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أسئلة و أجوبة. –متفرقات في الدین والحیاة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أسئلة و أجوبة. –متفرقات في الدین والحیاة  - 14المحاضرة :  -  3رحلة استرالیا 

2012 -01-19  

  مقدمة :

  المذیعة:

مستمعینا األكارم برنامج متفرقات في الدین والحیاة، یسعدنا ویشرفنا أن یكون معنا فضیلة الدكتور  

  النابلسي، أھالً وسھالً بك مشكوراً لحضورك معنا في ھذا الصباح.العالمة محمد راتب 

  الدكتور راتب :

  بارك هللا بكم ونفع بكم. 

  المذیعة:

فضیلتكم أحببت أن یكون لقاؤنا في ھذا الیوم لیس في موضوع محدد وإنما في أكثر من موضوع یتعلق  

ذھني، وھي أمور تخصنا نحن  بأمر المسلم في بالد الغرب، جمعت بعض األسئلة التي وردت في

كمقیمین ھنا، ونسأل هللا عز وجل أن یفتح علیك وأن تجیب على ھذه األسئلة، من ضمن األسئلة التي 

ً عما أصیب بھ جراء  دونتھا، موضوع یتعلق بقضایا التعویضات، ھل یحق للمسلم أن یأخذ تعویضا

د وأحیاناً یكون بقصد؟ الشخص متسبب حادث أو غیر ذلك مع العلم أنھ أحیاناً یكون ذلك عن غیر قص

في ھذا األمر ولكن القانون ینصفھ ویعطیھ حقھ أو مثالً دفعة من المال، ھذه القضایا كثیرة في بالد 

  الغرب، في بالدنا ال یوجد الكثیر من قضایا التعویضات، لكن ھنا ھذه القضایا بشكل یومي.

  القانون والنظام دلیل رقي الدولة :

  تب :الدكتور را

بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد � رب  

العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد 

  الصادق الوعد األمین.

الحقیقة أن اإلنسان المقیم في بلد، في ھذا البلد  

قوانین وأنظمة إن كانت ھذه القوانین واألنظمة 
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تفع بھا؟ ھناك قانون و نظام، ھذا ال تتعارض مع منھج هللا عز وجل، وال مع دینھ، ما المانع أن ین

ً في الضرر یأخذ  القانون والنظام دلیل رقي الدولة، تعطي المواطن كل حاجاتھ حتى إذا كان متسببا

تعویضات، ھذا الشيء ال یوجد فیھ نص إسالمي یمنع أن یتقاضى المواطن المقیم في بلد ھذا البلد لھ 

  اویة یمكن أن یكون ھذا الشيء غیر مقبول عند هللا؟دولة لھا قوانین ال تتعارض مع الدین، من أي ز

مواطن في دولة، ھذا المواطن أصابھ ضرر، فالدولة عوضت لھ بحسب قوانینھا عن ھذا الضرر، ھل  

  ھناك شبھة في قبض ھذا المبلغ؟ أنا وجدت ال شيء.

  المذیعة:

  حقھ على حسب القوانین؟ حتى لو كان الشخص ھو من قام بھذا األمر والقانون ینصفھ في ذلك ویعطیھ 

  عدم وجود مشكلة في تقاضي مبلغ من دولة أعطت ھذا المبلغ باختیارھا :

  الدكتور راتب :

أنا ال أرى فیما أعلم أن ھناك مشكلة أو شبھة في تقاضي مبلغ من دولة أعطت ھذا المبلغ باختیارھا،  

لمتسبب ببعض ھذه األخطاء، لكن وھو عربون على أن المواطن لھ حقوق كبیرة جداً، حتى لو أنھ ھو ا

من ھو ولي األمر الذي یعوضھ عن مشكلتھ؟ إنھا الدولة، ال یوجد مشكلة، ال أرى أي مشكلة أو حرج 

  في تقاضي المبلغ من دولة لمواطن مسلم أصابھ ضرر فعوضت علیھ.

  المذیعة:

لتأمین الصحي، التأمین على أما ما یتعلق بالتأمین الصحي، ھناك طبعاً عدة أمور تتعلق بالتأمین ھناك ا 

السیارة، التأمین على الحیاة، ھذه األمور أحیاناً تكون إجباریة كالتأمین الصحي في بعض المؤسسات ال 

تقبل الموظف إال أن یقوم بھذا التأمین، أحیاناً على السیارة وھناك التأمین على الحیاة لبعض الناس الذین 

  ھ محرم؟یختارون، ھل في ھذا األمر شبھة أو أن

  التأمین و ما یتعلق بھ :

  الدكتور راتب :

وهللا أنا أفتي في ھذا الموضوع فیما ھو قائم في بلدي، التأمین اإلجباري ھو ضریبة، فأنا أعتبره  

ضریبة ال بد من أن یؤدى، أنا لیس لي خیار، أنا سوف أقسم الجواب إلى قسمین، في حال وجود تأمین 

ذا البلد نظامھ التأمیني إجباري، فلما أصابني شيء عوضني عن ھذا الشيء إجباري، أنا مقیم في بلد، وھ

ً إجباریاً، ألن اإلمام أبي حنیفة رحمھ هللا تعالى یقول: یجوز أكل مال  ال یوجد مشكلة أن أتلقى تأمینا

ً  -المستأمن برضاه، فعند  بق األحناف تقسیم، دار إسالم، بالد المسلمین اإلسالم مط -في اإلسالم طبعا

فیھا ھذا األصل، وعندنا دار حرب، دار الذین نحاربھم، وعندنا دار أمان، دار بالد لیست مسلمة لكنھا 
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ال تحاربنا، والدلیل أن ھناك تمثیل دبلوماسي، أنا مقیم في دمشق وھناك سفارة فرنسیة، وحقوق و 

مایتي، والفرنسي المقیم في واجبات، عندما أذھب لفرنسا، فرنسا بحكم العالقات بیننا، تتعھد بسالمتي وح

بلدنا بحكم العالقة الدبلوماسیة تتعھد البلد بحمایة الفرنسي، ھذه اتفاقیات ال تتناقض مع الدین، دولة 

  مسالمة ال تحارب:

ُ َعِن الَِّذیَن لَْم یُقَاتِلُوكُْم فِي الِدّیِن َولَْم یُْخِرُجوكُْم ِمْن ِدیَاِركُْم أَنْ  وھُْم َوتُْقِسطُوا إِلَْیِھْم ﴾ ﴿ َال یَْنَھاكُُم �َّ   تَبَرُّ

  ]8[ سورة الممتحنة: 

نحن عندنا تشریع واسع جداً للعالقة مع غیر  

المسلمین، ھذا البلد قوانینھ تقول: إذا إنسان 

أصیب بضرر یمنح تعویضاً عن ھذا الضرر، 

في قبض أي مبلغ من أنا ال أرى أي مشكلة 

دولة لیست مسلمة لكن أنظمتھا تسمح بذلك، 

ھذا قالھ أبو حنیفة: یجوز أكل مال المستأمن 

برضاه، فھذه دولة مستأمنة، ما دام ھناك 

عالقات دبلوماسیة، ما دام المواطن المسلم فیھا 

ً لھ حقوق وواجبات، فھذه التعویضات ال تتعارض مع الدین إال إذا كان ً غاب  یعد مواطنا ھناك شیئا

ً في أسترالیا، العالم المقیم في أسترالیا لعلھ أخبر مني بھذا  ً أقول: أنا لست مقیما عني، أنا دائما

الموضوع، أنا آخذھا من زاویة عادیة أنا مقیم في بلد لھ دولة وھناك نظام بھذه الدولة، أنا أصبت 

  ضھ.بمكروه أعطاني تعویضاً بحسب النظام ال یوجد أي مشكلة بقب

  المذیعة:

لكن فضیلتكم بالنسبة للتأمین، ھنا إذا شخص وقع، أي وقع على األرض وأصیب بھذا المنزل، وقع في  

منزل شخص آخر بإمكانھ أن یرفع قضیة حتى لو كان ھذا اإلنسان صاحبھ، بإمكانھ أن یرفع قضیة على 

 ً لیس لدیھ أمواالً كافیة أحیاناً  صاحب المنزل ویأخذ علیھا تعویضاً، صاحب المنزل إذا كان شخصاً عادیا

ھذا الذي حصل یكون مصیبة بالنسبة لھ، وأحیاناً إذا شخص أتى إلى منزلك لیصلح شیئاً معطالً وحدث 

  لھ حادث ما بإمكانھ أن یرفع علیك قضیة كي یأخذ أموال تعویض.

