
 

 

 
 
 
 

 الفتاوى الشرعية

   اجلزء السابع عشر
  



 

 

 

 الطبعة األوىل 
 م 2021هـ ـ 1442

 

 

 موقعنا على اإلنرتنت

www.naasan.net 

ahmad@naasan.netEmail:  

 

 
 التنضيد الضوئي واإلخراج الطباعي

 مركز اخلري 

 
  

http://www.naasan.net/
mailto:ahmad@naasan.net


 
 

 الفتاوى الشرعية
 
 
 

 أمحد شريف النعسان

 

 

 السابع عشراجلزء 

 
 





 

 
 
 
 
 

 كتاب القرآن الكريم
 





 كتاب القرآن الكريم
 

7 

 أعظم واو في القرآن العظيم
 القرآن العظيم؟: ما يه أعظم وأىلغ واو يف 1سؤالال

ٹٿٿٿ﴿  تعالى في ِكَتاِبِه الَعِظيِم:  َيُقوُل اّلٰلُ الجواب:  

ڄڦڦڦڦڤڤڤٹڤٹٹ

 . [32]فاطر:  ﴾ڃڃڃڃڄڄڄ
 تعالى في الُقْرآِن الَعِظيِم: اّلٰلُ  ا َذَكَرهَ  تيََلَثُة ال َهِذِه األَْصَناُف الث  

ْنُف األَو   ُط في َبْعِض الَواِجَباِت،  اِلُم  ُل: الظ  الِصِّ ِلَنْفِسِه، َوُهَو الُمَفِرِّ
الُمَحر   َبْعِض  في  َحر  َوالَواِقُع  ِلَما  اْسِتْحََلٍل  ِبُدوِن  تعالى، اّلٰلُ    مَ َماِت 
أََحل   ِلَما  َتْحِريٍم  ِمم  اّلٰلُ    َوِبُدوِن  َهُؤََلِء  َقاَل تعالى،  ِفيِهْم: اّلٰلُ    ْن  تعالى 

گگگککککڑڑژژڈڈڎ﴿

 .[102]التوبة:  ڳڳڳگ
ْنُف الث   اِني: الُمْقَتِصُد، َوُهَو الُمَؤِدِّي للَواِجَباِت َبْعَد الَفَراِئِض، الِصِّ

ر َما َيُكونُ َوُرب    اِرُك للَكَباِئِر.َواِفِل، َوالت  في الن   ا  ُمـَقِصِّ
الث   ْنُف  الس  الِصِّ ُهَو  اِلُث:  ِبالَخْيَراِت،  للَفَراِئِض  اِبُق  الَفاِعُل 

َوالُمْسَتَحب   الت  َوالَواِجَباِت  للُمَحر  اِت،  َوَحت  اِرُك  َوالَمْكُروَهاِت،  ى  َماِت 
 الُمَباَحاِت َخْشَيَة الُوُقوِع في الَمْكُروَهاِت. َبْعِض 

ْرَداءِ   أَِبي  َعنْ روى اإلمام أحمد     َسِمْعُت :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   الد 
 َعز  اّلٰلُ    َقاَل »:  َيُقولُ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    اّللِٰ   َرُسوَل 
ڤڤڤٹڤٹٹٹٿٿٿ﴿:  َوَجل  

 ﴾. ڄڄڄڄڦڦڦڦ
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ا    ِبَغْيرِ   الَجن ةَ   َيْدُخُلونَ   ال ِذينَ   َفأُوَلِئَك   ِبالَخْيَراِت،  َسَبُقوا   ال ِذينَ   َفأَم 
ا   ِحَساٍب، ا   ،ا  َيِسير  ا  ِحَساب   يَُحاَسُبونَ   َفأُوَلِئَك   اْقَتَصُدوا،  ال ِذينَ   َوأَم   َوأَم 
 ثُم    الَمْحَشِر،  طُولِ   ِفي  يَُحاَسُبونَ   ال ِذينَ   َفأُوَلِئَك   أَْنُفَسُهْم،  َظَلُموا   ال ِذينَ 
کڑڑژ﴿:  نَ َيُقولُو  ال ِذينَ   َفُهمُ   ِبَرْحَمِتِه،اّلٰلُ    َتََلَفاُهمُ   ال ِذينَ   ُهمُ 
ڱڱڱڱڳڳڳ  ڳگگگگککک

