاه ال



 مال لعمل فيه بثل فلن، فهو بنيته وقصده، وها ف الجر سواء، فكذلك الريض الذي عاقه مرضه عن قيام الليل

 وصوم النهار فيكتب ال الجر الذي كان يعمله، وإن ل يعمل لعجزه وعدم تكنه من ذلك العمل لعذر الرض أو

السفر.

 س: كيف يصلي الريض برض ف عينيه وقد عمل فيهما عملية، ول يستطيع أن يغسلهما بالاء، وكذلك ل•

يستطيع السجود، فما هو توجيهكم له، أحسن ال إليكم؟

oج: قال ال تعال: (( ̄فات¿ق²وا الل¶ه¬ م¬ا است¬̄طعت±م )) وقال النب صلى ال عليه وسلم (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 

 استطعتم )) متفق عليه وعلى هذا فالريض يصلي على حسب حاله، فقد قال النب صلى ال عليه وسلم لعمران :

 (( صل قائما، فإن ل تستطع فقاعدا، فإن ل تستطع فعلى جنب )) رواه البخاري فمن ل يقدر على غسل عينيه

 للعملية، فإنه يغسل أسفل وجهه ويسح على ما ل يقدر على غسله، وإذا منع من السجود فإنه يشي إليه، فإن

 عجز عن الركوع والسجود أشار إل الركوع وهو قائم، فيحن ظهره ويرفع رأسه، ث بعد الرفع منه يلس ويشي

إل السجود وهو جالس، حت يتم الشفاء بإذن ال تعال.

 س: رجل مريض ف ظهره، قال له الطبيب: ل بد أن تلزم الفراش بصفة مستمرة لدة شهر أو تزيد تنام على•

ظهرك، فكيف يصلي من هذه حاله؟

oج: مت شق عليه القيام والقعود صلى على جنبه فإن عجز صلى مستلقيا على ظهره، فيصلي بالنية فيكب ويقرأ 

وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود وهو على فراشه لوجود العذر الذي ألزمه الفراش، وال أعلم. 

 س: رجل مريض ومنله بوار السجد ويسمع صلة المام من خلل مكب الصوت، فهل يوز له متابعة•

المام وهو ف منله نظرا لرضه علما أن بيته خلف السجد مباشرة؟

oج: أرى أنه ل يوز له القتداء بالمام مع وجود حوائل وحواجز، وهي اليطان والغرف والبواب، مع كونه 

 يصلي منفردا ف صف وحده، وقد ورد ني النفرد أن يصلي خلف الصف مع قربه من الصفوف، فكيف بالبعيد؟!

 فعلى هذا يصلي وحده كصلة النفرد، وتسقط عنه صلة الماعة لعجزه عن الوصول إل السجد، فهذا ما ظهر

ل، والسألة جديدة حيث إن الكب ل يكن معهودا فيما سبق، فلم يتكلم عليه العلماء التقدمون، وال أعلم.



س: ما حكم وضع الجراس ف أعناق البهائم ؟•

oج: ل يوز ذلك، فقد روى البخاري ف الهاد، ومسلم ف اللباس عن أب هريرة أن رسول ال صلى ال عليه 

 وسلم قال: (( ل تصحب اللئكة رفقة فيها كلب ول جرس )) وروى مسلم عنه مرفوعا (( الرس مزامي

 الشيطان )) اهـ، وروى أحد عن عائشة أن النب - صلى ال عليه وسلم - أمر بالجراس فقطعت قال النووي

 وأما الرس فقيل سبب منافرة اللئكة له إنه شبيه بالنواقيس، أو لنه من العاليق النهي عنها، وقيل سببه كراهة

 صوتا، وتؤيده رواية مزامي الشيطان، ولعل السبب أن الكثي يتلهون به فهو عندهم من آلت الطرب، ولذا

 يعلقونه ف رقاب البل ف السفار حت إذا سارت ظهر له صوت شديد أو خفيف، وذلك ما ينشطون له ويواصلون

السي، ولعله يعفى عن الجراس الكهربائية الت ف الدور والساعات والواتف للحاجة إليها كما هو معلوم.

 س: إذا تعب المام وهو يصلي (مرض) والناس خلفه فجلس، هل يلزم من خلفه اللوس، وإذا ل يستطع•

السجود فأصبح يومئ إياء، فهل يفعل من خلفه فعله أم ل؟ 

oج: مت كان المام مريضا فإنه ل يصلي بالماعة، بل يوكل غيه حت يشفى فإن ل يوجد غيه من هو أهل للمامة 

 صلى بم جالسا، فإن ابتدأ الصلة بم وهو جالس فالفضـل لم أن يلسوا خلفه، لقوله صلى ال عليه وسلم :

 (( وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجعون )) متفق عليه ويوز أن يصلوا قياما؛ لنه صلى ال عليه وسلم ف آخر

 حياته (( صلى بم جالسا وهم قيام، يبلغهم أبو بكر صلته )) رواه البخاري ورجح أنه ناسخ للصلة قاعدا، وفرق

 الكثرون بي من ابتدأ بم جالسا فلهم اللوس، ومن ابتدأ بم قائما ث اعتل فجلس فيلزمهم التام قائمي، فأما إذا

عجز عن السجود واقتصر على الياء فإنم يسجدون ول يزئهم الياء به.

 س: رجل أصيب برض معد وهو يستطيع الذهاب والياب لقضاء حاجات أهله. هل يعفى من صلة•

الماعة خوفا أن يعدي الصلي ؟

oج: هذا يتلف باختلف المراض، فإن كان مرضا شديدا يؤدي إل الوفاة وليس له علج، وقد تقق انتقاله إل 

 غيه بالالسة والقاربة فله عذر ف الصلة ف بيته أو ف طرف السجد، أما إن كان خفيفا وله علج أو ل يتحقق

انتقاله إل الصحاء فل عذر له ف التخلف، وال أعلم.



س: توفيت امرأة وهي حامل ف شهرها الخي فهل يوز إخراج الني بإجراء عملية أم ل؟•

o.ج: قال الرقي ف متصره: والرأة إذا ماتت وف بطنها ولد يتحرك فل يشق بطنها ويسطوا عليه القوابل فيخرجنه 

 قال ف الغن: معن يسطو القوابل: أن يدخلن أيديهن ف فرجها فيخرجن الولد من مرجه، والذهب أنه ل يشق

 بطن اليتة لخراج ولدها، مسلمة كانت أو ذمية، وترجه القوابل إن علمت حياته بركة، وإن ل يوجد نساء ل

 يسط الرجال عليه، وتترك أمه حت يتيقن موته ث تدفن ... ويتمل أن يشق بطن الم إن غلب على الظن أن الني

 ييا، وهو مذهب الشافعي لنه إتلف جزء من اليت لبقاء حي فجاز، كما لو خرج بعضه حيا ول يكن خروج

 بقيته إل بشق، ولنه يشق لخراج الال منه فلبقاء الي أول ... إل، وحيث إن الطب قد تقدم ووجدت آلت

 حديثة يكن معرفة حياة الني بواسطتها، وأصبح شق البطن معتادا ف الياة ث إعادته، فإن مذهب الشافعي وهو

 الحتمال الثان أقرب إل الصواب، فيشق بطنها بقدر الاجة كالعملية القيصرية، وبعد إخراج الولد يلصق بعضه

ببعض، وما لرح بيت إيلم، وال أعلم.

