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الس َؤال األول :عادة يف ر
كثي من مناطق حرضموت يف تزويج البنات؛ يتكلف
ُّ
األب ويتكلف إخواهنن أضعاف ما يدفع ُه الزوج من املهر؛ حمبة منهم لسرت
ابنتهم ،ونتج عن ذلك مفاسد منها:
 -1تأخر زواج األبناء؛ إذا كان هلم أخوات كثري.
 -2ومترد بعض األوالد عن مساعدة آبائهم يف أعامهلم ،بحجة:
أنه سينفقها يف تزويج البنات ،ومنها:
 -3أن بعض األزواج تسلط عىل ذهب النساء وهو مل ِ
يشرت بامله ،وال جيوز
له أخذ ي
شء ولو كان من ماله ،كيف وهو مما أعطاه األب ابنته ،إِال
بطيبة منهاَ ﴿ :فإِن طِب َن َلكم َعن ََش ٍء ِمنه نَف ًسا َفكلوه َهنِيئًا َم ِريئًا﴾
[النساء،]4:

وغري ذلك من املفاسد ،فنرجوا توجيه نصيحة لألباء

وللدعاة؟
اإلجـا َبـة :ليس بواجب عىل الو يل :أن يزيد البنت عىل ما أمهرها زوجها ،أما
َ
إن أراد اإلنسان أن يزيد من عند نفسه البنته؛ فال مانع من ذلك ،إن كان له سعة،
ما مل تكن له سعة ال يزد ،يكتفي باليشء الذي قد يرسه اهلل هلا من خاطبها.
وال ينبغي أن تصي هذه عادة عند الناس :أن من مل يعط ابنته يالم؛ أنه قد
هضمها حقها! وما أعطاها! وما ساعدها! وما أكرمها مثل النساء! قال اهلل عز
اء َصد َق ِاِتِن نِح َل ًة﴾ [النساء ،]4:وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم
وجلَ :
﴿وآتوا الن َِّس َ
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للخاطب« :هل عندك شيئا تصدقها به؟» فذهب ُثم رجع فقال :ال واهلل يا ر ُسول
اهلل ما وجد ُت شيئا قال« :انظر الت َِمس و َلو َخاَتَ ا ِمن ح ِد ٍ
يد» ،وقال خلاطب آخر:
َ
َ
ً
ك ِمن القر ِ
« َف َقد َزوجتك ََها بِ ََم َم َع َ
آن» ،فجعل مهرها هلا تعليهام القرآن ،و ُأم ُسليم
مهرها من أيب طلحة "إسالمه" ،وأمهر النجايش عن النبي صىل اهلل عليه وسلم
زينبا ،وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم لعبد الرمحن بن عوفَ « :ع ََل كَم
َتزَوجت ََها؟» ،قال :عىل أربع أو راق؟ قال ل ُه النب ُّي  -صىل اهلل عليه وسلم َ « :-ع ََل
َأرب ِع َأو ٍاق؟ ،ك ََأنَم تَن ِ
ون ال ِفض َة ِمن عر ِ
ض َه َذا َ
اْل َب ِل» ،فاملهر عىل الزوج ،ليس
حت َ
َ َ
َ
عىل الو يل ،هذه أشياء يفعلها األولياء ،ربام حصل فيها التباهي ،ابنة فالن كان هلا
من الذهب وكان هلا من كذا! وأنا ابنتي :يعطيها زوجها ما استطاع ،وأنا ُأكمل!
الرف َق ََل
ويذهب ُيكلف نفسه أشياء تشق عليه من أجل ذلك ،هذا خطأ« :إِن ِّ
َيكون ِِف ََش ٍء إَِل زَانَهَ ،و ََل ينزَع ِمن ََش ٍء إَِل َشانَه» ،وقالَ « :وإِن اهللَ َأو َحى إِ ََل َأن
ت ََو َ
اضعوا َحتى ََل َيفخَ َر َأ َحدٌ َع ََل َأ َح ٍدَ ،و ََل َيب ِغي َأ َحدٌ َع ََل َأ َح ٍد» ،املرأة هلا سرتها
هلل َما اس َت َطعتم ﴾[التغابن ،]16:ال يشق
لكن بحدود ما يستطيع اإلنسانَ ﴿ :فاتقوا ا َ
عىل نفسه.
