


  

  ٥الفتـاوى الشمـالية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
، األجوبة على األسئلة اليت بلغت سبًعا وستني سـؤاالً 

وعلى كل صفحة منها توقيعي هي من إمالئي، وقـد  
  :أذنت بطبعها بشرطني

  .العناية بالتصحيح: األول
عدم االحتفاظ بالطبع ملـن أراد طبعهـا   : والثاين

  .وتوزيعها جماًنا
  كتبه

  حممد بن صاحل العثيمني
  هـ ١١/٦/١٤١٣يف

  
  
  

* * * *



  
الفتـاوى الشمـالية ٦  

  دميــتق
إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ 
باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل 
له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال   

  . شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله 
  : دــأما بع

فقد أطلعين األخ الكرمي خالد بن سليم الشراري أحد الطلبة يف 
، وهي »الفتاوى الشمالية«الكلية على ما قام به من إعداد وترتيب 

حممد بـن صـاحل    /الفتاوى اليت أجاب فيها فضيلة شيخنا الشيخ
العثيمني على أسئلة وردت إليه من املنطقة الشـمالية، وخصوًصـا   

هي مقر معد هذه الفتاوى، وملا ملسته من فائدة منطقة القريات اليت 
عظيمة هلذه اإلجابات فقد شجعت أخانا الكرمي على إخراجهـا،  
ووعدته باملساعدة قدر االستطاعة، وقد طلب مين مشكوًرا كتابـة  
تقدمي هلذه الرسالة، وقد راجعتها واستفدت منها، ولـذا أوصـي   

ما متس حاجة املسلم  بقراءهتا واالطالع عليها، إذ فيها من األحكام
إليه يف شئونه كلها، وقد بذل أخونا خالد جهًدا طيًبـا يف مجعهـا   
وترتيبها، وعرضها على الشيخ، أسأل اهللا مبنه وكرمـه أن جيـزل   
املثوبة لشيخنا، وأن يبارك يف عمره، وينفع بعلمه، كما أسـأله أن  

 على ما يستجد من رسائل –جامع الفتاوى الشمالية  –يعني أخانا 
علمية هادفة، وإين أقترح عليه أن يكون هذا هـو اجلـزء األول،   
لتصدر هذه السلسلة تباًعا، لكي ينتفع هبا عامة املسلمني، وصـلى  



  

  ٧الفتـاوى الشمـالية

  . اهللا على نبينا حممد وآله وسلم
  :وكتب

  أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن أمحد الطيار
  ه١٦/٦/١٤١٣الزلفي يف مساء اخلميس 



  
الفتـاوى الشمـالية ٨  

  دمةــمق
  لرحيمبسم اهللا الرمحن ا

  
إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا مـن  
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن 
يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه،  
وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه 

  . يوم الدين، وسلم تسليًما كثًرياإىل  إحسانومن تبعهم ب –
  : أما بعد

نظًرا لكثرة األسئلة اليت وردت على فضيلة الشيخ حممد بـن  
من أهايل منطقة القريات، رأيت أن  –اهللا  هحفظ –صاحل العثيمني 

أمجعها يف كتيب صغري حيث إهنا أسئلة متفرقـة ويف موضـوعات   
يسهل االطالع عليهـا مـن   شىت، واجتهدت يف ترتيبها، وبالتايل ل

  . اجلميع لتعم الفائدة
وقد صدرت املوافقة الكرمية من شيخنا ووالدنا حممد الصـاحل  

  . العثيمني بطبعها، فجزاه اهللا عنا وعن املسلمني خًريا
  ]. الفتاوى الشمالية[ومسيتها 

 –حفظه اهللا  –هذا وقد أضفت إليها فتاوى من كتب الشيخ 
  . اورسائله مما رأيته مناسًب

  



  

  ٩الفتـاوى الشمـالية

  . وقد طبعت هذه الفتاوى بعد عرضها على الشيخ ومراجعتها
وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا حممـد، وآلـه وصـحبه    

  . أمجعني
  كتبه الفقري إىل عفو ربه

  أبو يزيد
  خالد بن سليم الرزق الشراري

  
  
  

* * * *  



  
الفتـاوى الشمـالية ١٠  

  فتاوى الطهارة: أوال
غـيري  ما حكم ملس عورة ابين الصغري عفـًوا عنـد ت  : ١س

  مالبسه هل هذا ينقض الوضوء أم ال؟ 
هذا ال ينقض الوضوء، والصحيح أن مـس الفـرج ال   : ١ج

لكن إن مس اإلنسان فرجه بشهوة يتوضـأ  . ينقض الوضوء مطلقًا
  . وجوًبا على األظهر

شخص نسي أن ميسح على اخلفني، وصلى وتذكر أنه : ٢س
  . إن املسح على اخلفني كعدمه: مل ميسح، وقال
ما حكم . هر مكاًنا جنًساطاملسح ال يزيل وسًخا وال ي أي أن

  صالته هل هي صحيحة أم ال؟ 
إذا نسي أن ميسح على خفيه، فهو كما لـو نسـى أن   : ٢ج

  . يغسل رجليه
أي أن الوضوء غري صحيح، وعليه أن يعيد تلك الصالة الـيت  

  . صالها هبذا الوضوء بوضوء جديد صحيح، وإن طالت املدة
  احلمام؟  دخول باملصحف إىلما حكم ال: ٣س
ال جيوز ذلك، ألن املصحف كما هو معلوم لـه مـن   : ٣ج

  . هذا املكان الكرامة والتعظيم ما ال يليق أن يدخل به إىل
ما حكم الوضوء إذا كان على اجللد نقط من البويـا  : ٤س

أو الدهن العازل بني املاء والبشرة أو املناكري على األظافر؟ هـل  
  عليه اإلعادة؟ الوضوء صحيح أم 



  

  ١١الفتـاوى الشمـالية

الوضوء ليس بصحيح ألن هذا احلائل الذي مينع وصول : ٤ج
فَاغِْسلُوا : -تعاىل –وقد قال اهللا . املاء ينتفي به غسل هذا العضو
  . ُوُجوَهكُْم َوأَْيِدَيكُْم إِلَى الَْمَراِفقِ

  .فال بد من غسل هذه األعضاء
صدق عليه أنه  املاء فإنه ال ينيوإذا كان فيها ما حيول بينها وب

غسلها، وعليه أن يعيد الوضوء، حبيث يباشر املاء البشرة، ويعيـد  
  . وإن طالت املدة. الصالة اليت صالها بذلك الوضوء

  
  
  
  

* * * *



  
الفتـاوى الشمـالية ١٢  

  فتاوى الصالة: ثانيا
هل صالة اجلماعة واجبة على املقيم واملسافر؟ وما هو : ٥س

ربعة أيـام،  وقت اإلقامة اليت حتدد به، فهناك من حدد اإلقامة بأ
ومنهم من حددها خبمسة عشر يوًما، ومنهم من حددها بتسـعة  

  عشر يوًما أفتونا مأجورين؟ 
صالة اجلماعة واجبة على املقيم واملسافر واملسـتوطن،  : ٥ج