  الدكتور راتب :

  ألن ھذا الذي وقع في منزلھ ولو كان الخطأ منھ؟ 

  المذیعة:

لو كان الخطأ منھ بإمكانھ أن یعمل قضیة، إذا صاحب المنزل لم یؤمن على منزلھ سوف یقع في  حتى 
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مشكلة كبیرة، خاصة ھناك القضایا تأخذ الكثیر من األموال، بھذه الحالة نحن ما أمنا على المنزل، إذا 

ناس یفھمون حصل فیھ أي حادث أو حرق، ھل التأمین ھنا واجب بھذه الحالة أم بمعنى ھناك بعض ال

  األمور على أن ھذا قضاء وقدر وأن ھذا یعني أتقبل ما اختبرني هللا فیھ بحرق منزل ما خسرتھ؟

  الدكتور راتب :

ً ألصلح شأني من الدولة؟    إذا كان حرق المنزل قضاء وقدر، ما الذي منع أن أتلقى تعویضا

  المذیعة:

ركة تأمینات أدفع دفعة شھریة، أنا أتحدث عن ھنا الدولة ال تعوض لھذا األمر، أنا إذا انتسبت إلى ش 

  الدفع.

  التأمین التعاوني أرقى أنواع التأمین :

  الدكتور راتب :

اختلف الموضوع، أول العرض كان من طرفك أن إنساناً أصیب بحادث احترق بیتھ، الدولة تعوض لھ،  

ا أنا ما دفعت وال انتسبت، أما أنا ھو ما فعل شیئاً، لم ینتسب للتأمین، ھذه باألساس ال یوجد فیھا شيء إذ

  فموضوع التأمین بالذات علیھ إشكال في بالد المسلمین، أما ھنا فال أدري ما المالبسات.

  المذیعة:

أنا سؤالي ھنا حتى لو كان في بالد المسلمین أو غیر المسلمین أنت إذا أردت أن تؤمن على سیارتك  

ً ولكن بالمقابل إذا حدث أي حادث، الشركة تعوض ھذا فلقاء ھذا التأمین مبلغ شھري قد یكون بسیط ا

  المبلغ الذي لیس بإمكانك أن تعوضھ، أیضاً یتعلق في المنزل في أمور عدیدة.

  الدكتور راتب :

ً للدولة فأي شيء أصابني   ً ما أدفع مبلغا الذین حرموا التأمین ینطلقون مما یلي، أنا حینما أشتري شیئا

ب بشيء المبلغ دفعتھ حل محلھ التأمین اإلسالمي، ألنني أعتقد یقیناً أنھ ما من تدفعھ الدولة، وإن لم أص

تشریع أرضي إال ویقابلھ تشریع سماوي حالل، فنحن عندنا التأمین التعاوني، اآلن في بعض البالد 

نني بعد حین اإلسالمیة بدأ، التأمین التعاوني أنا حینما أدفع مبلغاً لشركة تأمین، ھذا المبلغ یبقى لي، فلو أ

بعد خمس سنوات ما أصبت بشيء أستطیع أن أسترجعھ، وكأني ادخرتھ، بالعكس ھناك شركات تأمین 

تستثمره لي، أنا أدفع مبلغ التأمین على أنھ مساھمة لصندوق تجاري، فإذا أصبت بحادث الصندوق 

لتأمین، التأمین یعوض لي من باب العمل الصالح، أما أنا ضمن شركة استثماریة فھذا أرقى أنواع ا

التعاوني، ھناك تأمین تجاري وتأمین تعاوني، التأمین التجاري ھو في حرمة واضحة، لو أن إنساناً دفع 

  مبلغاً من أجل التأمین عن عام بكاملھ ولم یصب بشيء ھذا المبلغ ال یسترد.
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  المذیعة:

  ھذا ما یحصل.

  التأمین التعاوني ھو الحل األمثل للمسلمین :

  راتب :الدكتور  

شركة التأمین بأي حق أخذت ھذا المبلغ؟ ھذا  

موضوع احتمالي فقط، أي احتمال وقوع 

حادث خمسة أو عشرة بالمئة، فبھذه الطریقة 

أخذت من كل الناس مبالغ كبیرة، مقابل التأمین 

ھي دفعت واحد بالمئة أو ثالثین بالمئة فقط 

منھا، فالباقي أرباح غیر مشروعة لیس لھا 

ً باإلسالم شيء اسمھ مقابل، نح ن عندنا دائما

ً آخذ مقابلھ بضاعة، فكل عالقاتنا التجاریة مبنیة على مبدأ المعاوضة،  المعاوضة، أنا حینما أدفع مبلغا

  شيء مقابل شيء، أما شيء ال یقابلھ شيء فھذه مشكلة كبیرة.

مریكا ھناك حوالي مئة طبیب، على كٍلّ التأمین التعاوني ھو الحل األمثل للمسلمین، أخواننا الكرام في أ 

ً تصل إلى  حتى ال یقیم المریض دعوى على الطبیب ویدفعھ أربعین أو خمسین ملیون دوالر، وأحیانا

أنا لي أصدقاء مقیمون في أمریكا في دیترویت  -مئتي ألف دوالر، صنعوا شركة تأمین دفع كل واحد 

ً كتأمین، ھم ما یقابل بالعملة السوریة ملیونا لیر -حوالي مئة طبیب  ة أو أربعون ألف دوالراً تقریبا

انتبھوا إلى ھذه النقطة وصنعوا صندوق تأمین خاص، دفع الواحد عشرین ألف دوالر بدل أن یدفع 

أربعین ألف دوالر، ھم مئة طبیب بست سنوات وجدوا معھم ستمئة ملیون، فتحوا مدارس، صنعوا 

  مناشط إسالمیة، أقاموا مكتبات.

  المذیعة:

    لو حصل حادث.حتى  

  التأمین التعاوني عمل صالح :

  الدكتور راتب :

نفس الشيء أي إنسان أصابھ مكروه یأخذ من ھذا الصندوق، أنا أرى أنھ ال یوجد شيء محرم باإلسالم  

فضیلة، أراه عمالً إال و یقابلھ شيء حالل، ولھ میزات كبیرة، فأنا مع التأمین التعاوني ال أراه مباحاً أراه 

ً كبیراً، أراه قمة التعاون، التأمین التعاوني أنا أدخل بشركة أؤمن على أشیاء كثیرة، المبلغ  صالحا
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المدفوع یبقى لي ویستثمر، أنا بعد عشر سنوات أسترجعھ كلھ مع أرباحھ، وإذا أردت أن أتركھ أتركھ، 

ن دفع عن سنة و لم یصبھ شيء، دفع شیئاً مقابل ال أنا ال أدفع شیئاً مقابل ال شيء، أصل التأمین إذا إنسا

شيء إطالقاً، وھذا الشيء ال یقابلھ تعویض، لذلك بلغني اآلن وأنا أوضح ما أقول إن في بعض البالد 

  الغربیة راج ھذا التأمین وھم لیسوا مسلمین، فبدؤوا بالتأمین التعاوني، التأمین التعاوني علیھ إقبال شدید.

  المذیعة:

  رة إیجابیة.ھي فك 

  الدكتور راتب :

ً لي، حوادث طارئة ھذه تبقى لي، بل   أنا مساھم في شركة، ھذه المبالغ التي أرید أن تكون ضمانا

وتستثمر، بل وأقبض أرباحھا سنویاً، وإذا أصابني مكروه نظام التأمین التعاوني یأخذ من الصندوق العام 

  لحل مشكالت المستأمنین.

  المذیعة:

  یكون األطباء والمحامون وغیرھم یسمعوننا، ویتجھون إلى ھذا االتجاه. إن شاء هللا 

  الدكتور راتب :

األطباء ممكن، التجار ممكن، المھندسون ممكن، كل مجموعة مھنیة معینة، تشترك بصندوق تأمین  

أتیني منھ تعاوني، فأنا أدفع المبلغ، والمبلغ یستثمر بكبار شركات عمالقة تستثمره، أنا أدفع التأمین، وی

ربح في آخر السنة، وفي نھایة المطاف المبلغ لي، أما بحسب نظام التأمین فأي إنسان مشترك بھذا 

  الصندوق أصابھ مكروه یدفع من مجموع الصندوق ولھذا اإلنسان.

  المذیعة:

وهللا یكفیني أن أشعر بأن هللا عز وجل راض عني ھذا یكفي، وإنما إذا دخل في أمور فیھا شبھ  

  ھة.وكرا

  ما من شيء یفعلھ أھل الدنیا إال في اإلسالم مقابل رائع لھ :

  الدكتور راتب :

أنا أحب أن أؤكد لألخوة المستمعین عدة مرات ما من شيء یفعلھ أھل الدنیا إال في اإلسالم مقابل لھ  

  رائع، مقابل شرعي، مقابل معھ طمأنینة، مقابل معھ شعور بالطاعة � عز وجل.