األمر الثاين :أنه ال يوز لألبناء التمرد عىل آبائهم ،وعصيان آبائهم ،فعصيان
﴿وبِال َوالِدَ ي ِن
الوالدين يف غي معصية اهلل؛ كبية من أعظم الذنوب ،قال اهلل تعاىلَ :
ُها َوقل ََل ََم َقو ًَل
إِح َسانًا﴾ [البقرة ،]83:وقال تعاىلَ ﴿ :فال تَقل ََل ََم أ ٍّ
ف َوَل تَن َهر َ

ك ِألَبِ َ
ت َو َمال َ
يك».
ك َِر ًيَم﴾ [اإلرساء ،]23:وقال النبي صىل اهلل عليه وسلمَ « :أن َ
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األمر الثالث :ليس للزوج الترصف فيام هو حق امرأته فهو ماهلا ،قالت ميمونة:

أشعرت يا رسول اهلل أ يين أعتق ُت وليدِت؟ قالَ « :أو َفعل ِ
ت؟» ُقل ُت :نعم ،قال:
َ َ
ُ
َان َأع َ
ظ َم ِألَج ِر ِك» ،فهذا احلديث يدي ل
آج َر ِك اهللَ ،أ َما إِن ِك َلو َأع َطيتِ َها َأخ َوا َل ِك ك َ
« َ
عىل أن ماهلا وأمتها تعتقها.
املرأة متلك ماهلا تترصف فيه ،متلك مهرها ،ومتلك ذهبها ،وما كان عندها من مال
ر
نفس منها فال بأس ،فقد
خاص من أبيها متلك ماهلا ،وإن أعطت زوجها بطيبة
كانت زينب الثقفيةُُ :ترج زكاهتا عىل ابن مسعود ،فقد كان هلا مال وهلا صنعة
تُعطي زوجها من زكاة ماهلا ،فيدل عىل أهنا هلا مال متتلكه وعليها زكاة وهو فقي.
الس َؤال الثاين :هل البيع والرشاء يف مكتبة املسجد يوز باهلواتف؟
ُّ
اإلجـا َبـة :يوز ،املكتبة ما هي مسجد ،إ ينام ُهني عن البيع والرشاء يف
َ
املساجد ،إ ينام ُبنيت املساجد لذكر اهلل ،يوز البيع والرشاء باهلواتف أو بغيها،
وليست املكاتب من املساجد ،وإن ُوجد هبا باحثون أو مطالعون ،ال يشغلهم
ويشوش عليهم ،فقد ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال " :ال يهر بع ُضكُم
عىل بع ر
ض بال ُقرآن فكلكم يناجي ربه" ،وهذا دليل عىل أنه ال يوز أن يشوش
الذاكرون هلل بعضهم عىل بعض.
الس َؤال الثالث :ما ُحكم دعاء" :اللهم بلغنا رمضان"؟
ُّ
اإلجـا َبـة :جاء عن بعض السلف ،وليس هناك حديث يثبت عن النبي صىل اهلل
َ
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عليه وسلم أنه كان يقول :اللهم بلغنا رمضان.
الس َؤال الرابع :يف بعض املراكز خيتربون يف آخر السنة؟
ُّ
اإلجـا َبـة :اختبار املعلم طالبه مهم؛ حلديث " :شجرة تشبه املؤمن َل يسقط
َ
ورقها حدثوين ما هي"؟ هذا اختبار خيترب ذكائهم وخيترب علمهم ،فقد اخترب النبي
صىل اهلل عليه وسلم ،ومل يكن ُحيدد ال يف آخر السنة وال يف وقت حمدد ،فمتى
أردت أن تسأهلم اسأل ُطالبك ،ال بأس تتعرف عىل ذكائهم وتتعرف عىل ما
عندهم من احلصيلة ،هذا أمر طيب ،وبه تُشحذ مهة الطالب ،فإ ينه يتشوف
يدفع به إىل اخلي؛ بسبب نشاطه أنه عنده خي ،كام
للسؤال ،ثم إن أجاب :فذلك
ُ
ب إل من أن يكُون ل كذا وكذا"،
قال عمر البنه عبد اهلل" :ألن تكُون ُقلتها أح ُّ
يدي ل عىل النبوغ ،وإن مل يب؛ ُشحذت مهته لفهم هذه املسألة  ،أما حتديده يف آخر
السنة؛ ففي هذا التحديد نظر.