لعموم األدلة على ذلك، وال دليل على التخصيص وإسقاطها عـن  
ف ألن وأما حتديد مدة اإلقامة بأربعة أيام، فهو قول ضـعي . املسافر

  : دليلهم الذي استدلوا به هو
مكة يف رابع ذي احلجة، وبقى يقصر الصالة  م، قد أن النيب
  . املدينة، وهذا ال داللة فيه على ما ذهبوا إليهإىل  حىت رجع

ألن هذا العدد وهو أربعة أيام وقع اتفاقًا ال قصـًدا، ودليـل   
  : ذلك

رابع مـن ذي  من قدم قبل اليوم ال: ، مل يقل للناس أن النيب
  . احلجة فعليه أن يتم
  : والصواب

النية، فإذا كان من نية اإلنسان أنه مقيم يف إىل  أن مرجع ذلك
  . هذا البلد حلاجة معينة مىت زالت رجع، فإنه مسافر

فال دليل لقول من حدد مدة اإلقامة بأربعة أيام أو مخسة عشر 
نية الشخص  إىل يوًما، بل األمر يف ذلك راجع عشر يوًما أو تسعة



  

  ١٣الفتـاوى الشمـالية

  . كما أسلفنا
ما حكم صالة الفريضة مع املتنفل كمن صلى العشاء  -٦س

  مع الذين يصلون التراويح؟ 
  . ال بأس أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح: ٦ج

فـإن كـان    –يرمحه اهللا  –وقد نص على ذلك اإلمام أمحد 
قى إذا مسافًرا وأدرك اإلمام من أول الصالة سلم معه، وإال أمت ما ب

  . سلم اإلمام
ما حكم صالة من صلى وعلى مالبسه صـور ذوات  : ٧س

  أرواح منسوجة أو مطبوعة؟ 
وإن كان عاملًا فإن صالته . إذا كان جاهالً فال شيء عليه: ٧ج

ومـن   –يرمحهم اهللا  –صحيحة مع اإلمث على أصح قويل العلماء 
  . ليهالعلماء من يقول إن صالته تبطل، ألنه صلى يف ثوب حمرم ع

بعض الناس ينامون عن صالة الفجر وال يصلوهنا إال : ٨س
هـذا  : الدوام، وإذا قلت لهإىل  بعد طلوع الشمس قبيل ذهاهبم

رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يسـتيقظ  : قال! أمر ال جيوز
  ما تقولون؟ . وهذا ديدنه

ما رأيك لو كان الدوام يبـدأ  : هذا الشخص اسأله وقل: ٨ج
رفع القلم عـن  : الفجر بنصف ساعة هل تقوم أو تقولبعد طلوع 

  . ثالثة؟ فسيجيبك بأنه سيقوم
إذا كنت تقوم لعملك يف الـدنيا، فلمـاذا ال تقـوم    : فقل له



  
الفتـاوى الشمـالية ١٤  

مث إن النائم الذي رفع عنه القلم هو الذي ليس ! لعملك يف اآلخرة؟
  . عنده من يوقظه، وال يتمكن من إجياد شيء يستيقظ به

وقظه أو يتمكن من إجياد شيء يستيقظ أما شخص عنده من ي
  . به، كالساعة وغريها، ومل يفعل فإنه ليس مبعذور

وجيتهد يف القيـام   –عز وجل  –اهللا إىل  وعلى هذا أن يتوب
  . لصالة الفجر ليصليها مع املسلمني

رجل أوالده ال يصلون أو هم متهاونون بالصالة مـا  : ٩س
  واجبه حنوهم؟ 

مروا أبناءكم «: يضرهبم، لقوله الواجب أن يؤدهبم، و: ٩ج
  . »للصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر

وإذا . وإذا كانوا بالغني فهم أحق بالضرب من الذي مل يبلـغ 
عجز عنهم بعد النصح والتوجيه، فإنه جيب عليه إخبار ويل األمـر  

  . بذلك
  
  

* * * *



  

  ١٥الفتـاوى الشمـالية

  فتاوى الصيام: ثالثا
أنـه مل  رجل جامع زوجته بعد طلوع الفجر يظـن  : ١٠س

يؤذن الفجر، فلما انتهى من اجلماع فإذا املؤذن يقيم الصـالة،  
فهل صيامه لذلك اليوم صحيح؟ وهل عليه قضاء، أو إطعـام؟  

  .أفتونا مأجورين
الصيام صحيح، وال قضاء عليه، وال كفـارة، ألنـه   : ١٠ج

تعاىل  –جاهل، واجلاهل ال يضره إذا فعل شيئًا مفطًرا، لعموم قوله 
- :ا لَا ُتَؤاِخذَْنا إِنْ َنِسيَنا أَْو أَْخطَأَْناَربََّن . وحلديث أمساء بنت أيب

أفطرنا يف يوم غيم على عهـد  «: قالت –رضي اهللا عنهما  –بكر 
  . »مث طلعت الشمس رسول اهللا 

، يعين أهنم ظنوا أن الشمس قد غربت، ومل يثبت أن الـنيب  
  . أمرهم بالقضاء

  هنار رمضان؟  ما حكم من جامع زوجته يف: ١١س
اإلمث : إذا كان يعلم أنه حرام ترتـب علـى مجاعـه   : ١١ج

وإمساك بقية اليوم، والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن مل جيد 
  . فصيام شهرين متتابعني، فإن مل يستطيع فإطعام ستني مسكيًنا

لكن إن كان مسافًرا وجامع وهو صائم يف رمضان فال شيء 
  . معليه إال قضاء ذلك اليو

أنا شيخ كبري يف السن، وال ٍأستطيع أن أصوم ألنين : ١٢س
  مريض، فما الواجب على؟ 



  
الفتـاوى الشمـالية ١٦  

إذا كان مرضك ال يرجى برؤه ومينعك مـن الصـيام   : ١٢ج
  . فالواجب عليك اإلطعام عن كل يوم مسكيًنا

وإن كان مرضك يرجى برؤه واستطعت الصيام بعد برئـك  
  . فعليك القضاء فقط

يام يف حالة صحتك لكـرب سـنك   وإن كنت ال تستطيع الص
  . فعليك اإلطعام، وال جيب يف حقك الصيام

  
  
  
  

* * * *



  

  ١٧الفتـاوى الشمـالية

  فتاوى احلج والعمرة واألضحية: رابعا
ما حكم احلج والعمرة على من عليه ديـن وقـد   : ١٣س

  استأذن من غرمائه؟ 
من عليه دين، ألن من شروط احلج على احلج ال جيب : ١٣ج

تطيع أن حيج، ألن ذمته مشـغولة  االستطاعة، ومن عليه دين ال يس
  . بالدين

لكن إذا مسح أهل الدين له فإنه يسقط حقهم، ولكن يبقى حق 
فكونه حيج بألفي ريال أو ثالثة آالف ريال، وعليه دين . نفسه هو

أنه فوت على نفسه وفـاء ثالثـة آالف   : عشرة آالف ريال معناه
ج إال بعـد  فالذي ينبغي لإلنسان أن ال حي. ريال، وهذا ضرر عليه