  المذیعة:

ً على منازلھا، ولكن تؤمن على السیارة ولكن فضی  لتكم أرید توضیحاً، ھنا أغلب الناس ال تضع تأمینا

ً كامالً، أنا حسب من أتعامل معھم أغلب الناس ھنا یقومون بالتأمین على السیارة،  التأمین لیس تأمینا
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امل على السیارة، أي بعض الناس التي ال یھمھا األمر كثیراً من الناحیة الشرعیة فیقومون بتأمین ك

شيء یحصل لھا یكون التأمین كامالً ، البعض اآلخر اختار وھنا علماء أسترالیا المسلمون رحبوا بفكرة 

ً من  التأمین فقط ضد الغیر، إذا فقط حصل أي حادث التأمین یعوض المتضرر فقط، فضیلتكم أیضا

  األسئلة التي خطرت في بالي.

  و لیس تأمیناً :الجبر على التأمین یعتبر ضریبة 

  الدكتور راتب :

ً أعده ضریبة، أنا موظف في الدولة والدولة تؤمن على   أنا حینما أجبر على التأمین أنا ال أعده تأمینا

الموظفین جمیعاً، تقتطع شئت أم أبیت من راتبي مبلغاً، أنا اآلن بوضع آخر أنا لست مخیراً أنا أبدل اسم 

  التأمین إلى ضریبة.

  المذیعة:

  ضریبة بشكل عام ھذه الكلمة بكل معناھا؟ال 

  الدكتور راتب :

مقبولة ولي أمر المسلمین دعك من أسترالیا، بلد إسالمي بكل شرائحھا ھذا الحاكم كیف یرید أن یلبي  

حاجات المواطنین؟ إذا لم یكن ھناك بترول یأخذ ضرائب، فإذا رسم ضریبة على الناس معینة من أجل 

  شيء علیھ. مصلحة الناس جمیعاً ال

  المذیعة:

  إذا كانت الضریبة أحیاناً تصل للمناصفة، یشارك بعض التجار بنصف أرباحھم، ھل ھذا فیھ حق؟ 

  الحیاة تصلح بالكفر والعدل وال تصلح باإلیمان والظلم :

  الدكتور راتب :

اطنین رفاھاً وهللا قضیة القوانین ھذه قضیة خاصة، أنا حینما أنتمي إلى بلد وھناك قوانین تعطي المو 

بأعلى مستوى، ھذا الرفاه یحتاج إلى ضریبة، أنا كنت مرة جارنا موظف كبیر بشركة ھولندیة، سألناه 

كم راتبك؟ قال: ملیون كیلدر، ملیون مبلغ فلكي في الشھر، الكیلدر تقریباً أربعون لیرة سوري، أربعون 

یعطوني ستمئة فقط، ألنني أنا في وقت  ملیون في الشھر، قال: الدولة تأخذ أربعین بالمئة من المبلغ،

العطاء یجب أن أغطي حاجات طفل صغیر، وشیخ كبیر، أما عند التقاعد فیرجع المبلغ ملیوناً، ھذا نظام 

ما دام النظام تكافلي تعاوني، النظام ھدفھ أن نرفع المعاناة عن بعض أفراد المجتمع، ال یوجد فیھ شيء 

لبیة حاجات الناس، مع األمن الصحي، مع األمن الغذائي، مع األمن إطالقاً، اإلسالم مع الخیر، مع ت
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االجتماعي، ھذا شيء بدیھي، اإلسالم نظام إلھي فیھ مبادئ كبرى إنسانیة واجتماعیة وأخالقیة، فحینما 

تأتي القوانین تترجم ھذه المبادئ اإلسالمیة إلى وقائع نرحب بھا، لذلك ابن تیمیة لھ كلمة: إن هللا ینصر 

  مة العادلة الكافرة على األمة المسلمة الظالمة.األ

  ولھ كلمة أخرى: الحیاة تصلح بالكفر والعدل وال تصلح باإلیمان والظلم. 

  

إذا كانت الجھة غیر مؤمنة تعامل الناس 

یكافئھا في معاملة طیبة أنا أقول: هللا عز وجل 

الدنیا، وھذا الذي یحصل في العالم الغربي، 

متمكن وقوي جداً، سبب قوتھ أنھ طبق اإلسالم 

دون أن یشعر، عندنا مجتمع إسالمي ال یطبق 

اإلسالم، یعاني ما یعاني، وھناك مجتمع غربي 

یطبق اإلسالم ال عن عبادة � بل عن ذكاء، 

من، فالمواطن یتمتع بأعلى درجات الحمایة واأل

لذلك أنا أقول: العمل العبادي یلتقي مع العمل الذكي في النتائج و یختلف عنھ في البواعث، مدیر شركة 

ذكي جداً معھ اختصاص بإدارة األعمال، ومدیر شركة مؤمن و إیمانھ بأعلى درجة، سوف تفاجأ مفاجأة 

ً لكنھ ذكي كبیرة أن المدیر اإلسالمي المؤمن الصادق، والمدیر العلماني الذي ال یؤ من باإلسالم إطالقا

جداً سوف تفاجأ أن النتائج واحدة، فكل میزات اإلدارة الناجحة یطبقھا المسلم بدافع من دینھ، وكل 

مقومات اإلدارة الناجحة یطبقھا غیر المسلم بدافع من علمھ، ھم یلتقیان في النتائج یختلفان بالبواعث، 

لدنیا واآلخرة األبدیة، غیر المؤمن بواعثھ دنیویة فقط، ینجح باعث المؤمن طاعة هللا عز وجل عندئذ لھ ا

في الدنیا، فنجاح الغربیین في الدنیا مثل أعلى ھم بیدھم كل مقدرات األرض اآلن، بذكائھم وخدمتھم 

  لمجتمعاتھم.

  المذیعة:

  طبعاً الخاتمة تعود للمسلم كما ذكرت بالخیر. 

  ت واألرض :هللا عز وجل خلق اإلنسان لجنة عرضھا السموا

  الدكتور راتب :

ً اإلنسان مخلوق للجنة ھذا فرق كبیر جداً، هللا عز وجل خلق اإلنسان لجنة عرضھا السموات   طبعا

واألرض، وأرسلھ إلى الدنیا لمدة محدودة جداً، بھذه المدة إما أن یدفع ثمن الجنة أو أن یخسر الجنة، ھنا 
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ي الدنیا نجاحاً كبیراً جداً ھذا ینتھي بالموت، والموت ینھي المشكلة، فلذلك اإلنسان غیر المؤمن لو نجح ف

كل شيء، ینھي قوة القوي، وضعف الضعیف، وغنى الغني، وفقر الفقیر، ووسامة الوسیم، ودمامة 

الدمیم، وصحة الصحیح، الموت ینھي كل شيء، أما المؤمن فعاش كغیر المؤمن، لكن حینما یأتیھ الموت 

� أصالً، ما آمن بالجنة أصالً، عفواً الحیاة المحدودة مھما طالت أمام األبد لھ جنة، اآلخر ما آمن با

صفر، كالم دقیق، ما ھو األبد؟ الالنھایة، ما ھي الالنھایة؟ إذا كان الواحد في األرض واألصفار 

للشمس، تصوري رقماً طول أصفاره مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، كل ملیمتر صفر، ھذا الرقم 

وضع صورة لكسر عشري والمخرج ال نھایة فقیمتھ صفر، أي رقم مھما كان عظیماً إذا نسب إلى إذا 

الالنھایة قیمتھ صفر، فنحن في الدنیا والدنیا محدودة، وهللا وعدنا باألبد، وعدنا بالالنھایة فھذه الخسارة 

  ال تعوض:

   

﴿ قُْل إِنَّ اْلَخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا أَنفَُسُھْم 

أَْھِلیِھْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة أََال ذَِلَك ھَُو اْلُخْسَراُن وَ 

   اْلُمبِیُن﴾

  ] 15[ سورة الزمر: 

  المذیعة:

اللھم ال تجعلنا من ھؤالء یا رب العالمین،  

فضیلتكم لدي بعض األسئلة التي تتعلق بحیاة 

للزوجة المھر ویتم العقد  المسلم وباألحوال الشخصیة للمسلم، سأبدأ من موضع المھر، في شرعنا یكتب

على شروط المھر، أما ھنا بالقوانین فلقوانین ال تأخذ بھذا األمر، وعند االنفصال تأخذ الزوجة إذا كان 

لدیھا أوالد أكثر من سبعین بالمئة من ممتلكات الزوج، وبالعكس إذا كانت الزوجة تملك مبلغاً من المال 

 ً من مال الزوجة، فھل یأخذ المسلمون من القوانین الوضعیة  والزوج ھو الذي یحضن األوالد یأخذ أیضا

طالما اختاروا اإلقامة في ھذا البلد أم علیھم أن یشترطوا شرطاً قبل الزواج یتعلق بالحقوق الشرعیة التي 