 . «[35ـ 34]فاطر:  ﴾ۀڻڻڻڻںں
اّلٰلُ    َرِضَي   الُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ   أَِبي  َعنْ وروى اإلمام أحمد والترمذي  

 َهِذهِ   ِفي  َقاَل   أَن هُ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيِِّ   َعنِ   ،َعْنهُ 
ڦڤڤڤٹڤٹٹٹٿٿٿ﴿:  اآلَيةِ 

 َواِحَدٍة،   ِبَمْنِزَلةٍ   ُكلُُّهمْ   »َهُؤََلءِ :  َقاَل .  ڄڦڦڦ
 .الَجن ِة«  ِفي َوُكلُُّهمْ 

َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوَقْولُُه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َعَلْيِه    ِبَمْنِزَلةٍ   ُكلُُّهمْ َم: 
ِإْن َلْم   ِة َمآَل  ُهْم ِمْن أَْهِل الَجن  ِة، َوأَن  ُهْم ِمْن َهِذِه األُم  « أَْي: في أَن  َواِحَدةٍ 

، َوِإْن َكاَن َبْيَنُهْم َفْرٌق في الَمَناِزِل في الَجن   ِة؛ ِإْذ ِلُكِلِّ ِصْنٍف َيُكونُوا اْبِتَداء 
 ِة. ِمْن َهِذِه األَْصَناِف َمْنِزَلٌة في الَجن  

 ُهمْ َعْنُهَما:  اّلٰلُ    اٍس َرِضَي ْبُن َعب  اّلٰلِ    َسِيُِّدَنا َعْبدُ   ةِ َوَيُقوُل َحْبُر األُم  
ةُ  دٍ   أُم    ُسْبَحاَنهُ اّلٰلُ    أَْوَرَثُهمُ َم،  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    ُمَحم 
  ، ا  َيِسير   ا  ِحَساب  يَُحاَسُب   َوُمْقَتِصُدُهمْ   ،َلهُ   يُْغَفرُ   َفَظاِلُمُهمْ   ،أَْنَزَلهُ   ِكَتاٍب   ُكل  

 ُشوِر.. رواه البيهقي في الَبْعِث َوالنُّ ِحَساٍب  ِبَغْيرِ  الَجن ةَ  َيْدُخُل  َوَساِبُقُهمْ 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ٹڤٹٹٹٿٿٿ﴿َفالَواُو في َقْوِلِه تعالى:  

ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

  ِت فَ طَ ا عَ هَ ن  أِلَ . ِهَي أَْعَظُم َواٍو في الُقْرآِن الَعِظيِم،  ﴾ڃڃڃ
  ةُ اآليَ   ِت رَ ش  بَ   ُث يْ حَ   ،اِت رَ يْ الخَ بِ   ِق ابِ ى الس  لَ عَ وَ   دِ ِص تَ قْ ى المُ لَ عَ   هِ ِس فْ نَ لِ   مَ الِ الظ  
الَعِظيِم،    ةِ ثَ رَ وَ   نْ مِ   ا  يع مِ جَ   مْ هِ نِ وْ كَ بِ   ةُ يمَ رِ الكَ    لِ ْض الفَ بِ   مْ هِ زِ وْ فَ بِ وَ الُقْرآِن 
ڇڇچچچ﴿ ، ِلَقْوِلِه تعالى في اآلَيِة التي َتِليَها:  يرِ بِ الكَ 

. َفَصاَر َمآُل الَجِميِع [33]فاطر:    ڈڎڎڌڌڍڍڇڇ
 َتَباَرَك وتعالى َوِبَفْضِلِه َوُجوِدِه َوَكَرِمِه. اّلٰلِ  ِة ِبِإْذنِ إلى الَجن  