  . قضاء الدين سواء مسحوا له أهل الدين أم مل يسمحوا
وكذلك العمرة ألن الدين واجب القضاء، واحلج والعمـرة يف  

  . هذه احلال ليسا واجبني
كزوجته  هما حكم من حج أو اعتمر على نفقة غري: ١٤س
  مثالً؟
هذا ال بأس به أن يأخذ من زوجته أو غريها دراهـم  : ١٤ج

  . هبا ليحج أو يعتمر
هل جيوز شراء األضحية بالدين؟ وهل يعطى اجلزار : ١٥س

  أجرة منها أو يهدى له منها؟ 
إذا كان الرجل ليس عنده قيمة األضحية يف وقت العيد : ١٥ج



  
الفتـاوى الشمـالية ١٨  

  . لكنه يأمن أن سيحصل على قيمتها عن قرب
كرجل موظف ليس بيده شيء يف وقت العيد، لكن يعلـم إذا  

قيمة فإنه يف هذه احلال ال حرج عليه تسلم راتبه سهل عليه تسليم ال
  . أن يستدين

وأما من ال يأمن احلصول على قيمتها من قرب فال ينبغـي أن  
وأمـا  . وأما إعطاء اجلزار أجرته منها فال جيوز. يستدين لألضحية

  . اعطاؤه هدية منها فال بأس به
بعض الناس الذين يريدون أن يضـحوا يف عيـد   : ١٦س

يم األظافر، واألخذ مـن  لساك عن تقشق عليهم اإلمياألضحى 
الشعر والبشرة وحنو ذلك مما حيظر على املضحي من بداية شهر 

  . ذي احلجة
فيوكلون رجالً من اجلماعة ميسك عن ذلك حـىت يـذبح   

وأصحاب األضاحي ال ميسكون عـن ذلـك   . أضاحي اجلميع
  فيحلقون حلاهم ويقلمون أظافرهم ما حكم ذلك؟ 

لـزمهم إذا أرادوا األضـحية أن   ال ينفعهم ذلك، وي: ١٦ج
ميسكوا عن األخذ من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم من دخـول  
شهر ذي احلجة حىت يضحوا، سواء وكلوا من يذبح األضحية عنهم 

  . أم مل يوكلوا
لقول النيب . أما حلق اللحية فحرام، بكل حال، ويف كل وقت

: »خالفوا اجملوس وفروا اللحى، وحفوا الشارب« .  



  

  ١٩الفتـاوى الشمـالية

  فتاوى البيوع: ساخام
يشتري بعض الناس سيارة من املعرض باألجـل، مث  : ١٧س

يبيع السيارة على شخص آخر ليحصل على الثمن ليقوم بعمـل  
  مشروع أو زواج أو ما أشبه ذلك فما حكم ذلك؟ 

وإذا اشترط صاحب املعرض أن يبيعها على شخص معني ما 
  حكم ذلك؟ 

  . لة التورقهذه املسألة تسمى عند العلماء مسأ: ١٧ج
 دراهم وليس عنده شيء ذهبإىل  يعين أن اإلنسان إذا احتاج

صاحب سلعة واشترى منه السلعة بأكثر من مثنها، مث يبيعهـا  إىل 
  . لكي حيصل على الدراهم اليت يريدها

إىل  والذي يظهر يل أنه إذا اضـطر . واختلف العلماء يف حلها
ا فإنه ال حرج عليه ذلك ومل جيد من يقرضه ومل جيد من يعطيه سلًم

  . بشرط أن تكون السيارة للبائع من قبل
إىل  وإذا اشترط صاحب املعرض أن يبيع السيارة أو السـلعة 

  . شخص معني فهذا ال جيوز على املشهور من املذهب
ما حكم املسامهة يف البنوك الربويـة والشـركات   : ١٨س

  الربوية سواء ساهم فيها اإلنسان بنفسه أو بإعطاء امسه؟ 
ال حيل ألحد أن يساهم يف البنوك الربوية ألن يف ذلك : ١٨ج

َولَا َتَعاَوُنوا َعلَى : -تعاىل  –قال اهللا . مشاركة وإعانة على اإلمث
  . الْإِثْمِ َوالُْعْدَواِن



  
الفتـاوى الشمـالية ٢٠  

  . وكذلك من ساهم بإعطاء امسه أو بالشهادة له أو بقرضه
 .لعن آكل الربا وموكله، وشـاهديه، وكاتبـه   ألن النيب 

  . »هم سواء«: وقال
الذين أخذوا األموال مقابـل أمسـائهم أو مقابـل    : ١٩س

  شهاداهتم ماذا يصنعون هبذه األموال؟ 
الذين أخذوا األموال على هذا الوجه فقد أخذوها بغري : ١٩ج

إن : البنك أو إىل الشركة ويقولواإىل  حق، وجيب عليهم أن يذهبوا
  . وال على من أخذوها منهويردون األم. أمساءنا غلط حنن مل نساهم

بعض الناس يتملك األرض املوات اليت ليست ملكًا : ٢٠س
ألحد مبجرد أنه حيددها وتبقى هكذا بدون إحياء ويبيعهـا، مـا   

  حكم ذلك؟
املعروف أن اإلنسان ال يتملـك األرض إال مبوافقـة   : ٢٠ج

احلكومة، وعلى هذا فإن حتديد األرض ال يعترب متلكًا هلـا، ألنـه   
  . إذن اإلمام إذا جعل اإلمام التملك موقوفًا على إذنهيشترط 

 أما إذا أحياها وبث فيها بالزرع والنخيل وما أشبه، فهذا يرجع
  . احملاكم الشرعيةإىل 

ال أحد : أما إذا قال اإلمام وهو صاحب السلطة العليا يف البلد
  . حيىي أرًضا إال بإذين

  . إال بإذن اإلمام ال ميلك اإلحياء: فإن من أهل العلم من يقول
أي التنازل عنها ال بأس به، ولكن األحسن أن : م بيعهاكوح



  

  ٢١الفتـاوى الشمـالية

ال يتنازل حىت يتأكد من التملك، ألنه رمبا يتنـازل بعـوض مث ال   
  . بيًها بامليسرشحتصل األرض للشخص الذي أعطاه العوض فيكون 

أقصد إحياء  –هل اإلحياء مقصور على الزرع فقط : ٢١س
  األرض؟ 
يشمل كل إحياء، فإن جعلها حوش حيوانـات   ال بل: ٢١ج

يعترب إحياًء، وكذلك لو حددها حبوش طويل مينع احليوانات مـن  
  . كل ذلك يعترب إحياًء لألرض. الدخول يف األرض، وكذلك البناء

ما حكم العمل بالتجارة للموظـف سـواء كـان    : ٢٢س
عسكرًيا أو مدنًيا، علًما بأن لديه وقت فراغ كيومي اخلمـيس  

معة، وكذلك من بعد الدوام حىت بداية الـدوام يف اليـوم   واجل
  الثاين؟ 

وإن كانت التجارة جتارة بسيطة كالتجارة يف أيام املواسـم  
  . كرمضان والعيدين باألشياء البسيطة؟ افتونا مأجورين