 س: أنا فتاة ملتزمة بالجاب الشرعي، وأرى أن أعمل ف مال الطب طبيبة أو مساعدة طبيبة، ولكن أخشى•

أن يضايقن أحد ف الجاب، أو أضطر إل الختلط بالرجال، باذا توجهون؟ 

oج: يوز لك العمل كتجربة ف العلج ومساعدة الطبيبات، فإن رأيت ما ل يوز شرعا من الختلط بالرجال 

 والضطرار إل مالستهم أو الضايقة ف الجاب واللزام بالتكشف، أو نو ذلك فانتقلي عنهم أو استقيلي من

 العمل، فإن قدرت على التحفظ والجاب بالكامل والكث ف موضع بعيد عن الرجال وخاص بالنساء طبيبات أو

 مراجعات فهو أفضل لا فيه من اللتزام بشعائر السلم ف هذه الماكن الت تكشف فيها الكثي من الطبيبات أو

المرضات، وال أعلم.

 س: رجل يقول: اللبس الطبية الت ألبسها طويلة (مسبلة) دون الكعبي، فكيف أصنع، هل يلزمن رفعها أم•

ماذا؟



oج: عليك أن تقصرها حت تكون فوق الكعبي إل مستدق الساق، فإن ل تتمكن من تقصيها فلك خياطتها وكفها 

 حت ترتفع فوق الكعب، فل بد من رفعها بالياطة أو القص أو العطف وقت لباسها سواء ف الصلة أو غيها، وال

أعلم. 

س: ما حكم استخدام بعض العبارات الت قد يقولا أحد والدي الطفل العاق للحتجاج على هذا القدر؟•

oج: ل مانع من الكلم مع الطفل العاق با يفف عنه الزن، وكذلك بل بأس بأن يتكلم أحدها مع الناس بثل قوله 

 هذا قدر ال وخلقه ول راد لا قضى وقدر، رضينا بتدبيه وما شاء ال كان وما ل يشأ ل يكن، وقدر ال وما شاء

 فعل فل راد لقضائه ول معقب لكمه، يلق ما يشاء كما يشاء، فاوت بي خلقه لتعرف نعمته ويشكره العافون

 ويعترفون بفضله عليهم، فأبواه قد يصيبهما الزن عندما يولد هذا العوق الناقص ف اللقة، ولكن يب الرضا

 بقضاء ال تعال وقدره، ويرم العتراض على ال ف خلقه والتسخط لعطائه، ويصب ويتسب ليحصل له الجر

الكبي على تمله، ما تمله من الذى والتعب والشقة وف ذلك خي كثي.

س: ما حكم استخدام العمى لـ (كلب) أو غيه كقائد له ف سيه؟•

oج: ل يوز استخدام الكلب قائدا ولو جرب نفعه، فإن الكلب بيمة ل يعقل ما نقول له ولو فهم بالشارة بعض 

 الشياء، وقد ورد النهي عن اقتناء الكلب إل لصيد أو حرث أو ماشية، وإن من اقتناه لغي ذلك نقص من عمله

 كل يوم قياط، وعلى هذا فل يوز استخدام الكلب كقائد، فربا يذهب به إل الزابل واليف وأماكن القذر

 كعادته. وأما غيه فإن كان من الدواب كشاة وحار وبعي فل يصح ذلك، فإن العمى إذا سار خلف هذه البهائم

 فقد يتردى ف حفرة أو يعثر بكثيب أو حجر ونوه. فعليه أن يستأجر من يقوده إن ل يكن له ولد أو قريب ف

النسب يتول قيادته إل الماكن الت يتاج إل زيارتا، أو يلزمه ذلك كالساجد والنازل، وال أعلم.

 س: رجل مريض وكبي ف السن، ويطاف به حول الكعبة ممول على الشب، ويسعى ف العربة، ويقول:•

هل ل من الجر مثل الذي يطوف بنفسه أم ل؟

oج: عليه أن يفعل ما يقدر عليه من العمل، حيث إنه يعجز عن الطواف والسعي بنفسه فإن الطواف به ممول يزيه 

 وله الجر بقدر نيته، وعلى قدر نصبه ونفقته، وقد ورد ف الديث: (( إذا مرض العبد أو سافر كتب ال له مثلما



 كان يعمل صحيحا مقيما )) أي أن الريض قد يعجز عن الصيام والقيام ونو ذلك، فيكتب ال له ما عجز عنه

بسبب الرض، وكذا ما عجز عنه لجل السفر، وال أعلم.

س: كيف يتطهر ويصلي من به سلس بول أو كثي خروج الريح منه؟•

oج: عليه أن يتوضأ لوقت كل صلة، فيصلي بذلك الوضوء حت يدخل الوقت الثان، ول ينقض وضوءه ما يرج 

 منه من بول أو ريح ولو خرج ف نفس الصلة، لنه ل يقدر على إمساكه ول حيلة له ف إيقافه، وقد صلى عمر بن

 الطاب رضي ال عنه وجرحه يثعب دما، لنه قد يستمر خروج الدم طويل، وقد ل يتوقف البول، وقد روى

 البخاري (( أن النب صلى ال عليه وسلم أمر الستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلة )) فيلحق با كل من حدثه

دائم، كالقروح السيالة وسلس البول، وخروج الريح ونو ذلك.

 س: ما حكم إجراء عملية لتعقيم الشخاص الصابي بأمراض وراثية خطرة ثبت انتقالا من السلف إل•

 اللف، مع العلم بأن إجراء مثل هذه العملية ل تعطلهم عن القيام بأعمالم اليومية، كما أنا أيضا ل تؤثر

على أجسامهم أو عقولم؟

oج: ينظر ف تلك المراض الوراثية فإن كانت خطرة بيث تعوقهم عن العمل للدنيا والعمل للخرة، أو كانت 

 مؤثرة على البدان برض شديد يؤثر على البدن ضعفا ف السم وألا ف العصاب أو العظام، أو تعطيل شيء من

 الواس كحاسة الشم أو الذوق أو البصر ويصعب مع ذلك علجها، أو ل تزول بالعلج، وكان خطرها أيضا

 انتقالا إل الليس والخالط، وثبت أيضا انتقالا إل الفروع كالذرية انتقال مققا، ففي هذه الحوال يوز أن يعمل

 لولئك الشخاص عملية التعقيم الذي هو قطع النسل حت ل يتأثر التمع بذرية يملون تلك المراض الطرة الت

 تعوقهم عن العمل أو تؤثر ف أبدانم أو عقولم، فيكون عالة وكل على التمع، مع اليان بأن قدر ال غالب وأن

 التعقيم قد ينجح وقد ل ينجح، فكم من عقيم قد ولد له، وقد أذن النب - صلى ال عليه وسلم - ف العزل وقال:

 (( ما عليكم أن ل تفعلوا، فإنه ما من نفس منفوسة إل ال خالقها، وإن ال تعال قد علم عدد من سوف يولد ومن

 سوف يلق إل يوم الدين )) ث ل بد أن تكون العملية ل تعوقهم عن أعمالم اليومية، ول تؤثر على أجسامهم ول

على عقولم.