ُه َلْم  ِلَهِذِه الَواِو أَْن تُْكَتَب ِبَماِء الَعْيَنْيِن، أِلَن    َمْن َقاَل: ُحق  اّلٰلُ    َوَرِحمَ 
 ََلَثِة.َيْبَق ِمَن الُمْسِلِميَن أََحٌد َخاِرَج َهِذِه األَْقَساِم الث  

ِلَسِيِِّدَنا    ا  اِبِقيَن ِبالَخْيَراِت، ِإْكَرام تعالى أَْن َيْجَعَلَنا ِمَن الس  اّلٰل    أسأل
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ  آِلِه َوَصْحِبِه  واّلٰل   َم. آمين. هذا،َعَلْيِه َوَعَلى 

 تعالى أعلم. 
 دعاء قبل تالوة القرآن 

 َوةِ الُقْرآِن الَكِريِم؟َهْل ُهَناَك ُدََعٌء ََمُْصوٌص َقْبَل تَِل : 2السؤال
ڻڻڻڻںںڱ﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 . [98]النحل:  ۀ
ِريَفِة، َوََل  ِة الش  ن  ُه َلْم َيْثُبْت في الُقْرآن َوََل في السُّ َوَذَكَر الُفَقَهاُء ِبأَن  

ُهَناَك ُدَعاء  َمْخُصوصا     في األَْذَكاِر الُمْعَتَمَدِة، َوََل في أَْقَواِل الُفَقَهاِء، ِبأَن  
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 يَُقاُل َقْبَل ِتََلَوِة الُقْرآِن الَكِريِم.

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِإَل   الَكِريِم،  الُقْرآِن  ِتََلَوِة  َقْبَل  يَُقاُل  َمْخُصوٌص  ُدَعاٌء  يُوَجُد   َفََل 

 تعالى أعلم.واّلٰل  اَلْسِتَعاَذُة َوالَبْسَمَلُة. هذا،
 ﴾ ﴿َوَمَكُروا َوَمَكَر اّلٰلُ 

قول:  3السؤال آل عمران:    اهلل  ما تفسري  ڀ﴿تعاىل يف سورة 

ٹٹٿٿٿ  ٿٺٺٺڀٺڀ

ڦڦڦڤڤڤڤٹٹ

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ

 ؟[55ـ54]آل عمران:  ﴾ڇڇڇڇچچ
  ﴾. أَْي: َهُؤََلِء الذينَ ڀڀڀ﴿ َقْولُُه تعالى:  الجواب:  

 ََلُم، أََخُذوا يَُدِبُِّروَن للَقَضاِء َعَلْيِه. ََلُة َوالس  َكَفُروا ِبَسِيِِّدَنا ِعيَسى َعَلْيِه الص  
ِإْخَفاِئِه َعم  َوالَمْكُر: ُهَو الت   َيْجَتِهُد َصاِحُبُه في  َيْمُكُر ْدِبيُر الذي  ْن 

 ِبِه، َوُهَو َعَلى َضْرَبْيِن:  
 ى ِبِه ِفْعَل  َجِميَل . َيَتَحر  َمْكٌر َمْحُموٌد: َوُهَو أَْن 

 ى ِبِه ِفْعَل  َقِبيحا .َوَمْكٌر َمْذُموٌم: َوُهَو أَْن َيَتَحر  
الَمْكَرْيِن:   في  تعالى  ڱڱڱڳڳڳ﴿َقاَل 

تعالى َمْحُموٌد، َوَمْكُرُهْم َمْذُموٌم، َوِمْن اّلٰلِ    . َفَمْكرُ [50]النمل:    ڱ
َم: »َواْمُكْر َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ُدَعاِء َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
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« رواه الترمذي وأبو داود َعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي  اّلٰلُ   ِلي َوََل َتْمُكْر َعَلي 
 َعْنُهَما.