  . التجارة على الوجه املباح للموظف وغريه مباحة: ٢٢ج
  . َجاَرةً َعْن َتَراضٍ ِمْنكُْمإِلَّا أَنْ َتكُونَ ِت: -تعاىل  –لقوله 

ولكن إذا كان نظام الدولة مينع من ممارسة التجارة للموظـف  
ألنه دخل . فإن الواجب الوفاء بذلك، وال ميارسها إال بإذن الدولة

َوأَْوفُوا بِالَْعْهِد إِنَّ الَْعْهَد كَانَ : -تعاىل  –على هذا األساس وقال 
  . َمْسئُولًا
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  يف بعض األلفاظفتاوى : سادسا
ما صدقت علـى  «: ما تقولون يف قول بعض الناس: ٢٣س

  ؟»اهللا أن يكون كذا وكذا
. ما صدقت على اهللا أن يكون كذا وكذا: يقول الناس: ٢٣ج
وليس املعـىن مـا   . ما توقعت، وما ظننت، أن يكون هذا: ويعنون

أنه ما كان يقع : فاملعىن –مثالً  –صدقت أن اهللا يفعل لعجزه عنه 
فاملعىن إذن صحيح، . هذا هو املراد هبذا التعبري!  ذهين هذا األمريف

لكن اللفظ فيه إيهام، وعلى هذا يكون جتنب هذا اللفظ أحسن ألنه 
  . موهم

حرام مع وضوح املعىن، وأنـه  : ولكن التحرمي صعب أن نقول
  . ال يقصد به إال ذلك

  ؟ »لك اهللا« :ما تقولون يف قول: ٢٤س
، وإذا »هللا درك«الظاهر أنه من جنس  »لك اهللا« :لفظ: ٢٤ج

كان من جنس هذا فإنه لفظ جائز ومستعمل عنـد أهـل العلـم    
  . وغريهم
  ؟ »ال قدر اهللا« :ما تقولون يف قول: ٢٥س
  . معناه الدعاء بأن اهللا ال يقدر ذلك »ال قدر اهللا«: ١٥ج

  . وهذا املعىن جائز
 ذلك، إذ أن ، ليس معناه نفي أن يقدر اهللا»ال قدر اهللا«: وقول

  . احلكم هللا يقدر ما يشاء
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  . مبعىن الطلب، فهو خرب مبعىن الطلب، بال شك يلكنه نف
. أسأل اهللا أن ال يقدره: ، أي»ال قدر اهللا«: فكأنه حني يقول

وعلى هذا . واستعمال النفي مبعىن الطلب شائع كثري يف اللغة العربية
  . فال بأس هبذه العبارة

  ؟ »ال مسح اهللا«: ما تقولون يف قول: ٢٦س
، ألن قوله هـذا  »ال مسح اهللا«: أكره أن يقول القائل: ٢٦ج

كمـا   –عز وجل  –واهللا . رمبا يوهم أن أحًدا جيرب اهللا على شيء
  . »ال مكره له« :قال الرسول 

 »ال مسح اهللا«: ، بدالً من قوله»ال قدر اهللا«: واألوىل أن يقول
  . اهللاألنه أبعد عن توهم ما ال جيوز يف حق 

  . »يعلم اهللا كذا وكذا«: ما تقولون يف قول: ٢٧س
هذه مسألة خطرية حىت رأيت يف كتب بعض العلمـاء  : ٢٧ج

أن من قال عن شيء يعلم اهللا واألمر خبالفه صار كافًرا خارًجا عن 
  . امللة

يعلم اهللا أين ما فعلت هذا، وأنت فاعله، فمقتضـي  : فإذا قلت
  . ذلك أن اهللا جيهل األمر

وأنت زائره، صار اهللا ال يعلـم   »لم اهللا أين ما زرت فالًنايع«
  . مبا يقع، ومعلوم أن من نفى عن اهللا العلم فقد كفر

: يف القدريـة، قـال   –يرمحـه اهللا   –وهلذا قال الشـافعي  
  . ها.»جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا«
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هلا واألمـر علـى   إذا قا »يعلم اهللا«: واحلاصل أن قول القائل
  . خالف ما قال، فإن ذلك خطري جًدا وهو حرام بال شك

أما إن كان مصيًبا، واألمر على وفق ما قال فال بأس بـذلك،  
كما قالت الرسـل  . كل شيء عليمبألنه صادق يف قوله، وألن اهللا 

  . قَالُوا َربَُّنا َيْعلَُم إِنَّا إِلَْيكُْم لَُمْرَسلُونَ: يف سورة يس
  ؟ »طال عمرك«: ما حكم قول القائل: ٢٨س
ال ينبغي أن يطلق القول بطول البقاء، ألن طول البقاء : ٢٨ج

قد يكون خًريا، وقد يكون شًرا فإن شر الناس من طال عمره وساء 
أطال اهللا بقاءك على طاعته وحنوه فـال  : عمله، وعلى هذا فلو قال

  . بأس بذلك
: يف األعياد ما تقولون يف قول الناس بعضهم لبعض: ٢٩س

  ؟ »كل عام وأنتم خبري«
  . جائز إذا قصد به الدعاء باخلري: ٢٩ج
  ؟ »وحياة ولدي«: ما حكم قول القائل: ٣٠س
  . شرك ألنه حلف بغري اهللا: ٣٠ج
عند التعزية  »البقية يف حياتك«: ما تقولون يف قول: ٣١س

  ؟ »وحياتك الباقية«: ورد أهل امليت بقوهلم
ال أرى فيهـا   »البقية يف حياتـك « :إذا قال اإلنسان: ٣١ج

. إن يف اهللا خلفًا من كـل هالـك  : مانًعا، ولكن األوىل أن يقول
  . »البقية يف حياتك«: أحسن أن يقول
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كذلك الرد عليه إذا غري املعزي هذا األسلوب فسوف يـتغري  
  . الرد
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  فتاوى اجتماعية: سابعا
لدي كامريا تصوير فوتوغرافية ألتقط هبـا بعـض   : ٣٢س
ور، فما حكم ذلك؟ وما املطلوب عند اسـتخدامها؟ ومـا   الص

  املطلوب يف الصور املوجودة عندي؟ 
  : قسمنيإىل  التصوير ينقسم: ٣٢ج

  : القسم األول
. أن يكون جمسًما، يصنعه اإلنسان بيده، فهذا ال شك يف حترميه

  . وأظنه حمل إمجاع بني العلماء
  : القسم الثاين

اليد فهو حرام، بل هو من كبائر أن يكون رًمسا فهذا إن كان ب
الـيت لـيس    »الكامريا«وأما إن كان باآللة الفوتوغرافية . الذنوب

لإلنسان عمل يف الصورة من تعديل أو حتسني فهذه ال نراها مـن  
. التصوير، ألن املصور باآللة هذه ليس منه عمل يضاهي به خلق اهللا

 أي يعمـل  والتصوير احملرم هو الذي يضاهي به اإلنسان خلق اهللا
  . -عز وجل  –كصنع اهللا 