س: ما هو رأيكم فيمن يقول: إن من أسباب الصابة بالعاقة الزواج البكر والولدة التأخرة للمرأة؟ •

oج: هذا غي صحيح، فإن ف كثي من الدول والفرق يصل الزواج البكر، ففي فرقة الرافضة ل ياوز الشاب 

 عندهم السابعة عشر غالبا حت يتزوج، وف دولة اليمن يزوجونه بعد البلوغ وغالبا قبل العشرين، ول يوجد هناك

 ف الولد معوق إل نادرا كما يوجد ف أولد غيهم، وأما الرأة فقد كانت ف الزمن الول تلد وهى عجوز، أي:

 ف المسي أو بعدها، ول يعرف ف أولدها العوق إل نادرا، وبالملة فهو قضاء ال وقدره، ول ننكر أن يكون

 هناك أسباب معلومة أو غي معلومة يكن العلج لا، وقد ل تكن معرفتها ليعرف العباد عظم نعمة ال تعال ف تام

اللق وإحسانه.

 س: فتاة نومت ف الستشفى عدة أيام لجراء عملية لا، وتقول: دخلت الستشفى وأنا ل أصلي لنه علي•

 العادة الشهرية، ث انقطعت وأنا ف الستشفى ول أستطيع الغسل ف الستشفى، فكيف أصنع؟ هل يكفي أن

أنوي بقلب الغسل أم ماذا؟ أفيدونا.

oج: هي معذورة ما دامت تت العملية، أو على سرير الرض ل تقدر على الغتسال فيكفيها التيمم بالتراب أو على 

 السرير إن ل تد ترابا كما تتيمم لرفع الدث الصغر، وهو الوضوء إن عجزت عنه، فإن قدرت على دخول

 المام وإغلقه عليها لزمها الغتسال لتمكنها من ذلك بدون مشقة، أما إذا ل تستطع الوصول إل المام لجل

العملية ولزمت السرير فإن التيمم يزئها للمشقة، وال أعلم

س: ما الكم إذا خص رب أسرة طفله العاق بالنان والرعاية من أفراد السرة الخرين؟•

oج: يب على الوالد التسوية بي أولده ف العطية والتمليك الال، ويستحب له التسوية ف البة والرعاية، لكن إذا 

 كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغي ونوه، فالعادة أن يكون أول بالشفقة والرحة والرقة. وقد سئل بعض

 العرب: من أحب أولدك إليك؟ فقال: الصغي حت يكب، والريض حت يبأ، والغائب حت يقدم. بعن أن الميع

 مبوبون ولكن هؤلء تزداد الشفقة عليهم والرقة نوهم، فأما إذا استووا ف الصحة والضور والسن فالصل

 التسوية بينهم، حت كان بعض السلف يسوي بينهم ف التقبيل، إذا قبل واحدا منهم قبل الخرين من باب الشفقة

والرحة لم جيعا.



س: ما واجب الدولة تاه العاق الذي ل يستطيع العمل؟•

oج: على من عرف حاله من السؤولي أو من أفراد المة أن يساعده ويعطيه ما يتاجه، ويقوم بدمته إذا علم أنه ل 

 يقوم با غيه، ول شك أن العاقة تتلف، فالعادة أن الكومة تتم بالعاقي وتري عليهم مرتبا أو تعل لم من

 يضنهم ويربيهم، لكن إذا علم أن هناك من هو مهمل ل يكن له من يقوم بشأنه تعي ذلك على من عرف حاله من

السلمي.

 س: رجل يضره براد الكيفات؛ لنه يعان من مرض الروماتيزم ويقول: هل يوز ل أن أصلي ف سرحة•

السجد (الفناء الارجي) والماعة يصلون ف الداخل، ويتابع الصلي (باليكرفون) أم ل يوز ذلك؟ 

oج: ل يوز له ذلك؛ لنه يصلي وحده ول صلة لنفرد خلف الصف، فكيف بن هو بعيد عن الصفوف ولو سع 

 التكبي ولو تابع الصلي، فعلى هذا يلتمس مسجدا ليس فيه تكييف بارد يضره، أو يطلب من الصلي إطفاء

 الكيف الذي يليه أو تفيفه إذا كان يتضرر من قوته، ولعلهم أن يتنلوا على رغبته رفقا به، وتكفيهم الراوح

السقفية، وال أعلم.

س: ما حكم طفل النابيب ؟ •

o بنعه، لا فيه من كشف العورة ولس الفرج، والعبث بالرحم، ولو كان من)1)ج: قد أفت العلماء ف هذه الرئاسة  

الرجل الذي هو زوج الرأة، فأرى أن على النسان الرضا بكم ال تعال فهو (( ويعل من يشاء عقيما )) .

س: هل ما يفعله اللق من تسوية آخر الرأس يعد قزعا ؟•

o(( احلقوا كله أو اتركوا كله )) :ج: القزع هو حلق بعض الرأس دون بعض، وهو مكروه كراهة شديدة لديث 

 وهذا الفعل أيضا مكروه وإن ل يكن حلقا حيث يقصر آخر الرأس، ول يترك إل أصول الشعر فهو شبيه باللق،

فأرى أنه مكروه أيضا لا فيه من التشبه بالفسقة والكفار.

س: مت تستحق الرأة الصداق كامل ؟ •

 الرئاسة العامة للبحوث العلمية والفتاء بالملكة العربية السعودية.)1(



o،ج: إذا سي لا الصداق عند العقد أو بالتفاق بي الزوج وول الرأة ث عقد عليها ملكت الصداق بجرد العقد 

 فإن طلق قبل الدخول رجع له نصفه، فإن دخل با وخل با اللوة الشرعية فإنا تلك الصداق كله، أما إذا عقد

ول يذكر الصداق، فمت دخل با فلها صداق مثلها، تلكه بالدخول.

س: بعض النساء ينبت لا شعر ف الوجه كلحية خفيفة وشعر ف القدمي ويؤثر ف مظهرها، فهل لا حلقه؟•

oج: ل بأس بإزالته بالوسي أو بالنورة أو بالزيل؛ لنه يشوه النظر، وإنا أمر الرجال بإعفاء اللحية؛ لنا فارقة بي 

الرجل والرأة، ولن من طبع الرأة اللي والرجل الشونة ف الوجه ونوه، فل أرى مانعا من إزالة الرأة ذلك.

س: ذكر بعضهم أن معرفة الجاع ل تصل حت تطوف العال كله، فهل هذا صحيح؟ •

oج: روي عن المام أحد قال: من ادعى الجاع فهو كاذب، ولعله يريد ف السائل الجتهادية، حيث إن السائل 

 الت أدلتها قطعية الثبوت قطعية الدللة ل يالف ف حكمها عاقل يدعي السلم ويقبله، ث إن زماننا هذا تقاربت

 فيه البلد فأصبح من السهل معرفة أقوال العلماء وأهل الفتيا ف زمن يسي بواسطة الطابات والكالات والذاعات

السموعة والرئية، فل يتاج إل طواف العال السلمي ف معرفة الجاع.

س: إذا رفع من سجدة التلوة أثناء الصلة فهل يقول ال أكب أم يقرأ الية الت بعد السجدة؟ •

oج: ذهب كثي من العلماء إل أنه يبدأ ف الية الت بعد آية السجدة فإذا سع ذلك الأمومون رفعوا وقاموا، فل 

 حاجة إل التكبي الذي يقصد من رفعه إساع الأمومي ليتابعوا المام، والقول الثان وهو الصحيح: إنه يكب ث يقرأ،

لعموم الديث الذي فيه: (( أنه كان يكب ف كل خفض ورفع )) .