بقي ما إذا كان ما يدري من احلافظ من طالبه ممن ليس هو حافظُ ،يريد مثال:
أن ُيرسل جمموعة من الطالب لإلمامة بالناس ،ينظر الذي له قدرة عىل اخلروج
واإلمامة ُخيرجه ،ومن ال قدرة له عىل ذلك ُيبقيه ،فبعضهم ما ُحيسن ،ربام خيرج
مع اخلارجني ،وما عنده إحسان إلمامة الناس ودعوهتم ،بقاؤه أوىل.
الس َؤال اخلامس :إذا اجتر املرهتن يف الرهن ملن الفائدة للراهن أو املرهتن؟
ُّ
اإلجـا َبـة :الرهن الذي تضعه عند من تقرتض منه ماال تضعه مقبوضا ،قال
َ
ان َمقب َ
وض ٌة
اهللَ ﴿ :ف ِر َه ٌ

﴾[البقرة،]283:

يعني :مقبوضا كان بمقابل قرض ،أنك
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تتوثق برجوع مالك ،يعني يقول :خذ هذا اليشء رهن عندك حتى آتيك باملك،
أنت :إن أتاك باملك يف املوعد أعطيته ،فإن مل يأت؛ كان هذا إثبات لرجوع مالك،
ُيمكن ُحيال إىل البيع ،ثم تأخذ مالك ،وما بقي من قيمة اليشء ُيعاد له ،ما ُيغلق
رهن بدين ،قد يكون الرهن أكثر من الدين ،فلو أخذ املرهتن من ذلك الرهن أكثر
مما أقرض كان" :ربا " ،هب أنك تقرتض مليونا من إنسان ثم تُعطيه سالحا
بمعدل مليونني ،فيقول املقرض :أنا قد بعته بمقابل حقي ،هذا ربا " ،كل قرض
جر نف ًعا فهو ِربا " ما يوز له ،ولكن يأخذ حقه املليون ،وما بقي من قيمة السالح
يقول :هذا حقك ،ويعاد إىل القايض يف هذا مثال حلل القضية عند اخلالف.
الس َؤال السادس :ما الفرق بني الرياء والسمعة؟
ُّ
اإلجـا َبـة :الرياء :أن تعمل العمل لياك الناس فيحمدوك عىل ذلك ،ال أن
َ
تعمل العمل لياك الناس فقط ،فإ ين النبي صىل اهلل عليه وسلم صىل عىل املنرب
وقالَ « :يا َأ ُّ َُّيا الناس إِ ِّين َصنَعت َه َذا لِتَأَتَ ُّوا ِِبَ ،ولِ َت َعلموا َص َال ِت» ،وقال« :خذوا
عنِّي من ِ
َاسكَكم».
َ َ
والتسميع :أن يقول قوال من أجل أن يسمعه الناس فيحمدوه عىل ذلك،
يتبجح بكالم أو ُحيسن صوته من أجل فقط احلمد ،ال من أجل اخلي واإلخالص
هلل عز وجل ونفع املسلمني وهكذا ،فيمدحوه عىل ذلك وهو نظي الرياء.
والفرق بينهام:
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أن الرياء يكون يف الفعل ،والسمعة تكون يف القول؛ كام يف ’’ فتح الباري ’’
اهلل به ،ومن
حتت احلديث املذكور ،عن جندب ريض اهلل عنه «من سمع سمع ُ
ُيرائي ُيرائي اهللُ به» متفق عليه.
الس َؤال السابع :ما ُحكم صالة املنفرد خلف الصف؟
ُّ
ف الص ِّ
اإل َجـا َبـةََ « :ل َص َال َة لِ َفر ٍد َخل َ
ف»ُ ،حكم :رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم ،واحلديث عن عيل بن شيبان ريض اهلل عنه صحيح ،خمرج يف الصيح املسند
لشيخنا رمحه اهلل.