  ولكن يبقى النظر ملاذا صور هذه الصورة؟ 
كما لو صور صـورة  . إذا كان لغرض حمرم فإنه يكون حراًما
أو صور صورة يبقيهـا  . يتمتع بالنظر إليها متتع شهوة أو متتع راحة

للذكرى كما يقولون فإن ذلك يكون حراًما من باب حترمي الوسائل 
  . حترمي املقاصدال من باب 



  

  ٢٧الفتـاوى الشمـالية

وذلك ألن الشيء املباح يتغري حكمه حبسب ما يكون وسـيلة  
فقد يكون املباح حراًما إذا كان وسيلة حملرم، أو يكون املباح . إليه

واجب، أو مكروًها إذا كان وسـيلة إىل  إىل  واجًبا إذا كان وسيلة
املهم أن الوسائل . مكروه، أو مستحًبا إذا كان وسيلة إىل مستحب

  . أحكام املقاصد هلا
  : أما االقتناء

فإن االقتناء للصور حرام، إال ما دعت الضرورة إليه كالبطاقة 
  . الشخصية، ورخصة القيادة، وما أشبه ذلك

إنين مدرس وكنت أقوم بإعطاء الدروس اخلصوصية : ٣٣س
لبعض الطلبة من املدرسة نفسها اليت أعمل هبا، والفصول نفسها 
اليت أقوم بتدريسها بالذات، وكنت أساعد الطالب بالدرجات، 
بالرغم من أهنم أحياًنا ال يستحقوهنا، وكنت أتعـاطف معهـم   

صوصية، مـع  بسبب أنين كنت أتقاضى منهم قيمة الدروس اخل
العلم بأنين مل أقصر يف عملي األساسي، وهم سواء يف املدرسة أو 

  . يف الدروس اخلصوصية
 -سـبحانه   –بالتوبة والرجوع إليه  ياهللا عل واحلمد هللا منَّ

فهل املال الذي . أهلهاإىل  وعلمت أن من شروط التوبة رد املظامل
يه شـيء؟  أخذته من ذلك الباب منذ سبع سنوات تقريًبا يوجد ف

  وماذا أصنع لتكن توبيت صحيحه؟ 
إذا كان املال الذي أخذته منهم بغري حق فإنه جيـب  : ٣٣ج

  . عليك أن ترده عليهم لتصح التوبة



  
الفتـاوى الشمـالية ٢٨  

وأما إذا كان حبق كما لو أخذته عوًضا عن تعليمهم اخلـاص،  
ولكن إذا كان ممنوًعا من قبل الدولة . فإنه ال جيب عليك رده إليهم

ط واألفضل لك أن تتصدق به ختلًصا منه، ولكن فأرى أن من األحو
ال أقول هذا على سبيل الوجوب، ألنك أخذته حبق حيث علمتهم 

  . وخصصتهم بالتعليم
وأما إضافة درجات هلم ال يستحقوهنا فهو حرام، ومن اجلـور  

  . ولكن إذا تاب العبد تاب اهللا عليه. يف احلكم والظلم
من  أو يف أي جمال رجل يدرس باملدرسة أو باجلامعة: ٣٤س

جماالت التعليم، وقد توظف يف وظيفة ال يعمل هبا شيئًا إال أنـه  
يأيت لتسلم الراتب فقط، وأحياًنا يكلف بعمل مـا، وأحياًنـا ال   

  فما حكم وظيفته هذه؟  –وهو الغالب  –يكلف 
هذا الشخص ال يستحق راتبه إال إذا قـام بالعمـل،   : ٣٤ج

يدرس مث صار ال يأيت للعمل  وعلى هذا فإذا توظف وظيفة وذهب
إال إذا مت الشهر جاء يأخذ راتبه فال أرى أن ذلك جائز له ألنه أخذ 

  . هذا املال بغري حق
وإذا كان يعمل فترة يسرية يف الشهر فإنه يأخذ من الراتـب  

  . بقدر ما عمل
بـالثالث  : سم بالطالق الثالث فيقولما حكم القَ: ٣٥س

  . لتفعلن كذا
ث نفذ هذا األمر بينما لو أقسم باهللا رمبـا  وإذا أقسم بالثال
  . ينفذ ورمبا ال ينفذ
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أي أن القسم بالثالث عندهم أعظم من القسم باهللا ما حكم 
  ذلك؟

  وهل يقع  الطالق إذا أقسم بالثالث ومل يقع املقسم عليه؟ 
الذي ال يعظم اليمني إال بالطالق ال شـك أن عنـده   : ٣٥ج

ولكن إذا اضطر اإلنسان وأجلئ  –عز وجل  –نقًصا يف تعظيم اهللا 
امرأيت طالق إن كان األمر كذلك أو : بالثالث بل يقول: فال يقول

  . إن مل يكن األمر كذلك
نيته، فإن كانت نيتـه  إىل  وهل يقع الطالق أم ال؟ فهنا يرجع

هتديًدا أو وعيًدا ومل تكن نيته أن يطلق زوجته فهو قسم، فـإن مل  
  . اليمني: ة القسم أييقع املقسم عليه فعليه كفار

وإن كانت نيته أن يطلق زوجته فإنه يقع الطالق على زوجته 
  . طلقة واحدة

 أراد ألنه لـو  ؛ته أن يطلق زوجته هذا بعيديولكن أن تكون ن
أنت طالق ولكين أنصـح هـذا   : طالق زوجته لذهب إليها، وقال

من كـان حالفًـا   «: لقول النيب  ؛وأمثاله عن احللف بالطالق
  . »ف باهللا أو ليصمتفليحل
ما حكم لبس املرأة الثوب األبيض ليلة الزفـاف،  : ٣٦س

  ؟ »اإلكليل«وهو ما يسمي 
لبس املرأة الثوب األبيض ليلة الزفاف ال بأس به، ولكن : ٣٦ج
  : بشرطني
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  . أن ال يكون مشاهًبا لثياب الرجال :األول
  . أن ال يكون مشاهًبا لثياب الكافرات :الثاين
لغناء املسموح به للنساء يف العرس؟ وما هو ما هو ا: ٣٧س
  الدف؟ 
الغناء املسموح به للنساء يف العرس هو الغنـاء الـذي   : ٣٧ج

ليس فيه غزل، وليس فيه كالم خيالف الشرع، وإمنا فيه ترحيـب  
  . باحلاضرين، ودعاء للزوجني، ويكون خالًيا من املوسيقي

وجيوز . قطهو اآللة اليت يضرب هبا وهلا وجه واحد ف: والدف
  . للنساء ضربه يف ليلة الزفاف إلعالن النكاح

ما حكم أخذ ويل األمر مهر ابنته أو أخته أو مـن  : ٣٨س
  توىل أمرها وكذلك األم؟ 

وملن تكون اهلدايا اليت يهديها الزوج ألهل الزوجـة أثنـاء   
  اخلطبة؟ 
ال جيوز ألحد أن يأخذ من مهر املرأة شيئًا إال بإذهنـا  : ٣٨س

ال األب خاصة، فإن له أن يأخذ منه شيئًا ال يضرها وال ورضاها، إ
  . تتعلق به حاجتها