س: هل يعذر النسان بهله ف أمور الشركيات الخرجة عن اللة؟•

oج: ل عذر لحد ف ذلك، فلله الجة البالغة، فالاهل ل يوز له البقاء على جهله، بل عليه أن يسأل عن حكم 

 كل فعل يقدم عليه، فإن ال تعال وهبه عقل ييز به الشياء، فعلى العلماء أن يعلموا الهلة ويزيلوا الهل عنهم،

 وعلى الهال أن يبحثوا ويتعلموا ويزيلوا الهل الذي هو نقص وعيب ف الدنيا والدين، ويسألوا عن الحكام وعن

 اللل والرام لقوله تعال: (( ̄فاس̄أل²وا ̄أه̄ل الذàك³ر° إ°ن³ ك²نت±م ̄لا ت¬ع̄لم±و̄ن )) فإن كانوا بعيدين ل يقدرون على البحث

فلهم حكم أهل الفترة.



 س: نومت ف الستشفى لجري عملية غسيل رحم، ومكثت خسة أيام، فهل ف هذه الالة أصلي أم ل؟•

وضحوا لنا الكم. 

oج: ل تسقط الصلة إل زمن اليض والنفاس فإن كنت ف هذه الدة ترين الدم الذي يشبه دم اليض ف لونه أو 

 كثرته أو آلمه أو رائحته فإن الصلة تسقط ول قضاء عليك، أما إن ل تري الدم الذكور أو رأيت صفرة أو

كدرة، فإن الصلة ل تسقط، بل تصلي ولو على جنب ولو بالتيمم، فإن كنت ل تصلها فل بد من القضاء مرتبا.

 س: فضيلة الشيخ عبد ال بن عبد الرحن البين حفظه ال، السلم عليكم ورحة ال وبركاته وبعد: فإنه•

 نظرا لظروف والدت الصحية، فقد ت رضاعي من امرأة أخرى، وذلك خلل الثلثة اليام الول كاملة من

الولدة، وكان لتلك الرأة طفلة يقل عمرها عن السنة ف وقت الرضاع. والسؤال: 

 أ) ما حكم هذه الرضاعة؟ وما موقع أبناء وبنات هذه الرأة وأقاربا من أخوات وخالت وعمات ونوه

بالنسبة ل؟ وما موقع أبنائي من هؤلء؟ 

ب) لزوج هذه الرأة الت قامت بإرضاعي امرأة أخرى، وله منها أبناء وبنات، فما موقعهم بالنسبة ل؟ 

ج) كما أن الرأة الثانية لذا الزوج ابن من غيه قبل زواجها به فما موقعه بالنسبة ل؟ 

 وإذا ثبت حكم الرضاع فما الكم من حيث اللوة والرمية، وما يتبع ذلك من أحكام؟ أفتون ف أمري

هذا، وال يرعاكم. 

o .ج: عليكم السلم ورحة ال وبركاته

 أ) هذه الرضعة تكون أمك من الرضاع، وأولدها إخوانك وأخواتك من الرضاعة، وإخوانا أخوالك، وأخواتا

 خالتك من الرضاعة، وخالتا وعماتا خالت وعمات أمك الرضعة، فأنت مرمهن جيعا، وأولدك تكون هي

جدتم، وأولدها أعمام أولدك، وأخوالا أخوال أولدك كما ف النسب.



 ب) زوجها الت أرضعتك وهي ف ذمته، هو أبوك من الرضاعة، وأولده من الرأة الخرى إخوانك من الرضاع

 لبيك، وإخوانه وأخواته أعمامك وعماتك، وعماته وخالته عمات أبيك وخالته، فأنت مرم لم، وهو جد

أولدك وبنوه أعمام أولدك كالنسب. 

 ج) ابن الرأة الثانية أجنب منك، فل قرابة بينك وبينه، أما الزوجة فأنت مرمها لكونا زوجة أبيك من الرضاعة

 وال أعلم. أما آثار هذه القرابة فإنا تكون ف الرمية وتري النكاح وجواز السفر با، دون الرث ووجوب النفقة

ونو ذلك.

 س: أصبحت إحدى مارمي كثية النسيان ل تعرف الوقات، فربا صلت الغرب قبل الغروب، وصلت•

 العشاء ركعتي، أو انصرفت من الصلة قبل نايتها، كما صارت سريعة الغضب لتفه السباب، فتسمعنا

 الكلمات الارحة حت أمام الضيوف، ونن ف حية من أمرها، فوجهونا ماذا نفعل وفق شرع ال؟ وماذا

يلزمها نو دينها والال ما ذكر؟ 

oج: يظهر أن ذلك لجل الكب والرم إن كانت كبية السن، أي: فوق الثماني عاما، وإن كانت دونا فيمكن أنه 

 لرض حصل لا ف العقل لجل مصيبة أو خبال بسبب روعة أو ذعر حصل لا، ويكن أن يكون بسبب صرف

 وعمل شيطان من أعمال السحرة والشعوذين، ولكم علجها عند القراء من أهل الصلح والستقامة ويكون ذلك

 بالرقية الباحة الت يتعاطاها أهل التجربة ف ذلك. وعلجها أيضا عند الطباء العتبين العارفي بالمراض النفسية،

 وما يعرض للنسان بسبب النسيان وسرعة الغضب ونو ذلك، فإن لكل داء دواء يزيله، واحرصوا على تعليمها

 الذكار والدعية والوراد والعمال اليية. وأما فعلها بالصلة قبل الوقت أو قصر العشاء أو النصراف قبل إتام

 الصلة، فإنه ما ل حرج فيه عليها لنقص العقل منها، فيعفى عنها ذلك مع مراعاتا وتذكيها با تركت إن كانت

تتقبل، وال أعلم.

س: السؤال عما يفعل عند القبور، وما يفعل الريض وما يفعل له؟ •

oج: السلم عليكم ورحة ال وبركاته. وبعد، وصلن خطابك للسؤال عن بعض ما يدث لديكم، فإليك الواب مع 

الختصار: 



 - فأما الذبح، فل يوز الذبح عند القبور فهو تعظيم للميت لقول النب صلى ال عليه وسلم (( لعن ال من ذبح

 لغي ال )) ولقوله تعال: (( ̄فص¬لà ل°ر¬́بك¬ و¬انح¬ر )) أي: اجعل صلتك ونرك ل وحده، فمن ذبح للموات فقد

 أشركهم مع ال. وهكذا العكوف عند هذه القبور والقامة عندها وإحضار القهوة والشاي، فإن العتكاف عبادة

 ل تصلح إل ف الساجد، لقوله تعال: (( و¬̄أنت±م ع¬اك°ف²و̄ن ف°ي ال³م¬س¬اج°د° )) فصرفها لغي ال شرك، ولو كانوا مشايخ

 أو أولياء أو صالي، فإنم ل يلكون لنفسهم نفعا ول ضرا (( و¬̄لا ي¬ش̄فع±و̄ن إ°ل¶ا ل°م¬ن° ارت¬ض¬ى )) وهكذا تري قراءة

 الفاتة عند القبور، أو إهداؤها له ف ذلك الكان، ول يوز عمل الوليمة عند القب وإحضار الكل، وكذا قولم:

 شرفونا بالفاتة. لن كل ذلك بدع، وكل بدعة ضللة، ول يفعله الصحابة ول الئمة القتدى بم. وهكذا ما يفعل

 ف يوم الولد من الجتماع والضرب بالطبول طوال الليل، حيث ل يفعله النب - صلى ال عليه وسلم - ول أمر

 به، بل نى عنه بقوله: (( من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد )) أي: مردود عليه. وهكذا ل يوز الدعاء

 الماعي والذكر الماعي بعد كل صلة بل كل أحد يذكر ال لنفسه ول يتابع غيه، حيث ل ينقل هذا عن

الصحابة والتابعي رضي ال عنهم. 