َدب  َفالُكف   َيْعِني  َمَكُروا،  ِإْسَراِئيَل  َبِني  ِمْن  ِلَقتْ اُر  ِحيَلة   َسِيِِّدَنا  ُروا  ِل 
الص   َعَلْيِه  َوالس  ِعيَسى  َوَربُّ ََلُة  َعز  ََلُم،  أَْمر َدب    َوَجل    َنا  ِلِحَماَيِتِه،    ا  َر  آَخَر 

 ََلُم َعَلى َواِحٍد ِمْن َهُؤََلِء الذينَ ََلُة َوالس  َفأَْلَقى َشَبَه َسِيَِّدَنا ِعيَسى َعَلْيِه الص  
الص   َعَلْيِه  ِعيَسى  ِبَسِيِِّدَنا  َوالس  َمَكُروا  َعَلْيِه ََلُة  ِعيَسى  َسِيَِّدَنا  َوَرَفَع  ََلُم، 

 تعالى َخْيُر َمْن يَُدِبُِّر األُُموَر، َوََل َيْغِلُبُه أََحٌد.َواّلٰل  ََلُم ِإَلْيِه،ََلُة َوالس  الص  
ِه سُ اّلٰلِ    َفَمْكرُ  َحِقِّ َمْدٍح في  أَن  تعالى ِصَفُة  َوَذِلَك  ُه  ْبَحاَنُه وتعالى، 

 ِبَكَماِل ِعْلِمِه َوُقْدَرِتِه، َوُحْسِن َتْدِبيِرِه ََل َيْخَفى َعَلْيِه ِخَداُع َوَمْكُر الَماِكِريَن، 
 َوََل َتْخَفى َعَلْيِه ِحَيُلُهْم َوأََكاِذيُبُهْم، َوُهَو ُسْبَحاَنُه وتعالى َقاِدٌر َعَلى َتْسِليطِ 

 ُروَها. ْيِهْم َوُهْم ََل َيْشُعُروَن، َوَعَلى ِإْفَشاِل ُخَطِطِهْم التي َدب  اِس َعلَ الن  
ڤڤٹٹٹٹٿٿٿ﴿ا َقْولُُه تعالى:  أَم  

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

  . َفَيْعِني: اْذُكرْ [55]آل عمران:    ﴾ ڇڇڇڇچچچ
 ََلُم، ِإْذ َقاَل ََلُة َوالس  َة ِعيَسى َعَلْيِه الص  َواَلْعِتَباِر ِقص  للِعَظِة  اّلٰلِ    َيا َرُسوَل 

يَك ِمْن أََذى الذيَن َمَكُروا ِبَك. اّلٰلُ   تعالى َلُه في ِنَداٍء َرِحيٍم: ِإِنِّي ُمَنِجِّ
تعالى:   َهِذِه ڤٹٹٹٹٿٿٿ﴿َقْولُُه   .

ٹٹ﴿تعالى ِفيَها:  اّلٰلُ    األَْنُفِس التي َقاَل ْوِفَيُة َلْيَسْت َكَتْوِفَيِة َباِقي  الت  
 . [42]الزمر:  ﴾ڤڤٹ

َر َبْعُضُهْم َكِلَمَة   َعَلى أَن َها َلْيَسْت ِمَن الَوَفاِة، َبْل    ﴾ٹ﴿ َوَفس 
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الَبَقاِء ِفي األَْرِض؛ َكَما  َفاّلٰلُ    ْوِفَيةِ ِهَي ِمَن الت   َلُه ِمَن  َر  َتَعاَلى َوف اُه َما ُقدِِّ
ُه، أَْي: ِبُدوِن نُْقَصاٍن.   َتُقوُل: ُوِفَِّي الَعاِمُل َحق 

ِإَلْيِه ُروحَوَلْيَس في اآلَيِة ِإَشاَرةٌ إلى أَن   ، َكَما تُْرَفُع أَْرَواُح  ا  ُه َرَفَعُه 
 َدُه ِبَقْوِلِه تعالى: ، َوَهَذا َما أَك  ا  َوَجَسد  ا  األَْنِبَياِء َوالُمْرَسِليَن، َبْل َرَفَعُه ُروح

ژڈڎڈڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃ﴿

 .[158ـ157]النساء:    ﴾ڳڳڳڳ  گگگگککککڑڑژ
َرَفَعهُ  َقْتَلُه  أََراُدوا  ِبِه  َمَكُروا  الذيَن  َداَم  أِلَن  ا  َوَجَسد   ا  ُروحاّلٰلُ    َما  ُه  ، 

 وِح.َلُهَما َرْفُعُه ِبالرُّ  ْلِب، َوََل َيْصُلُح ُمَقاِبَل  ُمَقاَبٌل ِبالَقْتِل َوالص  
ُه  ِحيِح أَن  َما َوَرَد في الَحِديِث الص    ا  َوَجَسد  ا  ا يَُؤِكُِّد َرْفَعُه ُروحَوِمم  

ََلُم، روى اإلمام مسلم َعْن أَِبي  ََلُة َوالس  َسَيْنِزُل َسِيُِّدَنا ِعيَسى َعَلْيِه الص  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َقاَل َرُسولُ   َعْنُه، أَن ُه َقاَل:اّلٰلُ    ُهَرْيَرَة َرِضَي 
َوَسل   »وَ َوَصْحِبِه  َحَكم  اّلٰلِ،َم:  َمْرَيَم  اْبُن  َفـَلَيْكِسَرن   َعاِدَل    ا  َلَيْنِزَلن    ،

ِليَب، َوَلَيْقُتَلن  الِخْنِزيَر، َوَلَيَضَعن  الِجْزَيَة، َوَلُتْتَرَكن  الِقََلُص )َجمْ  ُع  الص 
َجالِ   ،َقُلوٍص  َوَمْعَناُه   ،َوِهَي ِمَن اإِلِبِل َكالَفَتاِة ِمَن الِنَِّساِء َوالَحَدِث ِمَن الِرِّ
يُ  يُ أَْن  َوََل  ِفيَها  األَْمَوالِ ْزَهَد  ِلَكْثَرِة  اْقِتَناِئَها  في  ُذِكَرِت  َوِإن    ،ْرَغَب  َما 

أَْنَفُس األَْمَواِل ِعْنَد الَعَرِب( َفََل الِقََلُص ِلَكْوِنَها أَْشَرَف اإِلِبِل التي ِهَي  
ِإَلى  َوَلَيْدُعَون   َوالت َحاُسُد،  َوالت َباُغُض  ْحَناُء  الش  َوَلَتْذَهَبن   َعَلْيَها،  يُْسَعى 

الش   الَحِديُث  َوَهَذا  أََحٌد«.  َيْقَبُلُه  َفََل  َيُدلُّ الَماِل  أَن    ِريُف  َسَيْنِزُل َعَلى  ُه 
 اِهِر ِمَن الَمَلُكوِت األَْعَلى.ِبَجَسِدِه الط  



 كتاب القرآن الكريم
 

13 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َعز  َفَربُّ  َعَلْيِه    َوَجل    َنا  ِعيَسى  َسِيِِّدَنا  َقْتَل  أََراُدوا  الذيَن  َكْيَد  أَْبَطَل 

ْفُع ، َوَهَذا الر  ا  َوَجَسد   ا  ََلُم، َوَرَفَعُه َتَباَرَك وتعالى ِإَلْيِه ُروحََلُة َوالس  الص  
َوأَن   َوالِحَماَيِة،  َواإِلْعَزاِز  الَكَراَمِة  َمْعَنى  إلى  ِإَشاَرةٌ  َحاِميِه  ِفيِه  تعالى  ُه 

 نُوا ِمْن َقْتِلِه.ُهْم َلْن َيَتَمك  ِمْنُهْم، َوَماِنُعُه ُدوَنُهْم، َوأَن  
نُُزوِلِه إلى  ََلُم َبْعَد  ََلُة َوالس  ُه َسَيُموُت َعَلْيِه الص  ِفيِه أَن    ا ََل َشك  َوِمم  