الس َؤال الثامنُ :حكم ابتالع الصائم دما يسيا مع الريق ،يعني :الذي خيرج من
ُّ
األسنان؟
اإلجـا َبـة :إن متيز له؛ وجب إبعاد ذلك وال يبتلعه ،وإن مل يدر؛ كأن :يستعمل
َ
السواك ،أو :طلع يشء من ذلك بغي قصد ،فال يشء عليه.
الس َؤال التاسع :ما حكم ابتالع الصائم للقلس الذي خيرج من اجلوف؟
ُّ
اإلجـا َبـة :إذا خرج من جوفه ومتيز وبقي يف الفهم ،ال يوز بلعه؛ ألنه يصي
َ
ُمفطرا ،كأن خيرج يشء من الطعام إذا ابتلعه ابتلع طعاما ،وإذا رجع من حلقه
بغي قصد ،مل يكن قد اجتمع يف الفم ،ما عليه يشء.
الس َؤال العارش :هل يف هذه العبارة يشء أن ُيقال" :هذا جيش ال ُيقهر"؟
ُّ
اإلجـا َبـة :كيف ال ُيقهر! اهلل الواحد القهار ،أما اإلنسان قد حيصل له مهام
َ
كان ،قال أبو سفيان ريض اهلل عنه ملا سأله هرقل" :فكيف كانت حر ُب ُه وحر ُبكُم؟
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ُقل ُت :كانت ُدوال وسجاالُ ،يد ُال علينا املرة ونُد ُال عليه األُخرى" ،هذا الواقع،
تارة ُيدال النبي صىل اهلل عليه وسلم عليهم كام يف بدر ،وتارة ُيدال عليه كام يف
أحد ،فكلمة "ال ُيقهر" هذا فيه مبالغة ،ليس صحيح ،ولكن جيش يستمد
نرصاهلل وينرصه اهلل؛ لثقته باهلل ،لتوكله عىل اهلل ،لعمله الصالح ،أما كلمة "ال
ُيقهر" ال شك أنه قد يقهر ،وليس نقيصة يف اجليش أن حيصل له كر وفر ،الفر:
هذا ضعف ،والكر :انتصار ليس ضعفا ما دام مواجها للعدو ،وقد حيصل فر
باعتبار التحصن وسالمة األرواح وغي ذلك.
الس َؤال احلادي عرش :توزيع البضاعة ُقرب انتهاء صالحها ،إذا وزع ذلك
ُّ
﴿وَل َت َيمموا َ
اخلبِ َ
ون﴾
يث ِمنه ت ِنفق َ
صدقة ،هل يدخل يف قول اهلل عز وجلَ :
[البقرة]267:

اإلجـا َبـة :هو أعرف هبذا ال ُقرب ،فهذا يتفاوت فمن األشياء ما إذا كانت
َ
وضعت يف احلر تنتهي قبل موعدها ،ومنها ما ال ُيرضها ذلك ،فإذا رأى أنه إن
سيمى وفيه رضر عىل الناس يف توزيعه
وزع ذلك عبارة عن ُتلص عن يشء ُ
بتسمم أو بيشء من ذلك؛ ال يوز له ،وإن كان له مدة يسع يف ذلك و ُيريد القربة
إىل اهلل عز وجل بذلك الفعل وما يزال يؤكل وما يزال ُيطعم وما يزال يستفيد منه
الناس؛ فال بأس ،فالتاجر أعرف ،أما بعد انتهائها فنعم ،ال يوز توزيعها.