 - وهكذا ما يفعل بالريض من كتابة الشايخ أوراقا يشربونا، وإنا السنة القراءة على الريض كما كان النب صلى

 ال عليه وسلم يقرأ على نفسه بعض اليات وينفث ف كفيه ويسح ما أقبل من جسده، فأما التعاليق فإنا ل توز،

وقد قال النب صلى ال عليه وسلم (( من تعلق شيئا وكل إليه )) .

 وأخب أن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالتمائم هي التعاليق الت تربط على العنق أو العضد وكذا النساء اللت

 يططن ويقلن هذا وهكذا، وهو من التكهن، وف الديث: ليس منا من تكهن أو تكهن له وهكذا ذبح البل من

 الول إل الول والتلطخ بالدم هو من أمر الاهلية، وهكذا ترك الغتسال من النـابة يبطل الصلة لقوله تعال:

(( و¬إ°ن³ ك²نت±م ج±ن±بµا ̄فاط¶ه¿ر±وا )) . 

 فعليكم نصحهم وقراءة اليات والحاديث عليهم، وماولة ترك هذه البدع والشركيات، وصلى ال على ممد

وسلم.



 س: امرأة توفت بعيدا عن أولدها وهي غي راضية عن أولدها بعض الشيء أو كليا، وأولدها كانوا ل•

 يقصرون معها، لكن كانوا يعصون والدتم بعض الشيء ويغضبونا، وذلك لظروفهم النفسية والعصبية

 والالية، حيث كانوا ف ضيق من العيش والنفس والال والهل بقوق الوالدين ... وحيث إنم متارين

وخائفي من رب العالي. أفيدونا جزاكم ال خيا.

oج: عليهم الترحم عليها وتزويدها بالدعاء والصدقة عنها، وعليهم التوبة والستغفار من الذنب الذي هو التقصي 

ف حق والدتم، وكثرة العمال الصالة، ث هم معذورون لا كانوا فيه من ضيق العيش والهل ونوه، وال أعلم.

 س: مسلمان اثنان متمسكان بطاعة ال، واحد منهما يعان من ضيق ف الصدر دائما ومرض نفسي•

 واكتئاب، والثان صحيح سليم ما يعانيه الول، هل يستويان ف الجر عند ال وقبول العمال الصالة؟ أم

 أن الريض النفسي والضيق الصدري أكثر وأعلى ف القبول والجر عند ال، حيث إن الشخص السليم يقوم

 بالطاعات الختلفة وخصوصا الصيام بسهولة، أما الثان الريض فيلقى صعوبة ف أداء الطاعات والعمال

الصالة - ال يعينه - وما حكمة ال ف ذلك؟

oج: هذا الريض يثاب على الرض إذا صب واحتسب فقد قال النب صلى ال عليه وسلم (( ما يصيب السلم من 

 نصب ول وصب ول هم ول غم حت الشوكة يشاكها إل كفر ال با من سيئاته )) أو كما قال. ول شك أن

 الرض النفسي وضيق الصدر والكتئاب يورث الم والنصب والل، وقد قال صلى ال عليه وسلم (( إن عظم

 الزاء مع عظم البلء، وإن ال إذا أحب قوما ابتلهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط )) رواه

 الترمذي وغيه ومعناه: أن البلء كلما كان أعظم كان الزاء عليه والثواب أعظم عند ال، ولذا يسلط البلء

 والرض على النبياء كما قال صلى ال عليه وسلم (( أشد الناس بلء النبياء ث المثل فالمثل، يبتلى الرجل على

 قدر دينه، فإن كان ف دينه صلبة شدد عليه وإل خفف عنه )) هكذا أخب صلى ال عليه وسلم وعلى هذا فهذا

 الريض يثاب على مرضه، وما هو فيه من الل والشدة ويعظم له الزاء على تمله وعلى قيامه بالطاعة والعمل



 الصال مع ما هو فيه من الرض، أما الصحيح فيثاب على كثرة أعماله من صيام وصلة وصدقة، ودعوة إل ال

وأمر بالعروف وني عن النكر وجهاد ف سبيل ال، ونو ذلك من العمال الت ل يقدر عليها الريض، وال أعلم.

س: رجل صلى وشك ف تكبية الحرام فهل يستأنف الصلة من جديد أم ل؟ وما حكم صلته؟•

oج: قال العلماء: الشك ف ترك الركن كتركه، فمن شك ف ترك الفاتة ول يكن بشكه وسوسة فإنه يقرؤها مرة 

 أخرى، ومن شك ف ترك ركعة قضى بدلا، وأما التحرية فإنا الركن الساس الذي تفتتح به الصلة، فمن تركها ل

 تنعقد صلته، ومن شك ف تريته فإنه يبدأ الصلة من أولا، لكن هناك من يكون معه وسوسة وهوس يشك ف كل

 شيء مع أنه يأت به، فمثل هذا لو فتح له باب العادة، لعاد الصلة مرارا، فل يوز له التمادي مع الوهام

والوساوس، وال أعلم.

 س: هل يشترط الترتيب ف السح على البية والرح بعن أنه إذا جرح رجل ف يده مثل ونسي أن يسح•

 على الرح، وبعدما غسل رجله تذكر أنه ل يسح على الرح، فهل يكمل الوضوء ويسح على الرح، أم

يسح على الرح ويغسل رجله اليسرى، أم يعيد الوضوء من جديد؟ 

oج: ف هذه الال عليه أن يسح البية عند غسل يديه، أي: بعد غسل الوجه، ث بعد مسح البية يسح رأسه 

 ويكمل، فإن نسي السح على الرح أو البية وغسل ما بعد ذلك العضو، فالحتياط أن يسح البية، ويعيد

 غسل ما بعد ذلك العضو، فإن طالت الدة وفاتت الوالة فل بد من إعادة الوضوء ومسح البية ف موضع غسل

 ذلك العضو، أما إن كان الرح ف أعضاء الوضوء ووجب عليه الغسل ول يسح الرح وقت الغسل، فإن له

مسحه بعد الغسل، ولو طالت الدة حيث ل يشترط للغسل موالة ول ترتيب، وال أعلم. 