ـ  للمـرأة،   اوأما اهلدايا اليت هتدى للمرأة قبل عقد النكاح فإهن
واليت بعد عقد النكاح فإهنا ملن أهديت إليه هكذا جـاءت بـذلك   

  . السنة
عند عقد النكاح يقدم اخلاطب ملخطوبتـه بعـض   : ٣٩ص



  

  ٣١الفتـاوى الشمـالية

وهذه أصبحت شيئًا ال بـد   »الشبكة«سمى اجملوهرات واليت ت
  . منه، فما حكم ذلك؟ علًما بأهنا عادة نصرانية حديثة

ليس يف هذا بأس، ألهنا عبارة عن هدية مقدمة مـن  : ٣٩س
اخلاطب للمخطوبة، وال أعلم يف هذا بأًسا سواء مسيت بالشبكة، أو 

  . باهلدية، أو بالذمام كما يقول الناس فيما سبق
أن الرجل عازم على التزوج هبذه املـرأة،  إىل  شارةاملهم أهنا إ

  . وقبوهلا إشارة على أهنا موافقة على ذلك
وهي ليست عادة نصرانية حديثة، هي عندنا موجـودة مـن   

أو ما أشبه ذلك مـن   »إمساك الرقبة«زمان، لكن عندنا يسموهنا 
  . الكلمة

نعم إن كان يف اعتقاد شبكه اعتقاد أهنا سبب حملبـة الـزوج   
  . زوجته أو بالعكس فيكون حمرًما من جهة العقيدةل

لكن الناس ال يعتقدون هذا الشيء بل يرون أهنا عالمة علـى  
  . قبول املرأة وعلى عزمية الرجل

ما حكم الوليمة على عقد النكاح علًما بأهنا صارت : ٤٠س
شيئًا ال بد منه على الفقري والغين، وإن شـئت قـل أصـبحت    

  واجبة؟
لة الوالئم األخرى املباحة، الـيت تكـون   هذه من مج: ٤٠ج

  . اإلجابة إليها سنة، وال ينكر على من فعلها
أما وليمة ليلة العرس فهي مشروعة يف حق الزوج لقول النيب، 



  
الفتـاوى الشمـالية ٣٢  

 وتكون اإلجابة إليها . »أومل ولو بشاة«: لعبد الرمحن بن عوف
واجبة، وهذه تكون يف ليلة العرس أي يف ليلة الدخول حني يتسلم 

  . زوج زوجتهال
إذا مضى على الزواج أسبوع أي يف اجلمعة الـيت  : ٤١س

. »الطالئع«تلي مجعة الزواج عمل الزوج وليمة تسمى يف عرفنا 
ما حكم ذلك؟ علًما بأهنا أصبحت سنة منتشرة بني الناس ال بد 

  . هانم
الوليمة إمنا تكون يف أيام الزواج، هذا هو املشروع ليلة : ٤١ج

وال أعرف شيئًا عما ذكر يف السؤال، وال ينكـر  الدخول أو يومه، 
  . على من فعلها

انتشر بني الناس أنه من نزل بيًتا جديًدا أو اشترى : ٤٢س
سيارة جديدة أو توظف أو ترقى يف وظيفته أو حنو ذلك، فإنـه  

  يصنع وليمة ما حكم هذه الوليمة؟ 
هذه من الوالئم املباحة، فيجوز لإلنسـان أن يصـنع   : ٤٢ج
  . عند نزول البيت أو عند جناحه مثالًوليمة 

  . املهم إذا كان ذلك له مناسبة فال بأس به
أما النكاح فإنه سنة من أجل أن يف ذلك إظهاًرا له، وإعالًنـا  

  . »امللكة«له، وكذلك من الوالئم املباحة الوليمة على عقد الزواج 
بعض أئمة املساجد واملؤذنني يتركون مسـاجدهم  : ٤٣س

ة أو االعتكاف يف مكة أيام املواسم، أو للخـروج  للسفر للعمر



  

  ٣٣الفتـاوى الشمـالية

به ذلك، دون أن يوكلوا أحـًدا مكـاهنم، أو   شللنزهة، أو ما ِأ
  يوكلوا ولكن دون إذن األوقاف فما حكم ذلك؟ 

الذي نرى أنه ال جيوز ملن كان إماًمـا أو مؤذًنـا أن   : ٤٣ج
  . يسافر ويدع ما جيب عليه من أداء الوظيفة إال بشرطني

  . استئذان إدارة األوقاف: ألولالشرط ا
رضا أهل املسجد واملراد بأهل املسجد الكبـار  : الشرط الثاين

املسجد، وليس املراد كل مـن يصـلي   إىل  الذين يعتنون باحلضور
  . باملسجد، ألن هذا أمر يتعذر أو يتعسر

ومن املعلوم أن القيام بواجب الوظيفة أمر واجـب، والسـفر   
كة أمر مستحب، وال ينبغي لإلنسان أن للعمرة أو االعتكاف يف م

  . يدع الواجب لفعل شيء مستحب
  ما حكم جر الثوب؟ : ٤٤س
ما أسفل مـن  «: حكمه حرام على الرجال، لقوله : ٤٤ج

  . »الكعبني من اإلزار ففي النار
أنا ال أجره خيالء، : بعض الناس ممن جير ثوبه يقول: ٤٥س

بكر الصديق، فما صحة وأن الذي ال جيره خيالء ليس بآمث، كأيب 
  ما يقولون؟ 

رضي  –هذا القول ليس بصحيح، وأبو بكر الصديق : ٤٥ج
مل يكن يفصل ثوبه على أنه نازل، ولكنه قال للرسول،  –اهللا عنه 
 :   يا رسول اهللا إن إزاري يسترخي إال أن أتعاهده، فقـال لـه



  
الفتـاوى الشمـالية ٣٤  

  . »إنك لست ممن يصنع ذلك خيالء«: رسول اهللا 
اس اليوم فإهنم يفصلون الثوب على أنه نازل عن أما ما يفعله الن

  . الكعبني
  . ، أن ما أسفل من الكعبني ففي الناروقد ثبت عن النيب 

ما حكم الصور اليت يشق التحرز منها كالصور اليت : ٤٦س
  . على علب زيت الطبخ أو أواين الطبخ وحنو ذلك

وكذلك احملفور على احلديد واليت يصعب إزالتها هل تدخل 
  ت التصوير احملرم؟ حت

الصور اليت يشق التحرز منها كاليت على علب الزيت : ٤٦ج
فالظاهر يل أهنا تلحق باملمتهن الذي ال يعبأ الناس به، وال يولونـه  

  . واألوىل شراء األشياء اليت ليس عليها صور. شأًنا
أما الصور احملفورة واليت يصعب إزالتها فالواجب طمسها، وال 

اجملسمة كاحملفورة النابئة فإنه جيب أن تزال على كل  سيما اليت تشبه
  . حال

وإذا مل يستطع إزالتها فإنه يكسر اإلناء ويعاد من جديـد أو  
حتمى على النار وتطمس، بعد أن يذوب احلديد أو تشذب باملنشار 

  . املهم أن تزال بأي وسيلة
  ما حكم شرب الدخان والشيشة؟ : ٤٧س
ام، ألهنما مضران وقد قال شرب الدخان والشيشة حر: ٤٧ج