  كتبت بالمھر وھذا ممكن أن یكون عن طریق محام مثالً؟

   :من خضع لشرع أرضي و لم یقبل بشرع هللا فقد خالف منھج هللا

  الدكتور راتب :

أنا حینما أؤثر أن أخضع لشرع وضعي وال أقبل بشرع هللا عز وجل فقد خالفت منھج هللا، أنا أقصد  

اآلن امرأة طلقت فإما أن ترفع قضیتھا لقاض مسلم في المركز اإلسالمي فیعطیھا مھرھا كامالً، وإما أن 
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ً یع طیھا نصف دخل زوجھا، بھذه الحالة التي ترفع أمرھا إلى قاض مقیم في ھذه البالد لیس مسلما

ترفض أن تأخذ مھرھا كما شرع هللا عز وجل، وتطالب زوجھا بنصف مالھ، ھذه امرأة خالفت منھج هللا 

عز وجل، أما إذا ھو أعطاھا من عنده فموضوع آخر، برغبتھ، متى یوجد تدخل إلھي؟ عندما یخالف 

ي زوجتھ نصف دخلھ، أعطاھا مھرھا ونصف دخلھ، ال منھجھ، أما إذا كان الزوج كریماً وأحب أن یعط

شيء علیھ إطالقاً ولیس علیھا شيء، أما حینما أطالب زوجي المطلق بمھر بنصف دخلي في أسترالیا، 

ً عن منھج هللا عز وجل، لیس  وأنا مؤمنة أن مھري محدود بعقد قران وقبلت بھ، فأنا أعّد ھذا خروجا

بھا؟ إذا مصلحتھ باإلسالم یصیر مسلماً، عندنا صنف من التجار  معقوالً اإلنسان أین مصلحتھ یلحق

عنده حاسة سادسة، إذا قضیتھ تحل بالقوانین یقول: أنا أعیش في بلد فیھ قوانین ال أستطیع، فیتكلم 

ً مشكلتھ ال تحل بالقانون تحل بالدین فقط، یا أخي نحن مسلمون، تجد ھذا التاجر  بالقانون، وإذا فرضا

ً وساعة یرید إسالماً، یرید مصلحتھ، ھذه مرفوضة عندي، أما إذا اتفقوا أنا یحیر، ساعة  یرید قانونا

مھري نصف أمالكك فھذا موضوع ثان، هللا ال یتدخل، أما ھي طلقت وھي مسلمة واإلسالم أعطاھا 

  مھراً فقط، تطالبھ بنصف أمالكھ، بحسب القوانین، فھذه مخالفة كبیرة.

  المذیعة:

ذا الموضوع تتعلق بالبیت المنزلي، إذا كانت المرأة ترید وجھ هللا ومرضاتھ وتّم ھناك نقطة في ھ 

الطالق بینھا وبین زوجھا وقالت: أنا ال أرید منھ شیئاً ولكنھا أیضاً ھنا لدینا أزمة سكن ترید البیت فقط، 

  ال بالقانون.ال ترید أن تمتلك البیت ترید أن تقیم فیھ، إذا ھو رافض ھذا الموضوع لن تأخذ حقھا إ

  على اإلنسان أن یكتب ما یرید في عقد الزواج :

  الدكتور راتب : 

ما دام القضیة قائمة فاألولى أن تكون  

مشروطة في عقد الزواج، أما حین الطالق 

فتبقى في البیت، ال یوجد مشكلة أبداً لماذا؟ ھي 

ال تفكر بالمستقبل فقط تزوجنا، أنت مقیمة في 

، وعندك أوالد، وھو بلد، البیت غال جداً 

طلقك، وقال لك: اخرجي من البیت، فأنا بعقد 

الزواج أشترط أقول: أن أبقى في البیت مع 

  األوالد.

  المذیعة:
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  عقد الزواج كان في الماضي نحن اآلن في الحاضر وھناك الكثیر من القضایا والمشاكل الزوجیة. 

  الدكتور راتب :

تھ وأوالده حیاة كریمة، المسلم المطلق یؤمن لزوجتھ متعة اإلنسان عندما یطلق یجب أن یضمن لزوج 

الطالق والمھر، ویؤمن األوالد، والنفقة، علیھ نفقتھا ونفقتھم، كما تتمنین، الزوج الذي یطلق ولھ أوالد 

نفس  -مأوى –یجب أن یعطي لزوجتھ نفقات األوالد ألنھا ترعاھم ونفقتھا، ویجب أن یعطیھم مكان 

  ضمون واإلنفاق مضمون لھا وألوالدھا، ھذا شرط یكون في عقد القران.الترتیب، المأوى م

  المذیعة:

فضیلتكم، ھناك سؤال وھذا طرح كثیراً، والكثیر یسأل عن موضوع الدفعات التي تأتي من الحكومة  

لمساعدة األسر، ھذه الدفعات تأتي لألوالد وللمرأة والزوج أیضاً، خاصة إذا كان الزوج ال یعمل، في 

كان یعمل تأتي لألم واألوالد، بعض الرجال یأخذون ھذه األموال وینفق على الزوجة واألوالد من  حال

ھذه األموال ویتھرب من رعایتھم من عملھ ھل ھذا األمر جائز ألن ھذا الرجل یتھرب من مسؤولیتھ 

  تجاه األسرة؟

   الدكتور راتب :

  سرة :الزوج مكلف باإلنفاق على زوجتھ ولو أنھ فقیر وھي مو

  إذا لم یكن ھناك مشكلة بینھما یعطونھ تعویضات؟

  المذیعة:

ھذه لیس تعویضات، ھذه دفعات مساعدة لألسر تأتي كل أسبوع لألم ولألوالد في حال األم تعمل ال  

تأتي ھذه المساعدات، إذا كانت ربة بیت تأتیھا مساعدة أسبوعیة لھا وألوالدھا وللزوج إذا كان ال یعمل، 

یعیشون على ھذه المساعدات وال یعملون، كثیر من األسر ال تعمل أصالً وتكتفي بھذه  بعض الرجال

المساعدة التي تأتي من الدولة، وھناك الكثیر من المشاكل القائمة ھنا ضمن األسر اإلسالمیة على ھذه 

ة تنفق علیِك الدفعات التي تأتي، كون المرأة تتمنى من الزوج أن ینفق علیھا، والزوج یفكر طالما الحكوم

المال لماذا تریدین أن أنفق علیِك؟ وھكذا تحصل المشاكل ولكن من الناحیة الشرعیة ھل الرجل ھنا لیس 

  علیھ واجب بأن ینفق على ھذه العائلة؟

  الدكتور راتب :
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الزوج مكلف باإلنفاق على زوجتھ ولو أنھ فقیر 

وھي موسرة، في األصل من لوازم الزواج 

جة، أما ممكن أن تؤدي اإلنفاق على الزو

الزوجة زكاة مالھا لزوجھا، أما ھو فممنوع أن 

یؤدي زكاة مالھ لزوجتھ، ألنھ مكلف باإلنفاق، 

أما ھي إذا موسرة وھو معسر فتعطیھ زكاة 

مالھا، ال یوجد مشكلة، أما اإلنفاق فعلى 

الزوج، مادام عقد زواج قد نفذ فالزوج مكلف 

كانیة ال یتزوج، ما دام أنا تزوجت المنفق أنا، أما ممكن زوجتي باإلنفاق، فالذي ال یوجد عنده إم

تساعدني باختیار منھا، تطوع، مبادرة، تعطیني زكاة مالھا لكن لیس من الممكن أن تنفق علي، وھي 

لیست موسرة، عندنا مشكلة كبیرة بھذا الموضوع، ھذا الشرع، اإلنفاق على الزوج لكن مسموح لھ أن 

  تھ، مسموح للزوجة أن تقدم زكاة مالھا لزوجھا الفقیر.یأخذ مساعدة من زوج

  المذیعة:

موضوع آخر وھو یتعلق بالمیراث، ھناك بعض األسر المسلمة ولألسف یكون ضمن األسرة أحد  

األبناء لیس مسلماً، قد یتنصر أو أراد أن یكون لھ أي دین، ھنا في ھذه الحالة ھل یأخذ الولد میراثھ من 

  نون أم على األھل؟ الوصیة الشرعیة ھنا واجبة من اآلباء أن یكتبوھا؟أھلھ ھنا على القا

  على االبن أن یتولى رعایة والده ولو اختلفا في الدین :

  الدكتور راتب :

أنا ال أصدق أن ھناك أب في األرض مھما كان نوعھ ابنھ فقیر بحاجة ولیس على ما یتمنى ال یعطیھ،  

ن األب كافر واالبن مؤمن فیجب على االبن المؤمن أن یبر والده العالقات األسریة قویة جداً، لو أ

الكافر، عالقة األسرة أمتن عالقة، فأنا ال أرى أي حرج في أن یتولى االبن رعایة والده ولو اختلفا في 

  الدین.