 س: بعض من يرقون بالرقى الشرعية يطلبون من الن التلبس ف بدن المسوس الروج وف بعض الحيان•

 يطلب هذا الن الروج من بعض العضاء مثل العي أو الذن فيفض الراقي ذلك، اعتقادا منه أن ذلك قد

 يؤذي عي المسوس، وأحيانا يقول بعض الكلمات مثل: من العظم إل اللحم إل الشحم إل اللد إل

الواء. فهل هذه القوال والتصرفات فيها مظور شرعي؟



oج: وبعد فإن الن يلبس النسي ويسيطر على بدنه، ول نعرف من أين يدخل ول كيف يرج، إل أنه شوهد أنه 

 يرج من أصابع اليد فينغمس الصبع ف الرض ويرج من بدن المسوس، ويكن أنه يرج من النب أو الظهر أو

 البطن كما دخل من أحدها، والظاهر أنه ل يعطل العضو الذي دخل منه أو خرج، فل يتضرر الصبع ول اليد ول

 الرجل، فأما العي والذن فل نعلم كيف يدخل منها أو كيف يرج، وإذا قدر ف دخوله من العي ونوها فإنه

كذلك يرج دون أن يصل تغي ف السمع أو البصر، ويراجع ف ذلك أهل الرقية والعلج لذه المور.

 س: فيه من يقول: إن صوت الرأة عورة مطلقا، وهناك من يقول: إنه ليس بعورة إل إذا رققته وخضعت•

فيه. فما هو قولكم؟ 

oج: يترجح أن صوت الرأة عورة عند الجانب وعند خوف الفتنة، وقد نص العلماء على أنه ل يوز أن تتول الرأة 

 الذان الذي فيه رفع الصوت بالتكبي والتشهد ونوه، لنه قد يسمع صوتا الرجال الجانب ويصبح متميزا

 معروفا، وقد ثبت أن النب صلى ال عليه وسلم قال: (( إذا ناب أحدكم شيء ف الصلة فليسبح الرجال ولتصفق

 النساء )) ففي هذا ني الرأة عن التسبيح لتنبيه المام على الطأ، مع أن التسبيح ذكر ال تعال، ومع أن النساء

 خلف الرجال والغالب ل تعرف بجرد قولا سبحان ال، فدل على أن النهي لن صوتا أمام متمع الرجال يسبب

 شهرتا، وقد ذكر العلماء ف كتاب الج أن الرأة ل ترفع صوتا بالهلل، بل تفي التلبية بقدر ما تسمع رفيقتها،

 مع ورود المر برفع الصوت با ف قوله صلى ال عليه وسلم (( أمرن جبيل أن آمر أصحاب أن يرفعوا أصواتم

 بالهلل )) رواه ابن ماجه وغيه وقد قال كثي من العلماء بواز ساع كلم الرأة إذا ل يكن فيه خضوع وترقيق،

 لقوله تعال: (( ̄ف̄لا ت¬خض¬عن¬ ب°ال³̄قول° ̄في¬ط³م¬ع¬ ال¶ذ°ي ف°ي ̄قل³ب°ه° م¬ر¬ض· )) ولن الرأة قد تتاج إل ماطبة الرجال عند

 البايعة وأداء الشهادة وإجابة السائل ونو ذلك، ولن أمهات الؤمني قد اشتهر أنن يدثن الرجال ولن تلمذة

ورواة كثيون، فيدل على جواز ماطبتها عند التعلم والتعليم والرواية والاجة الضرورية، وال أعلم.

 س: فضيلة الشيخ عبد ال بن عبد الرحن البين - سلمه ال - السلم عليكم ورحة ال وبركاته وبعد:•

 نسأل فضيلتكم عن ظاهرة أخذت ف الزدياد داخل الستشفيات، وهي دخيلة على التمع السلم حيث



 انتقلت إلينا من التمعات الغربية الكافرة، أل وهي إهداء الزهور إل الرضى وقد تشترى بأثان باهظة، فما

هو رأيكم ف هذه العادة؟

o:ج: عليكم السلم ورحة ال وبركاته، وبعد

 ل شك أن هذه الزهور ل فائدة فيها ول أهية لا، فل هي تشفي الريض ول تفف الل، ول تلب صحة ول تدفع

 المراض، حيث هي مرد صور مصنوعة على شكل نبات له زهور عملته اليدي أو الاكينات وبيع بثمن رفيع،

 ربح فيه الصانعون وخسر فيه الشترون، فليس فيه سوى تقليد الغرب تقليدا أعمى بدون أدن تفكي، فإن هذه

 الزهور تشترى برفيع الثمن وتبقى عند الريض ساعة أو ساعتي أو يوما أو يومي ث يرمى با مع النفايات بدون

 استفادة، وكان الول الحتفاظ بثمنها وصرفه ف شيء نافع من أمور الدنيا أو الدين، فعلى من رأى أحدا يشتريها

 أو يبيعها تنبيه من يفعل ذلك رجاء أن يتوب ويترك هذا الشراء الذي هو خسران مبي، وال أعلم وصلى ال على

ممد وآله وصحبه وسلم.

 س: السلم عليكم ورحة ال وبركاته، نرجو من ساحتكم أن تدلون على الطريق الصحيح ف هذا السؤال:•

 قبل فترة شكيت ف نفسي أن كون مريضا برض، وذهبت إل دكتور وعملت الفحوصات اللزمة، وقبل أن

 تظهر نتيجة الفحوصات نذرت بين وبي نفسي، أن إذا كنت سليما من هذا الرض علي ل تعال أن أقلع

 عن التدخي، وفعل ظهرت نتيجة الفحوصات أن والمد ل سليم من هذا الرض، وأقلعت عن هذا التدخي

 فترة أكثر من شهر، ث رجعت أدخن إل حد الن، ول أستطع أن أقلع عنه أبدا، ماذا علي أن أفعل؟ هل أوف

بنذري رغم أنن ل أستطع أم أن علي كفارة يي؟ وإذا ل أستطع أن أوف بذا النذر ماذا علي أن أفعل؟

o،ج: عليكم السلم ورحة ال وبركاته، وبعد: لقد أخطأت أول بشرب الدخان، فهو مرم ويضر بالسم ضررا بينا 

 وينصح عنه الطباء وأهل العلم حت من ينتجه أو يشربه. وأما تركه فليس فيه صعوبة، وكم من إنسان ابتلي به

 عددا من السني ث شفاه ال منه، وأصبح تاركا له بدون كلفة وبدون نذر، ث إنا ننصحك أن تقلع عنه دفعة واحدة



 وتفطم نفسك منه كفطام الصغي من ثدي والدته، وبذلك تسلو عنه وتسلم من ضرره. فأما نذرك فإن ل تقدر على

الوفاء به فل بد من كفارة، وهي إطعام عشرة مساكي من أوسط ما تطعم أهلك، وال أعلم.

س: ما حكم استغلل الوالدين للمعونات القدمة من الدولة لبنهم العاق بغي النفاق عليه؟ •

oج: ل بأس بذلك، فإن الب يلك التصرف ف مال ولده، لديث: (( أنت ومالك لبيك )) وعلى الوالد أن ينفق 

 على ولده العوق ويستأجر من يضنه، ويصرف عليه أجرة العلج ونو ذلك، ول يوز له أن يأخذ من ماله الاص

ما يضره أو يتاجه، أو يعطيه ولدا آخر.

س: هل للعمى حضانة الطفل الصغي ؟ •

oج: يوز ذلك إذا كان عنده امرأة تقوم بضانة الطفل وتربيته، ولو كانت ضريرة أو كبية، فأما الرجل العمى فإنه 

ل يقدر على الضانة بنفسه فعليه أن يترك أطفاله عند أقاربه من النساء، وال أعلم.