ال «: ، وقـال الرسـول   َولَا َتقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم: -تعاىل  –اهللا 



  

  ٣٥الفتـاوى الشمـالية

  . »ضرر وال ضرار
: -تعـاىل   –وكذلك يف شرهبما إتالف للمال، وقد قال اهللا 

َولَا ُتْؤُتوا السُّفََهاَء أَْمَوالَكُُم الَِّتي َجَعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياًما .  وهنـى
  . ، عن إضاعة املالل الرسو

  . وقد كتبت يف بيان حكمها رسائل كثرية
شخص يعمل يف وظيفتـه مـع الكفـار فبمـاذا     : ٤٨س

  تنصحونه؟
ننصح هذا األخ الذي يعمل مع الكفار أن يطلب عمالً : ٤٨ج

ليس فيه أحد من أعداء اهللا ورسوله ممن يدينون بغري اإلسالم، فإذا 
  . تيسر فهذا هو الذي ينبغي

 يتيسر فال حرج عليه، ألنه يف عمله، وهم يف عملهم، وإن مل
ولكن بشرط أن ال يكون يف قلبه مودة هلم وحمبـة ومـواالة، وأن   
يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسالم عليهم، ورد السـالم،  

ال يشيع جنائزهم، وال حيضرها وال  –أيًضا  –وحنو هذا، وكذلك 
  . يشهد أعيادهم، وال يهنئهم هبا

هل جيوز السالم على الكفار، ولو كان ذلـك يف  : ٤٩س
  سبيل دعوهتم لإلسالم؟ وكيف نرد عليهم إذا سلموا علينا؟ 

هنى عـن   ال جيوز ابتداء الكفار بالسالم، ألن النيب : ٤٩ج
ال تبدأوا اليهـود وال النصـارى   «: ابتدائهم بالسالم، حيث قال

اح اخلري إذا كنت مرحًبا أو صب: ، ولكن ال بأس أن تقول»بالسالم



  
الفتـاوى الشمـالية ٣٦  

يف الصباح، أو مساء اخلري إذا كنت يف املساء، وذلك على سـبيل  
  . الدعوة

  . وعليكم: وإذا سلموا علينا نرد عليهم بقولنا
ما حكم لبس الساعة املطلية بالذهب؟ وما حكـم  : ٥٠س

  لبس الفضة؟ 
وأمـا  . لبس الساعة املطلية بالذهب للنساء ال بأس به: ٥٠ج

حرم الذهب على ذكـور أمتـه    ، ألن النيب للرجال فهو حرام
  . وأحله لنسائها

  . أما لبس الفضة فهو جائز كاخلامت وغريه للرجال والنساء
  ما حكم تركيب األسنان الذهبية؟ : ٥١س
ال جيوز تركيب األسنان الذهبية للرجال إال لضرورة، : ٥١ج

  . ألن الرجل حيرم عليه لبس الذهب والتحلي به
  . مثل أن يركبه عن سن انقلعوقولنا للضرورة 

  . أما للتزين فهذا حرام
أما للنساء إذا جرت العادة بأن تتحلي النساء بأسنان الـذهب  

  . إذا مل يكن إسرافًا. فال حرج عليها يف ذلك
ما حكم صبغ املرأة شعر رٍأسها بغري األسود مثـل  : ٥٢س

  البين واألشقر؟
رجـة تشـبه   دإىل  األصل يف هذا اجلواز، إال أن يصل: ٥٢ج



  

  ٣٧الفتـاوى الشمـالية

  . رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام
ما حكم صبغ الشيب باألسود، سواء كان شـعر  : ٥٣س

  الرأس أو شعر اللحية أو الشارب؟ 
جنبـوه  «: سبغه باألسود إذا ابيض حمـرم لقولـه   : ٥٣ج
  . وهذا للرجل واملرأة، ولشعر الرأس واللحية وغريه »السواد
  شيب من الرأس واللحية؟ ما حكم نتف ال: ٥٤س
إذا كان من اللحية أو من شعر الوجه فإنه حرام، ألن : ٥٤ج

هذا من النمص، فإن النمص نتف شعر الوجه واللحية منه، وقـد  
  . أنه لعن النامصة واملتنمصة ثبت عن النيب 

إذا نتفت كل شعرة بيضاء من وجهك فلن : ونقول هلذا الرجل
  .  على ما خلقه، وال تنتف شيئًاتبقى لك حلية، فدع ما خلقه اهللا

درجة التحرمي، ألنـه  إىل  أما إذا كان من شعر الرأس فال يصل
  . ليس من النمص واألوىل عدم نتفه

عندما ميوت أحد أفراد األسرة تقـوم األسـرة أو   : ٥٥س
أهل امليـت  إىل  غريهم ببناء بيت شعر ويقوم الناس جبلب الطعام

إن كانوا بنوا بيت شـعر أو يف  بيت الشعر الذي بنوه إىل  سواء
الدور نفسها وترى جتمعات الناس على هذه الوالئم وكـأهنم يف  
عرس، وتكون كل وجبة على شخص معني، علًما بـأن ذلـك   

  أصبح سنة دارجة ما حكم ذلك؟ 
حكم ذلك أنه بدعة حمرمة، ألن الصحابة كانوا يعدون : ٥٥ج



  
الفتـاوى الشمـالية ٣٨  

  . هذا من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب
الكهنة والعرافني والسحرة، إىل  بعض الناس يذهبون: ٥٦س

  . خارج اململكةإىل  وذلك بالسفر إليهم
وقد يكون أحدهم قد تعاجل من هذا املرض الذي أصـابه يف  

أحـد  إىل  عدة مستشفيات وعند عدة أطباء، ولكنه ملا ذهـب 
  . الكهنة أو العرافني ذهب عنه املرض

  . إن ذلك حرام: وإذا قيل له
أنا مؤمن باهللا، ومل أكفر، وإن مرضـي مل يـذهب إال    :قال

هؤالء الكهنة والعرافني علًمـا بـأن املرضـى    إىل  عندما ذهبت
يأخذون للكهنة والعرافني اهلـدايا واألطعمـة وغـري ذلـك،     

  ؟ »الفتاشني«ويسموهنم يف العامية 
من أتى عرافًا فسأله مل تقبل له صالة «: قال النيب : ٥٦ج

 »من صدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممـد أربعني يوًما و
)( .هؤالء الكهنة والعرافني حرامإىل  فذهاهبم .  