  المذیعة:

عض األموال، أما فیما یتعلق باألب أنا ال قدر هللا لدي ولد غیر مسلم تنصر فرضاً وأنا أملك منزالً وب 

  ھل ھنا أعطیھ میراثھ مثلھ مثل باقي األوالد لدي؟

  االبن حینما یتنصر یخسر حقھ باإلرث :

  الدكتور راتب :
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ھو باألساس لیس لھ باإلرث شيء، ممنوع في اإلسالم، العطاء غیر اإلرث، إذا أم خالف ابنھا دینھا  

دینھ، ألن اإلحسان طریق إلى العودة، األصل لیس لھ في المیراث، المیراث فتكرمھ لعلھ یعود إلى 

للمؤمن، لكن عندما یكون اإلنسان شارداً عن هللا عز وجل الطرف المؤمن إذا أكرمھ یكون قد فتح أمامھ 

، طریقاً للعودة، النقطة تغیب عنا نحن، االبن عندما یترك دینھ وھو فقیر األب یرعاه رغم أنھ ترك دینھ

االبن یتألم من موقفھ غیر األخالقي مع والده لعل ھذا الموقف اإلحساني لوالده یكون سبب رجوعھ إلى 

الدین، ھناك فرق بین الفرض وبین العمل، أنا ممكن أن أعمل أعماالً صالحة مع أي إنسان حتى مع 

یتنصر یخسر حقھ إنسان كافر، وھذه لھا تاریخ طویل، أما كفرض فال یوجد عندي فرض، االبن حینما 

باإلرث، لكن إذا كان فقیراً و األب رعاه ال یمنع، ولعل ھذه الرعایة تكون سبب عودتھ إلى الدین، فتح 

  قلبھ باإلحسان لعلھ یفتح عقلھ بالبیان.

  أسئلة و أجوبة :

  المذیعة:

ي الكثیر سنفتح خط الھاتف للمستمعین إذا أرادوا بعض األسئلة، ولكن سأفتح الخط بضع دقائق ألن لد 

ُ نأخذ االتصاالت معنا اتصال، السالم  من األسئلة، وحتى ال نفوت على األخوة طرح األسئلة، أیضا

  علیكم.

س: أنا سؤالي قضیة التأمین بالنسبة للبیوت الذي فھمتھ من فضیلة الشیخ حرام ال یوجد تأمین على  

مل البیت أن یذھب، كیف اإلنسان البیوت، وسؤالي بالنسبة لھذه البلد یصیر فیھا حریق وغریق، ومحت

  یستطیع أن یعوض بھذه الحالة؟

وسؤال ثان أخت رانیا بالنسبة لتأمین السیارة ضد الغیر ھل ھذا حرام؟ وعلیكم السالم ورحمة هللا  

  وبركاتھ.

  المذیعة:

ً في كل سنة یحصل العدید من الحرائق نتیجة وجود   بالعودة لموضوع التأمین فضیلتكم ھناك أحیانا

ً بعض الفیضانات كما حصل في العام  الغابات في أسترالیا وشدة الحرارة، وفي الشتاء یحصل أحیانا

  الماضي، ھنا األخت تسأل على أھمیة أن یكون ھناك تأمیناً على المنزل، ھل تأخذ بھ؟

  الضرورات تبیح المحظورات :

  الدكتور راتب :

  عندنا قاعدة كلیة في حیاتنا الدینیة قال تعالى: 
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  فََمْن اْضطُرَّ َغْیَر بَاغٍ َوَال َعاٍد فََال إِثَْم َعلَْیِھ ﴾ ﴿

  ] 173[ سورة البقرة: : 

   عند الضرورة القصوى كل شيء یصبح جائزاً: 

  ﴿ فََمْن اْضطُرَّ َغْیَر بَاغٍ َوَال َعاٍد فََال إِثَْم َعلَْیِھ ﴾

  ] 173[ سورة البقرة: : 

  محظورات.وھناك قاعدة فقھیة الضرورات تبیح ال 

  المذیعة:

ولكن أین الضرورة ھنا؟ أنا ال أدري في ھذا العام یحصل حریق أو ال یحصل قد یحصل طوفان أو ال  

یحصل، ھذا أمر في عالم الغیب، ھل ھنا یكون حكم الضرورة بحیث اإلنسان یقول: في حال حدث شيء 

  ار شيء.أكون أنا مؤمناً على بیتي وھناك من یساعدني إذا احترق البیت أو ص

  الدكتور راتب :

ھناك أشیاء احتمالھا قلیل جداً و أشیاء احتمالھا كبیر جداً، األشیاء التي احتمالھا كبیر جداً عندنا حكم،  

والقلیلة االحتمال لھا حكم، فإذا كان یغلب على المنطقة الحرائق والفیضانات، صار ضرورة، 

  والضرورات تبیح المحظورات، ھذه قاعدة.

  المذیعة:

ھي أرادت موضوع التأمین ضد الغیر على السیارة ھل ھنا جائز؟ أنت أجبت على ذلك، الضرورات  

  تبیح المحظورات.

س: عندنا اتصال آخر السالم علیكم، أرید أن أسأل الشیخ سؤاالً إذا اإلنسان عنده سحر واإلنسان ال  

  یحب أن یلتجئ إلى الشیخ حتى یفك السحر عنھ؟

  خ أصالً :السحر ال یحتاج إلى شی

  الدكتور راتب :

  ال یحتاج إلى شیخ أصالً. 

  س: لكن اإلنسان عنده سحر یكون قویاً علیھ، ما ھو الحل حتى یذھب السحر عنھ؟ 

  المذیعة:

  كیف عرف أن عنده سحراً؟ 
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س: ھناك عوارض لھ، وأرید أن أسأل عن الحسد إذا اإلنسان قرأ المعوذتین وآیة الكرسي یبقى عنده  

  یة عائلتھ وأوالده وزوجھ. السالم علیكم.حسد من ناح

س: أخت رانیا أرید أن أسأل عن التأمین الصحي، حسب كالم الشیخ یندرج تحت أنھ حرام أن یؤخذ،  

ویمكن أال یتعرض لشيء ویدفع الكثیر من المال، ما ھو الحكم المشترك معھم والذي حصل معھم 

رض للمرض ودفع لھم الكثیر من دون أن أضعاف ما دفع، ھل ھو نفس حكم الشخص الذي لم یتع

  یحّصل ما دفعھ؟

س: أرید أن أسأل إذا كان ھناك خالفاً عائلیاً بین المرأة وزوجھا وھي طلبت الطالق وال تستطیع أن  

تعیش مع ھذا الرجل، فھل تستطیع أن تأخذ المھر والمؤخر وكل شيء ما الحكم؟ ألنھا ھي التي طلبت 

  ستحیلة.الطالق، ألن الحیاة معھ م

  المذیعة:

أنا سوف أوقف االتصاالت حتى یكون ھناك فرصة لإلجابة علیھا، فضیلتكم بالنسبة لألخت التي سألت  

  عن السحر والحسد.

  الشیطان ال سلطان لھ على اإلنسان إن كان متصالً با� عز وجل :

  الدكتور راتب :

شیطان في األرض وال رئیس الشیاطین أن الجواب أن اإلنسان حینما یكون متصالً با� ال یستطیع أي  

  یصل إلیھ:

  ﴿ إِنَّھُ لَْیَس لَھُ سُْلَطاٌن َعلَى الَِّذیَن آَمنُوا ﴾

  ]99[ سورة النحل: 

  ﴿ إِنَّ ِعبَاِدي لَْیَس لََك َعلَْیِھْم ُسْلَطاٌن ﴾

  ] 42[ سورة الحجر: 

    ى:لذلك اآلیة الكریمة أن الشیطان ال سلطان لھ على اإلنسان قال تعال 

ا قُِضَي األَْمُر إِنَّ ّ�َ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحِقّ َوَوَعدتُّكُْم فَأَْخلَْفتُكُْم َوَما كَ  ن ﴿ َوقَاَل الشَّْیَطاُن لمَّ اَن ِلَي َعلَْیكُم ِمّ

ا أَنَ  اْ بُِمْصِرِخكُْم َوَما أَنتُْم بُِمْصِرِخيَّ ُسْلَطاٍن إِالَّ أَن َدَعْوتُكُْم فَاْستََجْبتُْم ِلي فَالَ تَلُوُمونِي َولُوُمواْ أَنفَُسكُم مَّ

  إِنِّي َكفَْرُت بَِما أَْشَرْكتُُموِن ِمن قَْبُل ﴾

  ] 22[ سورة إبراھیم: 

ال یوجد إنسان باألرض الشیطان مسلط علیھ أبداً، الشیطان یسلط على إنسان عنده رغبة أن یعصي هللا  

  مثل الشیطان تماماً.
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  الشیطان یحترق باالستعاذة با� عز وجل :

إذاً المؤمن موصول با�، محصن بأعلى  

  درجات التحصین من الشیطان، قال تعالى:

﴿ قُْل أَعُوذُ بَِرِبّ النَّاِس*َمِلِك النَّاِس*إِلَِھ 

  النَّاِس*ِمْن َشِرّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس ﴾

  ]4-1[ سورة الناس: 

معنى خناس لمجرد أن نستعیذ با� یخنس،  

  ھناك شیاطین اإلنس والجن:

   

  ﴿ قُْل أَعُوذُ بَِرِبّ اْلفَلَِق*ِمْن َشِرّ َما َخلََق*َِمْن َشِرّ َغاِسٍق إِذَا َوقََب ﴾

  ]3-1[ سورة الفلق: 

    معنى وقب دخل إلى الصدر: 

  َحاِسٍد إِذَا َحَسَد ﴾ ﴿ َوِمْن َشِرّ النَّفَّاثَاِت فِي اْلعُقَِد*َوِمْن َشرِّ 

  ]5-4[ سورة الفلق: 

لمجرد أن نستعیذ با� انتھى الشیطان، یحترق باستعاذتنا، معنا سالح ضده وفتاك وفعال وقوي وحاسم  

  ونھائي، ھذا واقع األمر.