 س: عندنا أشخاص غي مسلمي يقومون بفر القبور وذلك لقلة الناس الذين يفرون القبور من السلمي،•

وبعض الحيان لعدم اهتمام السلمي بالفر، بعض الناس يعطوهم أجرة على الفر، هل يوز ذلك؟ 

oج: يوز ذلك عند الاجة، وحيث إن تهيز الوتى والفر لم والدفن من أعمال الب الت يتسب با السلم الجر 

 فإن الول أن يتول ذلك السلمون ليحظوا بالجر والثواب على ذلك، كما يتسبون بالغسيل والنوط والتكفي

 والمل والصلة عليه فكذلك بالفر والدفن له، لكن إن عدم التسب جاز الستئجار ودفع الجرة للمغسل

 والكفن والافر والامل، وسواء كان الفاعل مسلما أو كافرا فيعطى أجرته، مع أنه ل يوز تولية غي السلمي إل

للحاجة الشديدة، وجزيتم خيا، وصلى ال على ممد وآله وصحبه وسلم.

 س: هل يوز أن يقوم بعملية العلج الطبيعي لمرأة معاقة جسديا رجل أخصائي ف حالة عدم وجود امرأة•

متخصصة؟ 

oج: يوز ذلك عند الضرورة، ول يوز إذا وجد امرأة ولو بأكثر أجرة، أو أمكن التصب حت توجد امرأة، وذلك 

 أن الضرورات لا أحكامها، فمت كان هناك حاجة شديدة إل العلج للمرأة عند رجل أو للرجل عند امرأة جاز



 بقدر الاجة فقط، ومعلوم أنه يرم على الرجل أن يس الرأة الجنبية، لكن إذا كان هناك ضرورة جاز له أن

يعالها كإنقاذها من الغرق أو الرق أو الادث ولو تكشفت.

 س: ما حكم تعويض العامل (ماديا) إذا تعرض لادثة معينة أثناء تأديته لعمله ، وإصابته بإعاقة مستدية•

كالشلل مثل؟ 

oج: إن كان العمل بأجرة مددة، والعامل أجي مشترك، كبناء وحفر ونقل تراب أو لب أو صعود أو نزول، فحصل 

 أن سقط العامل أو اندم عليه الائط أو سقط من شجرة، فل ضمان على الستأجر، لن العامل هو الذي أقدم على

 هذا العمل وخاطر بنفسه، فإن كان الستأجر قد خدعه ول يوضح له الطر فل بد من ضمان ما حصل، بسبب

إيهامه وعدم إيضاحه الطر ف ذلك العمل.

 س: أنا عندي طفلي الول عمره ست سنوات، والثانية سنتي ونصف، ونسكن ف سكن فوضوي، ليس•

 عندنا سكن، وزوجي ل يريد من أن أنب مرة ثالثة، وأنا أريد وهو يتنع، ويقول حت يكون عندنا سكن.

 فهل هذا حرام ف الدين أم ل؟ مع العلم أن أبنائي مرضى من السكن والرطوبة الت ف البيت؛ لن سقف

البيت غي عادي، وأمام السكن البحر، وخاصة ف الشتاء يرضون كثيا. 

oج: ل بأس بطاعة الزوج ف استعمال مانع الناب لا ذكر من ضيق الال، مع العلم أن الولد ليسوا سببا ف 

 الفقر، بل كثيا ما يصل الرزق مع وجودهم لقوله تعال: (( ن¬حن± ن¬رز±ق²ه±م و¬إ°ي¿اك²م )) وعليكم السعي ف تديد

 السكن أو استبداله مع تقوى ال ورجائه (( و¬م¬ن ي¬ت¿ق° الل¶ه¬ ي¬جع¬ل³ ̄له± م¬خر¬جµا )) كما أن عليكم اتقاء الرض والبعد

عن أسبابه، فالوقاية خي من العلج، وال الوفق.

 س: ينهج بعض آباء الطفال العاقي نجا معينا وذلك بإيواء أطفالم براكز العوقي الداخلية، ما هو موقف•

الدين السلمي من هذا التصرف؟

oج: ل بأس بذلك، حيث إن الكومة قد أولت العاقي عناية كبية، وهيأت لم مراكز لتربيتهم وتغذيتهم 

 وحضانتهم والقيام بشؤونم وحاجاتم، فإن على الباء أن يسجلوا أولدهم العاقي ف الراكز الكومية، وذلك



 لراحتهم وإيوائهم ورعايتهم، وحت ل يتكلفوا بنفقة الضانة والعلج ونو ذلك، ومن اختار منهم أن يؤوي ولده

 ف مراكز أخرى، أو يتول علجهم بنفسه فل حرج عليه ف ذلك، والدين السلمي ل ينع من إيواء الطفل ف

مراكز داخلية أو خارجية

س: ما حكم إجراء الفحص الطب للزوجي قبل الزواج ؟ •

oج: ل بأس بذلك إذا خيف من مرض داخلي ما يؤثر على الصحة، وينع من راحة الزوجي واستقرار الياة 

 والطمأنينة فيها، فربا كان ف أحدها مس أو صرع أو مرض مزمن، ولو سهل كربو أو سكر أو بلهارسيا أو

 روماتيزم، وهكذا مرض العقم وعدم الناب، لكن إذا كان ظاهر الزوجي السلمة والبيئة والتمع الذي ها به ل

 توجد فيه هذه المراض ونوها، فالصل أنه ل مرض ول خوف فل حاجة إل فحص طب لكل من الزوجي، لكن

 إذا قامت قرائن وخيف من وجود مرض خفي وطلب أحد الزوجي أو الولياء الكشف لزم ذلك حت ل يصل بعد

العقد خلف ونزاع.

س: ما هو واجب العلمة تاه طالباتا ف الدرسة ؟ •

oج: واجبها أن تلص النية ف تعليمها، فتريد أول أداء ما وجب عليها من البيان والتعليم الذي أخذ ال به اليثاق 

 على كل من حل علما أن يبينه ول يكتمه، فبيانه هو إظهاره وتعليمه لن يهله، ويب ثانيا النصح من العلم

 لتلميذه وتلميذاتا، والنصح واجب دين على كل مسلم لقوله صلى ال عليه وسلم (( الدين النصيحة )) وقال

 تعال عن نوح عليه السلم: (( أ²ب¬لàغ±ك²م ر°س¬ا̄لات° ر¬́بي و¬̄أنص¬ح± ̄لك²م )) وعن هود (( و¬̄أن¬ا ̄لك²م ن¬اص°ح· ̄أم°ي· ))

 والنصيحة تستدعي مبة الي للطالبات وإيصال العلومات إليهن، والرص على التعليم والتفهيم وإظهار العان،

 وإيصالا إل أفهام الطالبات. ويب ثالثا التأكد من العلومات الت تلقيها على الطالبات والتثبت فيهـا، والتحقق

 من صحتها بيث ل تلقي درسا إل بعد التحضي والراجعة ومعرفة الكم والدليل والكمة والصلحة، ويب عليها

 رابعا الساواة بينهن وعدم التحيز واليل إل إحداهن أو بعضهن، فهي بنلة الربية للجميع، فل بد أن تسمع منهن

 وتيب على ما أشكل عليهن وتتجاوب مع الصغية والكبية، وترص على إفهامهن وعدم التجاوز للمسألة، بل

 تام الفهم من الميع، ويب خامسا أن تعاملهن باللطف واللي، وإظهار البشاشة وسهولة الانب، واستعمال



 الخلق الرفيعة، والبعد عن الدة والشدة والعتاب والغضب لعدم الفهم أو لتكرار السؤال، فتلك خصال تنفر

 الطالبات من العلمة وتنمي بينهن بسمة سيئة، ويب سادسا أن تكون العلمة قدوة حسنة بأفعالا وأقوالا، فإن

 القتداء بالفعال أقوى وقوعا من القتداء بالقوال، فالعلمة تدرس بالقول والفعل، وإذا كانت الفعال تالف

القوال ل يقبل منها ما تقول، فهذه بعض ما نوصي به العلم ذكرا وأنثى، وال أعلم.