. ََل تُِفيُد ڤٹٹٹ﴿الَواَو في َقْوِلِه تعالى:    األَْرِض، أِلَن  
ُرَك ِمَن الذيَن َكَفُروا، َوُمَتَوِفِّيَك    ْرِتيَب، َوالَمْعَنى ِإِنِّي َراِفُعَك ِإَلي  الت   َوُمَطِهِّ

 تعالى أعلم. واّلٰل   َماِء. هذا،َبْعَد أَْن َتْنِزَل ِمَن الس  
يِن﴾﴿ََل   ِإْكَراَه ِفي الد ِ

نوف  :  4السؤال   . [ 265]ابلقرة:    ﴾مئحئجئی﴿ ق بني قوهل تعاىل:  كيف 
 ؟ [ 85]آل عمران:    ﴾ڃڄڄڄڄڦڦڦ﴿  : تعاىل   وقوهل 

خبحبجبيئمئىئحئجئی﴿َقْولُُه تعالى:  أوَلً:  الجواب:  

يِن، ثُم  . َهِذِه اآلَيُة الَكِريَمُة َنَفِت اإِلْكَراَه في  [265]البقرة:    مب َنْت َبي    الِدِّ
 ْفِي. َة الن  ِعل  

ِبُقو    أِلَن   مُ اإِلْكَراَه  َقاِهَرٍة  ُمْلِجَئٍة  ي    دٌ ْفِس ٍة  الُحِرِّ َراَدِة  َوُمِزيٌل إِلِ   ِة، 
 ٌن.لَلْخِتَياِر الَكاِمِل، َوِبَذِلَك ََل َيُكوُن ِإيَماٌن، َوََل َتَديُّ 

،  ا  ى َيُكوَن ُمْؤِمن َحت    ا  اِعي إلى الَحِقِّ ََل َيُسوُغ َلُه أَْن يُْكِرَه أََحدَفالد  
أََحُدُهَما   َن َنِقيَضاِن ََل َيْجَتِمَعاِن، َوََل يُْمِكُن أَْن َيُكونَ َديُّ اإِلْكَراَه َوالت    أِلَن  

ٍة َقاِهَرٍة َغاِلَبٍة َما ُحِمَل َعَلى أَْمٍر ِبُقو  َثَمَرة  لآلَخِر، َوَنِتيَجة  َلُه، َواإِلْنَساُن ُكل  



 كتاب القرآن الكريم
 

14 

 ِمْنُه.  ا  َلُه َونُُفور  ا  اْزَداَد ُكْره 
أِلَن   الُمْؤِمِنيَن،  َسِبيَل  َلْيَس  َقْولُُه    َواإِلْكَراُه  ُهَو  الُمْؤِمِنيَن  َسِبيَل 

ۓےےھھھھہہہہ﴿ تعالى:  

 . [125]النحل:  ۓ
. َوِإَذا مبخبحبجبيئ﴿تعالى ِبَقْوِلِه:  اّلٰلُ    َنَهاْفِي َبي  ُة الن  َوِعل  
َص ِمْنُه،  ِبِه، َبْل َخلَ   ا  َز، َوَلْم َيُعْد ُمْخَتِلطَن ِمَن الَغِيِّ َوَتَمي  ْشُد َقْد َتَبي  َكاَن الرُّ 

َنِيِّر َوَظَهَر ظُُهورا  َواِضح   ا  َوَخَرَج  َصاِحِب  ا  َهاِدي   ا  ُمِنير  ا  َساِطع   ا  ،  َفَعَلى   ،
ي ، ِلَيَناَل أَْجَرُه، َوَمْن َبِقَي ُمَتَرِدِّ في الَباِطِل    ا  الَعْقِل أَْن َيْسُلَك َسِبيَل الَحِقِّ

 َفَعَلْيِه ِإْثُم َبَقاِئِه.
ڦڤڤڤڤٹٹٹ﴿َوَهِذِه اآلَيُة َكَقْوِلِه تعالى:  