  المذیعة:

  النبي علیھ الصالة والسالم سحر ولكن طبعاً السحر. 

  الدكتور راتب :

كریمة صریحة قطعیة الداللة تنفي أن یستطیع اآلخرون أن یسحروه، لكن ھذا  حاولوا سحره، ھناك آیة 

  النفي ال یعني نفي المحاولة ھم حاولوا لكن ما استطاعوا.

  المذیعة:

  لكن ھناك سحر، السحر قائم ونسمع عن أناس أنھ شرب السحر، أحدھم سقاه، في ھذه الحالة ماذا یفعل؟ 

   :السحر عقاب لإلنسان عن غفلتھ عن هللا

  الدكتور راتب :
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ً لھ عن غفلتھ عن هللا، مادام لھ صلة با�   أنا أقول: حینما یسحر اإلنسان یكون ھذا السحر لھ عقابا

  مستحیل وألف مستحیل:

  ﴿ إِنَّ ِعبَاِدي لَْیَس لََك َعلَْیِھْم ُسْلَطاٌن ﴾

  ] 42[ سورة الحجر: 

    أبداً انتھى األمر: 

  اْستََجْبتُْم ِلي فَالَ تَلُوُمونِي َولُوُمواْ أَنفَُسكُم ﴾﴿ إِالَّ أَن َدَعْوتُكُْم فَ 

  ] 22[ سورة إبراھیم: 

ھناك دعوة من الشیطان وھناك استجابة من اإلنسان وانتھى األمر، اإلنسان یدفع ثمن استجابتھ  

في للشیطان، أنا أتمنى من األخوة المستمعین أال یفكروا لثانیة واحدة أن یتنصلوا من مسؤولیتھم 

المعصیة ویرموھا على الشیطان، الشیطان لیس لھ عالقة، الشیطان یوسوس، الصف فیھ خمسون طالباً، 

ھناك طالب سیئ جداً وسوس للخمسین ما أحد قبل معھ، قبل معھ واحد فقط، الواحد سیئ مثلھ، راغب 

جداً، اإلنسان  في المعصیة مثلھ، راغب في أن یھرب مثلھ، راغب بفیلم سینما مثلھ، ھذه نقطة دقیقة

    محصن:

  ﴿ إِنَّ ِعبَاِدي لَْیَس لََك َعلَْیِھْم ُسْلَطاٌن ﴾

  ] 42[ سورة الحجر: 

  المذیعة:

أنا شعرت أن األخت لدیھا وسواس بالنسبة للسحر والحسد، ھي قالت: تستعیذ من الشیطان لكن علیھا  

  حسد ممن حولھا.

  المعصیة تولد الوسوسة :

  الدكتور راتب :

كل إنسان یتكلم عن مشكلتھ النفسیة، یحكي كل شيء عنھا لكن یغفل معصیتھ �، یكون ھناك مخالفة  

شرعیة كبیرة، تقصیر، انتھاك لحقوق هللا عز وجل، ھذه یغفلھا، ھكذا صار معي، عندي وسواس، لماذا 

فرق بین زوجین ال تتكلم كامل القصة، أن الشیطان یأتي لمؤمن؟ مستحیل، یدخل لبیت مسلم؟ مستحیل، ی

  مؤمنین؟ مستحیل، كلھ مستحیالت لكن ھناك انحراف بالعالقات الزوجیة یدخل الشیطان:

  ﴿ إِنََّما اْستََزلَُّھُم الشَّْیَطاُن بِبَْعِض َما َكَسبُوا ﴾

  ] 155[ سورة آل عمران: 
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الزوجة تتطلع الشیطان تمكن منھم حینما كسبوا المعصیة، ھناك فراق، أو انحراف بالعالقة الزوجیة،  

إلى غیر زوجھا، دخل الشیطان كبرت القضیة صار الطالق، وھي كذلك دخل الشیطان كبر القضیة 

  صار الطالق، الشیطان یدخل عند المشكلة.

  المذیعة:

فضیلتكم األخ الذي سأل عن التأمین الصحي، مثالً أنا أشترك في شركات التأمین الصحي أدفع قیمة  

أن أجري عملیة، العملیة كلفتھا حوالي ستة آالف دوالر، ھذه الشركة تقوم بدفع  شھریة بالمقابل أنا أرید

ھذا المبلغ أنا ال زلت أدفع أربعین دوالراً في الشھر، نسبة قلیلة وأنا أخذت منھا أكثر، أخذت ستة آالف 

حتى اآلن لم  دوالر، ھنا بالنسبة لألخ الذي أخذ المبلغ الكبیر وھو لم یدفع كثیراً، ھناك من دفع ولكنھ

  یصب بشيء، األخ ھنا یرید التوضیح.

  التأمین اإلجباري ال شيء علیھ :

  الدكتور راتب :

ھنا القضیة مبدئیة، أنا حینما أكون في بلد وأنا موظف، والتأمین إجباري، أنا لیس لي خیار بالموضوع،  

الً إنسان أّمن على حیاتھ انتھت المشكلة، أما حینما أختار بنفسي أن أشتري األمن ممن ال یملكھ، مث

ً فمات، التعویض یلغي الموت من الدولة؟   وعنده أوالد وعنده زوجة وعنده بیت فعمل حادثا

  المذیعة:

  ال طبعاً. 

  الدكتور راتب :

التعویض ما ألغى الموت لكن عوض الزوجة واألوالد ببعض النفقات، التأمین بمصطلح التأمین وھم،  

لیس معقوالً أمنت على المرض ال أمرض؟ أمرض، قضاء هللا وقدره ال  أمنت على حیاتي أي ال أموت؟

شيء یمنعھ إطالقاً، أما التأمین فتخفیف من آثار القضاء والقدر، فإذا كان النظام العام یقتضي التأمین 

وأنا لیس لي خیار، إن شاء هللا ھذا معفو عنھ، ألي شركة أدخل ھناك تأمین إجباري، إذا قلت ال أرید 

  مین یرفضوني كلي، في ھذه الحالة ال شيء.التأ

  المذیعة:

أنا أرید أن أعطیك مثاالً، أحیاناً إذا كان لدى الشخص مشكلة ویرید أن یجري عملیة یضطر أن ینتظر  

  حوالي سنة أو سنة ونصف حتى یأتي دوره.

  الدكتور راتب :
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  بالتأمین؟ 

  المذیعة:

العملیة مجاناً، بینما شركات التأمین إذا أنت بعد ستة أشھر ال بالنسبة للحكومة، حتى یأتي الدور إلجراء  

لدفعك أربعین دوالراً أو خمسین دوالراً في الشھر بإمكانھم أن یجروا لك العملیة، وشركة التأمین تدفع 

لك ھذا المبلغ، أنا لیس باستطاعتي أن أدفع ستة آالف دوالر، لكن باستطاعتي أن أدفع الخمسین دوالراً 

وبعد ستة أشھر ھذه الشركة سوف تدفع لي إلجراء العملیة، ھنا أنا أكون قد دخلت في معاملة كل شھر، 

  ألنني استفدت من ھذه الشركة وأنا لم أدفع لھا المبلغ كامالً؟

  الفرق بین التأمین اإلجباري و االختیاري :

  الدكتور راتب :

أسترالیا، أنا أعیش في بلد التأمین لیس إجباریاً، ظروف معینة في وهللا القضیة تحتاج إلى شیخ مقیم في  

بلدي تمنعني أن أستوعب بالضبط حاجة األسترالي إلى التأمین، أما أنا عندي مبادئ عامة، أنا حینما 

أشتري األمن ممن ال یملكھ أكون قد خالفت منھج هللا عز وجل، أما حینما الدولة تعوض علي فال یوجد 

ً أما أنا حینما مشكلة، ھنا ك دول تعوض على مواطنیھا عند الحوادث، المبالغ ھذه ال شيء فیھا إطالقا

أشتري األمن ممن ال یملكھ فھنا المشكلة، فالتأمین اإلجباري یعد ضریبة مرتبة على الموظف أما 

لیون االختیاري فھو ما أراد حمایة هللا عز وجل أراد أن یضمن حمایتھ بمالھ، هللا عز وجل عنده م

  مصیبة المال ال یحل مشكلة فیھا.