س: ما حكم استخدام الصور لتعليم الطلب الصم أمورهم الدينية مثل تعليمهم الصلة؟ •

oج: يوز ذلك للحاجة الاسة، فإن الصم البكم ل يسمعون ول ينطقون فيلقي العلم صعوبة ف إفهامهم وإيصال 

 العلومات إل أذهانم، ففي الصور الرسومة تقريب للمعن ووسيلة إل تصور الراد وإدراك القصود منه، كرسم

 القيام ف الصلة وقبض اليدين على الصدر، وكتابة اسم (قيام) ورسم الركوع وكتابة كلمة (ركوع)، وهكذا بقية

العمال إذا توقف الفهم على الرسم واستخدام الصور الرسومة سواء على السبورة، أو على ورقة ونو ذلك. 

س: الشخص التخلف عقليا البالغ، هل يب على النساء أن يتحجب عنه ؟ •

oج: إذا كان التخلف شديدا بيث ل يعقل ول يفهم ول يدرك العان، وليس له الشهوة الت تبعثه إل النظر واللمس 

 ونو ذلك ول هة له نو النساء، بل هو كالطفل أو أقل حالة فل حاجة إل التحجب عنه، ويدخل ف قوله تعال:

 (( ̄أو° الت¿اب°ع°ي¬ ̄غير° أ²ول°ي ال³إ°رب¬ة° م°ن¬ ال́رج¬ال° )) أما إذا كان يعقل بعض هذه الشياء وله ميل إل النساء ويظهر من

 كلمه أنه يس بشهوة، فل يكن من دخوله على النساء ويلزمهن التحجب عنه، لقصة ذلك الخنث الذي قال

 لخي أم مسلمة إذا فتحتم الطائف فإن سأدلك على ابنة غيلن فإنا تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النب صلى ال

عليه وسلم (( أرى هذا يعرف هذا ل يدخل عليكن )) رواه البخاري وغيه وال أعلم.

س: هل ورد فضل للمرأة إذا توفيت أثناء الولدة ؟ •

o:ج: نعم ورد مـا يدل على أن ذلك شهادة ف حديث صفوان بن أميـة عن النب - صلى ال عليه وسلم - قال 

 (( الطاعون شهادة والغرق شهادة والغزو شهادة والبطن شهادة والنفساء شهادة )) رواه النسائي والدارمي والمام

 أحد وف سنده مهول، ولكن له شواهد يقوي بعضها بعضا، وروى النسائي أيضا عن عقبة بن عامر أن رسول ال

 - صلى ال عليه وسلم - قال: (( خس من قبض ف شيء منهن فهو شهيد: القتول ف سبيل ال والغرق والبطون



 والطعون والنفساء ف سبيل ال شهيد )) وروى أحد عـن أب هريرة قـال: قال رسول ال صلى ال عليه وسلم

 (( القتل ف سبيل ال شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة والنفساء شهادة، والطاعون شهادة )) وروي عن

 عبادة بن الصامت أن رسول ال - صلى ال عليه وسلم - قال: (( قتل السلم شهادة والطاعون شهادة والرأة

 يقتلها ولدها جعا )) وف رواية له: (( والنفساء شهيد يرها ولدها بسرره إل النة )) وهذه الحاديث بجموعها

تدل على أن موت الرأة عند الولدة ف حكم الشهادة، أي: لا أجر الشهيد وال أعلم.

س: هل الصم مأمور بميع التكاليف ومسؤول عنها مثل العادي؟•

oج: نعم بل شك، لنه مكلف بعقله وفهمه وحواسه، والغالب أن فاقد السمع فقط يكنه السؤال، ويفهم بالشارة 

 ويشاهد الناس يعملون العمال كالعبادات والعاملت وترك الرمات، فهو مطالب بثل ما يعملون، حيث يعلم أن

 تلك العمال ل يستثن منها أحد من القادرين، أما إن كان قد فقد سعه ف الصغر قبل أن ينطلق لسانه فهذا هو

 البكم، وهو أيضا مكلف، فإن ال تعال قد من عليه بالعقل الذي هو وسيلة إدراك العان وبالبصر الذي به ييز،

 ويعرف ما ينفعه وما يضره فهو يفهم بالشارة وف إمكانه أن يسأل ويبحث عن الحكام، ويعرف ما هو مطالب به،

 ويشاهد الناس فيطبق ما يفعلونه ف العبادات كالطهارة وشروط الصلة، وأداء العبادات كالصلة والصوم والج

ونوها، ويتنع من الرمات الت يشاهد الناس يبتعدون عنها، أو يعاقب من فعلها. 

فهو مكلف كغيه، وإن كان قد يعذر ف بعض التفاصيل لسباب ظاهرة كالقراءة والذكار والدعية ونوها.

س: هل يب على الشخص البكم أن يرك شفتيه عند قراءة الفاتة ف الصلة ؟ •

oج: عليه أن يتعلم من القراءة ما تصح به صلته، فإذا كان ل يقدر فإن عليه أن ياول الذكر والقراءة والدعاء 

 بقلبه، وعليه تريك شفتيه بقدر ما يستطيع، وإن ل يفهم اكتفى بالنية وحضور القلب الذي يظهر منه خشوعه

وإخباته وسكون جوارحه ف الصلة كغيه.

س: من شروط تول القضاء أن يكون القاضي سيعا بصيا، هل البصر يكون لزما؟•

oج: ليس لزما أن يكون القاضي بصيا فقد تول القضاء كثي من الكفوفي ول ينقص ذلك ف معرفتهم، وقد عرف 

 بالعادة أن العمى يكون معه من الذكاء والفطنة والفظ ومعرفة الصوات، والتمييز بي الناس ما ليس مع البصر



 فيقابل ذلك معرفة البصرين للوجوه والشخاص، وأما اشتراط الفقهاء ف القاضي أن يكون بصيا فأرادوا بذلك

 كمال الصفات وتوفرها عند الوجود، وإل فل خلف أن الكثي من فاقدي البصر قد تولوا القضاء وعرفوا ما يدل

به الصمان بدون اشتباه واعتب قضاؤهم نافذا، وال أعلم.

 س: ما هي كيفية اجتهاد العمى ف تري القبلة ؟ وإذا ل يعرف العمى القبلة، ول يد مبا عنها فماذا•

يعمل؟ 

oج: عليه أن يعرف ذلك باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإل فعليه أن يسأل من حضر، فإن ل يكن عنده 

 من يسأله، ترى وصلى بالجتهاد الغالب على ظنه، ول إعادة عليه كالبصي إذا اجتهد ف السفر ث تبي له خطأ

اجتهاده فل إعادة عليه، وال أعلم.