بقيت هنا أشياء ال يؤثر فيها االنتهاء مثل :التمور ،املركبات منها غالبا من هذه
التمور ،جيد حتى لو انتهى ليس هناك تأثي فيام يبدو ،التمر ثبت أن النبي صىل اهلل
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عليه وسلم كان ُخيرج منه الشيص ويأكله ،اآلن إذا وجدوا فيه الشيص قالوا :متر
منتهي! وأهنم ربام ادخروا من التمر ملدة كذا وكذا يف غرفة ال مكيف وال يشء من
ذلك ،ويكون بني األكياس ُموسقا ُحيمل ،ويوسق يف األكياس ،ويمكث كذا
وكذا ،ما عندهم عليه تأريخ من إنتاج كذا وانتهاء كذا ،ويأكلونه صاحلا
ويستفيدونه ،فإذا ُعلم منه مثال يشء من احلموضة أو يشء ال يطاق معه
استعامله ،فيعطى املوايش وال يرمى ،و ُيمكن أن يستعمل بعد ذلك عصيا؛ فإ ين
ْسفوا إِنه َل ُيِب امل ِ ِ
﴿وَل ت ِ
ني﴾
ْسف َ
ُّ
عصيه من أجود العصائر واألنبذةَ :
[األنعام.]141:

ر
منكر ،يقولون :هذا
الس َؤال الثاين عرش :كلام أردت أن أغي شيئا يف البيت أي:
ُّ
يوجد عن بعض السلفيني مثل كذا وكذا ،ومثل أكل الدجاج اخلارجي،
وسامعات ومكربات الزواج؟
غيه وجزاك اهلل خيا ،وإن
َ
اإلجـا َبـة :هذا ليس حجة ،إذا رأيت منكرا؛ ي
حصل هذا من إنسان من الناس يكون هذا احلصول منه ليس حجة ،ارتكاب
الباطل ممن كان؛ ليس حجة ،فاحلجة :كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه
وسلم.
الس َؤال الثالث عرش :هل تُرشع قراءة سورة الزلزلة عند والدة املرأة لتسهيل
ُّ
الوالدة!!!
اإلجـا َبـة :هذا مما ال دليل عليه يثبت ،ال نعلم فيه يشء ال هذه وال الطارق،
َ
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فبعضهم أيضا يقرأ" :سورة الطارق" ،إذا أرادت أن تُسقط يقرأ عليها آية﴿ :إِنه
ع ََل رج ِع ِه َل َق ِ
اد ٌر﴾ [الطارقُ ،]8:يكررها أي :أنه ما خيرج اجلنني ،وهذا مما ال دليل
َ َ
عليه.
الس َؤال الرابع عرش :الطفل الصغي إذا عطس هل ُيشمت؟
ُّ
اإلجـا َبـة :إذا محد اهلل شمته ،وإذا مل حيمد ال تشمته كبيا كان أو صغيا.
َ
الس َؤال اخلامس عرش :إذا فاتت الرجل مجاعة ،هل يأِت ُيصيل املكتوبة يف
ُّ
املسجد أم ُيصيل يف بيته؟
اإلجـا َبـةُ :يصيل يف املسجد ويلتمس له من يتصدق عليه بصالة ،كام قال النبي
َ
صىل اهلل عليه وسلم« :من يتصدق عَل هذا» ،بعد أن فرغ من الصالة بأصحابه،
فنعم ،إال إن مل يد أحدا البتة ،ورأى أنه ما زالوا يف البيت ينتظرونه ،وما قد صىل
ورجع من أجل مجاعة ،ال بأس ،أما أنه ال ُيصىل يف مسجد قد ُصيل فيه اجلامعة
األوىل؛ هذا قول :مرجوح؛ للحديث املذكور« :من يتصدق عَل هذا».
الس َؤال السادس عرش واألخري :شخص قتل نفسه بسالح غيه ،هل صاحب
ُّ
ذلك السالح عليه يشء ،علام أن األخ صاحب السالح وضع السالح يف السيارة،
وقال هلذا األخ :سأذهب إىل الصالة ،والقاتل مريض نفيس؟
اإلجـا َبـة :صاحب السالح مل يقتل وما بارش ،إنام ُميسء الترصف أن ُيعل
َ
السالح واألشياء عند صاحب املرض النفيس ،صاحب املرض النفيس قد يقتل
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نفسه ويقتل غيه ،فصاحب املرض النفيس قد يقتل أقرب قريب إليه.
فإذا :ما عليه يشء من حيث الكفارة أو الدية أو ما كان من ذلك ،وهو ُمفرط
ُخيشى عليه من اإلثم من سبب تفريطه أن جعل السالح عند إنسان يعلم منه أنه
قد ال يؤمتن عليه.
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