  المذیعة:

  األخ الذي سأل عن الخالف العائلي بین امرأة وزوجھا، ھل یحق لھا أن تأخذ المھر؟ 

  المخالعة :

  الدكتور راتب : 

األصل المرأة حینما تتزوج وحینما تقبل بھذا  

الزوج، ثم إنھا تكرھھ فلما كرھتھ، كراھیتھا لھ 

ماذا قبلت؟ ھو عرض نفسھ غیر مبررة بمعنى ل

على ھذه اإلنسانة فقبلت بھ، وصار ھناك عقد 

قران، فلما كرھتھ ما استجد معھ شيء تكرھھ 

بھ، شكلھ ھو ھو، دخلھ ھو ھو، فلما كرھتھ 

بعد أن وافقت على قبولھ، یقول لھا النبي علیھ 
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د شيء بالعقد مثلما كان، ما الصالة والسالم: ردي لھ الحدیقة، وطلقھا تطلیقة، فلما ھي ترفض و لم یستج

تغیر شيء، شكلھ شكلھ، دخلھ دخلھ، أھلھ، بیتھ، بعد أن قبلت بھذه الشروط ال تریده، ال لیس لك شيء 

عنده، ھذه حالة المخالعة، أما إذا الزوج أعطاھا فلھ أجر، أحیاناً یرضیھا بمبلغ معین ، أحیاناً كل الحلي 

ً یستطیع أن یسترد الخاتم منھا.یقول لھا: ھم لك، أما لو في مخالعة، وا   لزوج لیس علیھ شيء إطالقا

  المذیعة:

    لدي سؤال یتعلق بالتبرع باألعضاء، ھل التبرع باألعضاء جائز بالنسبة للمسلم؟ 

  التبرع باألعضاء موضوع خالفي و بشروط :

  الدكتور راتب :

ً قطعیاً، وأناس   ً حرموه تحریما أجازوه، أنا مع من أجازه، ألن ھذا الموضوع خالفي بمعنى أن أناسا

الذین حرموه ینطلقون أن ھذا تشویھ للجثة، إذا إنسان مات وانتھى وأخذنا قرنیة عینھ رددنا البصر 

  آلخر، ال أعتقد أن اإلسالم ضد ھذا العمل.

  المذیعة:

ولكن بالنسبة النتھاك حرمة الجثة نحن  

المسلمون في بالد الغرب، إذا أرادت المرأة أن 

ع بكلیتھا أو عینیھا سوف تكشف على تتبر

الكثیر من الرجال من غیر المسلمین في ھذا 

البلد وكما علمت من بعض العلماء توضع ھذه 

  الجثة مكشوفة أمام الجمیع، الكل یراھا.

  الدكتور راتب :

أنا معك في ھذا، طبعاً صار ھناك تعدیاً كبیراً  

واألطباء مسلمون واإلنسان ملفوفة بأقمشة كثیفة جداً جداً على حرمة المیت، لو فرضنا في بلد إسالمي 

وعند العملیة فتح بالقدر المناسب واستأصل ضمن الكلیة فقط ال شيء علیھا، أما إذا في بلد مكشوفة 

  الجثة عاریة كما خلقھا هللا على مرأى من مئات األشخاص ال وهللا ال یجوز.

  المذیعة:

  ھذا الحكم یكون مباحاً في أماكن ما. 

  الدكتور راتب :
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في بالد إسالمیة فیھا بقیة حیاء، بقیة خجل، بقیة خوف من هللا عز وجل، في بالد حرمة المرأة مقدسة  

  حتى بعد موتھا ھكذا.

  المذیعة:

فضیلتكم بالنسبة لموضوع اإلجھاض، اإلجھاض في اإلسالم محرم، ولكن إذا علمنا أن ھذا الجنین لدیھ  

ویالً بعد والدتھ، أو قد یعیش عشر سنوات وخالل ھذه األعوام سیكون بعض األمراض التي لم تبقھ ط

  لدیھ علل كثیرة، ھل تبقي المرأة على ھذا الجنین أم تسقطھ؟

  تحریم اإلجھاض :

  الدكتور راتب : 

وهللا أنا ما عندي فتوى بھذا الشيء السبب أن  

ھناك حاالت كثیرة جداً التشخیص المبدئي أثناء 

ً معنى ذلك أنك قتلت الحمل ما كان صح یحا

نفساً، وعندي مئات الحاالت كان التشخیص 

  معھ عاھات كثیرة نزل ال یوجد فیھ شيء:

  

   

  ﴿ ثُمَّ أَنَشأْنَاهُ َخْلقًا آَخَر ﴾

  ]14[سورة المؤمنون: 

كانت والرؤیة غیر صحیحة، لو فرضنا الرؤیة صحیحة مئة ھناك حاالت كثیرة التوقعات غیر صحیحة  

بالمئة أما عملیاً لیست صحیحة، وإذا الطبیب لیس مسلماً عندنا قاعدة یجب أن یكون الطبیب مسلماً حاذقاً 

ورعاً، یخاف من هللا عز وجل، یجوز ھناك أطباء ال تھمھا ھذه المبادئ، ینصحھا باإلجھاض، ھنا قتل 

التشخیص قد یكون غیر صحیح، وھناك حاالت كان التشخیص سیئاً جداً فلما ولدت نفس، ثم في حاالت 

كان المولود سلیماً، ألن ھناك حاالت ولیس تصور حالة، حاالت وقعت، والطبیب إذا لم یكن إیمانھ با� 

  كبیراً ال یھمھ، یقول: إجھاض، ھذا قتل نفس علیھ دیة.

  المذیعة:

سلم، ھذا األمر ال شك علینا أن نحترم اآلخرین، أن نتعامل معھم معاملة فضیلتكم عالقة المسلم بغیر الم 

جیدة، لكن في كل عام وفي كل مناسبة وكما تعلم لسنا بعیدین عن رأس السنة المیالدیة، وأعیاد المیالد 

لیس لھا وقت طویل، ولكن في كل عام یسأل المشایخ ھذا السؤال عن عالقتنا وتھانینا لغیر المسلمین ھل 
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ھذا جائز؟ بعض العلماء یقولون: غیر جائز وأننا نتشبھ بھم إذا تبادلنا معھم التھاني والتبریكات، 

  والبعض اآلخر یقولون جائز.

  المسلم یفعل مع المسیحي كل ألوان المودة والمحبة لكن ال یھنئھ بعیده :

  الدكتور راتب :

ن أن یكون جاري غیر مسلم، ممكن ھذا الموضوع قبل أسبوع أو أسبوعین كان فیھ حكم شرعي، یمك 

أن أزوره، ممكن أن أبارك زواجھ، ممكن أن أھنئھ بولد جاءه، ممكن أن أقدم لھ ھدیة، ممكن أن أفعل 

مع ھذا المسیحي كل ألوان المودة والمحبة والوفاء واإلكرام والھدیة، إال أن ھناك حظر أن أھنئھ بعیده، 

ھو إلھ، وھذا یتناقض، فتوى طلعت من مجمع الفقھ اإلسالمي ألن عیده مبني على تقدیس السید المسیح و

یجوز أن نھنئھ بالعید عامة من دون تفصیل، ھذه الفتوى طلعت منذ أسبوعین أو ثالثة، ال تقدم وال 

  تؤخر.