إنه مل يشف إال عندما ذهب إليهم، إن كـان ذلـك   : وقوله
  . صحيًحا فهو من باب الفتنة

بعض الناس عندما يصاب بالعني يذهب للذي غلب : ٥٧س
اء وضوئه أو حيرق على ظنه أنه هو الذي أصابه بالعني فيغتسل مب

مالبسه وحيك برماد املالبس احملترقة موضع األمل هل هلذا أصل يف 
  الشريعة؟ 



  

  ٣٩الفتـاوى الشمـالية

وهو أنه يؤخذ من فضل ما توضأ بـه العـائن   : األول: ٥٧ج
  . فهذا له أصل يف الشريعة

وهو أن حيرق مالبس العائن وحيك برمادها موضع : وأما الثاين
  . ةاألمل فال أعلم أن له أصالً يف الشريع

بعض املوظفني يترك دوامه فيخرج قبل انتهاء الدوام : ٥٨س
  أو أثناء الدوام ويعود أو يتأخر عن موعد الدوام فما حكم ذلك؟ 

ال حيل ملوظف أن خيرج قبل انتـهاء الـدوام، وال أن   : ٥٨ج
  . يتأخر عن بدء الدوام، وال أن خيرج يف أثناء الدوام

  . مقابالً من بيت املالألن هذا الدوام ملك للدولة يأخذ عليه 
لكن ما جرت به العادة، إذا دعت احلاجة إىل اخلروج يف أثناء 
الدوام واستأذن رئيسه أو مديره ومل يتعطل العمل خبروجه فـأرجو  

  . أن ال يكون يف ذلك بأس
  ما حكم حلق اللحية مع الدليل؟ : ٥٩س
خالفوا اجملوس وفروا «: حلق اللحية حرام، لقوله : ٥٩ج
  . »وحفوا الشوارباللحى 
ما حكم تعليق الصور يف املنزل كصورة صـاحب  : ٦٠س

  البيت أو األب أو غريها أو صور احليوانات؟ 
  . هذا حرام وال تدخل املالئكة بيًتا فيه صورة: ٦٠ج
بعض الناس عندما تنزل به مصـيبة كمـرض، أو   : ٦١س

ع أن يرف –تعاىل  –ضائقة مالية، أو ما أشبه ذلك ينذر لوجه اهللا 



  
الفتـاوى الشمـالية ٤٠  

بيضاء لوجه اهللا إذا ذهبت املصيبة، : علًما أبيض أو أخضر فيقول
ويبقى هذا العلم على موضعه حىت يتلف ما حكم ذلك أفتونـا  

  . مأجورين
إنه «: وقال النذر مكروه، فقد هنى عنه النيب : أوالً: ٦١ج

: قال. فنفى أن يأيت خبري، وهلذا حرمه بعض العلماء. »ال يأت خبري
  . »إنه ال يأت خبري«: هنى عنه، وقال ألن النيب  ؛إن النذر حرام

به عقيدة بأن اهللا ال حيقق مطلوبه إال إذا شـرط  حوألنه قد يص
  . له شرطًا وهذه عظيمة

ولكن إذا نذر اإلنسان شيئًا نظرنا إن كان معصية حرم عليه أن 
 أن يـويف  نييويف به، ولزمه كفارة ميني، وإن كان مباًحا فهو خمري ب

  . يكفر كفارة ميني وإن كان طاعة وجب عليه الوفاء هبابه، أو 
واألعالم خضراء، أو محراء، أو بيضاء، ليست من الطاعـة يف  

  . فاألوىل أن يكفر كفارة ميني وال يرفع األعالم. شيء
عشاء «يكثر الناس من عمل الوالئم واليت يسموهنا : ٦٢س
يب الليلة عنـدي عشـاء أل  «: خاصة يف رمضان فيقول »املوتى
  وهذه أصبحت منتشرة ما حكم ذلك؟ . »امليت
 ، يصنعونه»عشاء الوالدين«ما يسمى عند العامة بـ : ٦٢ج

اليت أحدثت وتوسع يف رمضان على الوجه املذكور فهو من البدع 
الناس فيها، ولو أهنم اقتصروا على ما كانوا عليه يف الزمن السـابق  

ق علـيهم بـه يف   من صنع الطعام ودعوة الفقراء إليه، أو التصـد 
  . أماكنهم لكان أهون
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لكن املسألة تطورت حىت أنين مسعت أن بعضهم يذبح ذبـائح  
اهللا بالـذبح يف  إىل  اهللا بذحبها، وهذا منكر فإن التقربإىل  يتقرب

  . غري أيام األضاحي وغري العقيقة واهلدي بدعة
استقدام العمال من اخلارج، ومن مث تركهم بـدون  : ٦٣س

الفرصة للبحث عن عمل بشـرط أن يـوايف    عمل أو إعطاؤهم
  العامل كفيله مببلغ شهري متفق عليه بينهما ما حكم هذا؟ 

هذا العمل الذي ذكره السائل أن يـأيت بالعمـال مث   : ٦٣ج
يطلقهم يسيحون يف األرض، مث يضرب عليهم ضريبة كل شـهر،  
عمل حمرم ال حيل ال سيما إن كانوا كفاًرا فإنه ال ينبغي أن يكثـر  

ألخـرجن اليهـود   «: قال كفار يف جزيرة العرب، ألن النيب ال
  . »والنصارى من جزيرة العرب حىت ال أدع إال مسلًما

. »أخرجوا اليهود والنصارى من جزيـرة العـرب  «: وقال
  . »أخرجوا املشركني من جزيرة العرب«: وقال

فكل الكفار ال ينبغي أن يكثروا يف جزيـرة العـرب، إال إذا   
  . فهذا شيء آخردعت احلاجة، 

. ولكن كونه يأيت هبم ويهملهم فهذا يعين أن ال حاجة له هبم
أكل للمال بالباطل، وظلـم   –مث وضع ضريبة كل شهر هذا أيًضا 

  . هلم فهو حرام
ما حكم استخراج فيز من مكتب االستقدام لبيعها : ٦٤س

داخـل هـذه   إىل  على العمال لكي يتمكنوا من إحضار أقارهبم
  عها على غريهم من املوظفني؟البالد أو بي
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هذا حرام وال جيوز، ألن هذا كذب على الدولة مـن  : ٦٤ج
حمتاج إليهم، وألنه آكل للمال بالباطل من جهة أخـرى،   هجهة أن

  . والذي جيب علينا أن نكون شعًبا ناصًحا لدولته وأمته
حيث إن النظام مينع غري السعوديني من فتح حمالت : ٦٥س

لسعوديني بإعطاء أمسائهم لغـري السـعوديني   جتارية فيقوم بعض ا
  لفتح حمالت جتارية مقابل مبلغ سنوي يدفع مقابل ذلك؟

هذا حرام ألنه خيانة للدولة، وحتايل على األنظمة اليت : ٦٥ج
ال ختالف الشريعة، وكذلك كذب يف إظهار شخص يقوم بالعمـل  

  . باسم غريه فالواجب على املسلم الكف عن هذا
ا إليهم يأيت هبم فيعملون يف الـدكان بـأجرة   وإن كان حمتاًج

  . معينة حسب ما تقتضيه األنظمة
ما حكم تأخري مرتبات العمال أو العامالت حبجـة  : ٦٦س

منعهم من اهلرب والعمل يف مكان آخر حيث يقوم بعض الناس 
بإعطاء عماهلم راتب حيث يقوم بعض الناس بإعطـاء عمـاهلم   

  الحتفاظ بالراتبني الباقيني؟ راتب شهر واحد لكل ثالثة أشهر وا
ال حيل ألحد أن مينع األجري أجرته إذا متت املدة املتفق : ٦٦ج

  . عليها بينهما، بل الواجب أن يعطيه حينما ينتهي من عمله
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