  المذیعة:

لدینا سؤال بالنسبة للبنوك، ال أتحدث عن شراء المنزل وغیره، ولكن أتحدث على افتراض أنا أرید أن  

عمالً أو أقوم بعمل ما أو أشتري سیارة تكسي ولیس لدي المال، أنا بإمكاني أن أخذ قرضاً من البنك  أبدأ

وأبدأ ھذا العمل أو أفتح محالً أو غیره، ھل یجوز أن أقترض من البنك لكي أبدأ حیاة مھنیة أتمنى فیھا 

  الخیر لي ولعائلتي؟

  المرابحة أرقى وسائل استثمار المال :

  : الدكتور راتب

المؤلم جداً ال یوجد شيء حرمھ هللا إال ھناك مئة باب لبدائل لھ، أنا عندما أرید أن أقترض قرضاً من  

البنك وأشتغل، اآلن ھناك بنوك تقرض قروض مشاركة، تشارك، عندنا في الشام البنك یشارك، یقدم 

ا ال آخذ البدیل؟ إذا كان ھناك إیجابیات المشروع یدخل البنك شریكاً، المرابحة، إذا كان ھناك بدیالً لماذ

مرابحة تعد من أرقى وسائل استثمار المال، أنا عندي مشروع وعندي خبرات معینة أعرضھا على 

البنك اإلسالمي، یعطیني رأسمال، ھو لھ الثلث مثالً، ھو یراقب حساباتي وأعمالي، أنا ممكن أن أؤسس 

ذ منھ قرضاً، وتكون الفائدة عبئاً علّي، لماذا إذا أكبر مشروع والبنك اإلسالمي شریك، ما من داع ألن آخ

كان ھناك بدیالً أرفضھ؟ إذا أنا رفضت البدیل اإلسالمي معنى ھذا أنا لست مسلماً، أرید قرضاً ربویاً، 

ولست مضطراً، إذا عندك خبرات عالیة، حرفة أنت متفوق فیھا، أي جھة أخرى تتمنى أن تشاركك، 

  .تدخل معك بالمال ومنك الجھد
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  المذیعة:

نحن ھنا في أسترالیا لیس لدینا بنك إسالمي بحت، ولكن ھناك بعض المؤسسات اإلسالمیة التي بدأت  

  تعمل ولكنھا لیست قادرة على سد حاجات المسلمین في ھذا البلد.

  من لم یستطع أن یقیم اإلسالم في البلد الذي یعیش فیھ فلیغادره :

  الدكتور راتب :

وف أقولھ، إذا كانت إقامتك في بلد تسمح لك أن تقیم منھج هللا عز وجل ال یوجد أنا كالمي الدقیق س 

مانع، أما إذا كان إقامتك في بلد تمنعك أن تطبق اإلسالم كلیاً، فیجب أن تغادر البلد، إذا لم یكن ھناك 

إسالمي أن  طریقاً لكسب المال إال بالحرام ھذه مشكلة كبیرة جداً، إذا كان من الممكن في بلد آخر غیر

ً أن تطبقھ فینبغي أن تغادر، أنا  تطبق منھج هللا ولو بصعوبة ال یوجد مانع، أما إذا لم یكن ھناك إمكانا

أفرض افتراضاً إذا كان من المستحیل أن تطبق منھج هللا إن في بیتك، أو مع بناتك، أو في تجارتك، أو 

ثالً، تأمین كسب مشروع حالل، إذا الطرق في كسب مالك، كل ھذه األساسیات بحیاتنا، إذا زواج بنت م

اإلسالمیة النظیفة الواضحة ممنوعة في بلد، ال یمكن أن تبقى في ھذا البلد، ما ھي الھجرة أساساً؟ أن 

  تھاجر من بلد ال تستطیع أن تقیم بھ شعائر هللا إلى بلد تقیم بھ شعائر هللا.

المواطن، وأجمع ثروات طائلة، وال أرید  أرید أن أسكن في بلد، وآخذ كل میزاتھ، وأخذ كل حقوق 

  اإلسالم، ھذه ال تنضبط معي.

  المذیعة:

فضیلتكم بالنسبة لإلقامة في البلد بالنسبة لموضوع النقاب، الكل یعلم الجدل القائم حول النقاب في بالد  

ً لیس في البالد اإلسالمیة، المرأة المنقبة أو المرأة المحجبة، لیس  لواحدة فضل، الغرب، أتحدث وطبعا

التي اختارت أن تضع النقاب بارك هللا بھا وإن شاء هللا تؤجر على ھذا األمر، ولكن ھناك موضوع 

ً النقاب یجعل المرأة  النقاب غیر مقبول لغیر المسلمین، ھذا ال یعني أن نوافقھم بآرائھم، ولكن أحیانا

المناطق اإلسالمیة، في  محصورة في مكان ما، بعض األخوات المنقبات ال یستطعن الخروج من

المناطق اإلسالمیة عادي أن أرى امرأة منقبة أما في المناطق الغیر إسالمیة فال تستطیع المرأة المنقبة 

أن تخرج مطمئنة إال برفقة زوجھا، أو أحد أبنائھا، بالنسبة للنقاب في بالد الغرب ھل توافق بأن تتنقب 

 ً   قد یؤدي إلى مشاكل تتعرض لھا المنقبة؟ المرأة في بالد الغرب مع أن النقاب أحیانا

  النقاب حده األقصى بطولة والحجاب حده األدنى مقبول :

  الدكتور راتب :
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أرید أن أضرب مثالً من تاریخ الصحابة، مرتد اسمھ مسیلمة الكذاب تسمعین بھ، قال لألول: أتشھد أني  

سمعت شیئاً فقطع رأسھ، سأل الثاني: تشھد أني رسول هللا؟ قال: أشھد أنك رسول رسول هللا؟ قال: ما 

  هللا، ماذا قال النبي ألصحابھ؟ قال: أما األول فقد أعّز دین هللا فأعزه هللا، وأما الثاني فقد قبل رخصة هللا.

دنى مقبول، الموضوع وضعنا أمام حالة دقیقة جداً، ھناك حالة أعلى وحالة أدنى، قضایا حدھا األ 

وحدھا األقصى بطولة، النقاب حده األقصى بطولة، والحجاب حده األدنى مقبول، أنا أعتقد ممكن أن 

یكون النقاب وممكن أن یكون الحجاب، المنقبة لھا أجر أكبر وعندھا متاعب أكبر، والمحجبة لھا أجر 

  أقل وعندھا متاعب أقل، القضیة تتحمل األولى أو الثانیة؟

  المذیعة:

أنا لدي الكثیر من األسئلة، أعتذر من المستمعین، لكن لدي سؤال ھذه األخت أعطت مبلغاً من المال أو  

  استدان منھا أحد األشخاص على أساس أن یعمل بھ و مبلغ كبیر.

  من لم یسامح اآلخرین في سرقة أموالھ ال شيء علیھ :

  الدكتور راتب :

ً أم أخذه استثماراً؟ إذ  ً حكم وإذا أخذه استثماراً ھناك حكم آخر.سؤال ھو أخذه قرضا   ا أخذه قرضا

  المذیعة:

ھو أخذه كاستثمار، وبعد فترة قال لھا: المبلغ أنا خسرتھ مع العلم أنھ ما زال یعمل بھذا العمل، وال  

  زالت مشروعاتھ قائمة، ولكنھ قال لھا: أنا خسرت ولیس لك معي أي شيء.

  الدكتور راتب :

  أي كذب علیھا. 

  عة:المذی

ھذا واضح من خالل أعمالھ التي ما زالت مستمرة بین الجالیة، على كل سؤال األخت عندما ذھبت إلى  

الحج ووقفت على جبل عرفات أرادت أن تكون نفسھا طاھرة من كل شيء، توجھت إلى هللا وقالت: أنا 

قد ال یتقبل منھ، فأرادت سامحتھ ألنھا تعلم إذا اإلنسان كان على جبل عرفات وفي قلبھ ضغینة ألحد هللا 

أن تكون نفسھا طاھرة، لكن عندما عادت من الحج ال زالت في قلبھا حسرة، ألن ھذا الرجل كذب 

علیھا، واستغل طیبة قلبھا، وأخذ المال، فتقول ھنا: أنا سامحتھ لكن من قلبي لست مسامحة لھ أمام هللا 

  عز وجل.

  الدكتور راتب :
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اإلنسان، فالمرأة إذا كان عندھا مال أخذه إنسان كذاب منافق و استھلكھ  ال شيء علیھا، المال غال على 

وقال لھا: ذھب المال وھي تعلم أنھ لم یذھب، معھا حق، إذا بساعة صفاء سامحتھ، ھي ما سامحتھ عملیاً 

  ال شيء علیھا إطالقاً لو طالبتھ بھ، ھذا حقھا.

  خاتمة و تودیع :

  المذیعة:

اء هللا، فضیلتكم شكراً على وقتكم وعلى ھذه اإلجابات التي استفدنا منھا، هللا یسامحھ یا رب، إن ش 

ونتمنى من المستمعین إذا كان لدیھم أسئلة أن یتصلوا بنا أو على موقعكم نابلسي، بإمكانھم تدوین 

أسئلتھم، واإلجابة عنھا إن شاء هللا، بارك هللا بك فضیلة الدكتور وشكراً لحضورك، وشكراً لمستمعینا 

الذین تابعونا في ھذا البرنامج، وإلى الملتقى بإذن هللا عز وجل مع متفرقات جدیدة ولكم منا أجمل 

  التحیة.

  الدكتور راتب :

  شكراً جزیالً. 

  المذیعة:

  بارك هللا فیك، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

 