. َوَكَقْوِلِه تعالى: [99]يونس:    ﴾ڃڄڄڄڄڦڦڦ
ٻٱ﴿. َوَكَقْوِلِه تعالى:  [13]السجدة:    ٹٹٿٿٿٿ﴿
َيْفطَُرُهْم َعَلى  َلْو َشاَء أَْن  َيْعِني:  .  [118]هود:    پپٻٻٻ

َتَقعَ  َوََل  لَ   الط اَعِة  ِمْنُهْم  الَمََلِئَكةَ هُ َطرَ فَ الَمْعِصَيُة  َفَطَر  َكَما  ََل   ْم  ال ِذيَن 
َوَلِكن ُه َتَعاَلى َشاَء أَْن َيْمَنَحُهْم   ،َما أََمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما يُْؤَمُرونَ اّلٰلَ    َيْعُصونَ 
الن  اّلٰلُ  فَ   ؛لَلْخِتَبارِ   اَلْخِتَيارَ  يُْكِرَه  أَْن  َشاَء  َلو  اإِليَماِن  تعالى  َعَلى  اَس 

ي   ُحِرِّ َلُهْم  َيْجَعَل  أَْن  َشاَء  َوَلِكْن  َبي  أَلَْكَرَهُهْم،  أَْن  َبْعَد  اَلْخِتَياِر  َلُهْم َة  َن 
.َطِريَق الرُّ   ْشِد ِمْن َطِريِق الَغِيِّ

ٹٹٿٿٿٿٺٺٺ﴿َهِذِه اآلَيُة َكَقْوِلِه تعالى:  

َشاءَ [4]الشعراء:    ٹٹ ِإْن  َيْعِني  ِمَن اّلٰلُ    .  ُمْعِجَزة   َل  يَُنِزِّ أَْن  تعالى 
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ِبَحْيُث ََل َيُكوُن َلَدْيِهُم اْحِتَماُل   ا  ُرُهْم َعَلى اإِليَماِن َقْسرَماِء َقاِهَرة  َتْقِس الس  
ُه َتَباَرَك َمْقُهوِريَن َمْقُسوِريَن، َوَلِكن    ا  َتْكِذيٍب أَو َرٍدِّ أَو َتْفِكيٍر، آَلَمنُوا َجِميع 

ڃڃڃ﴿وتعالى َما َشاَء َهَذا، َبْل َشاَء أَْن َيْمَنَح لإِلْنَساِن اَلْخِتَياَر  
ثُم  [29]الكهف:    چچچ الَحقُّ ي  بَ   .  أََعد    َن  َما  ِمَن   تعالى  ِلُكٍلِّ 

، َوَبي   َن ِباْخِتَياِرِه َبْعَد َما َتَبي    َن في َهِذِه اآلَيِة َجَزاَء َمْن َصد  الَفِريَقْيِن َجَزاء 
، َفَقاَل:  َلُه الرُّ  ڎڌڌڍڍڇڇڇڇ﴿ْشُد ِمَن الَغِيِّ

 ککککڑڑژژڈڈڎ
 . [29]الكهف: 

ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ﴿ َقْولُُه تعالى:  ثانيًا:  

عمران:    چچڃ ِبأَن  [85]آل  َواِضٌح  َبَياٌن  َغْيَر .  اْخَتاَر  َمِن  ُه 
چچ﴿، َبْعَد َقْوِلِه تعالى: ا  َوَتـْشِريع ا  َوُسُلوك ا  َوَمْنَهج ا  اإِلْسََلِم ِدين
 . َفِإن  [3]المائدة:    ﴾ڌڌڍڍڇڇڇڇچ
 تعالى ََل َيْقَبُل ِمْنُه، َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن الَخاِسِريَن. اّلٰلَ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
يِن، َعَلى أَن    َفََل َتَعاُرَض َبْيَن اآلَيَتْيِن، َفاألُوَلى َتُدلُّ  ُه ََل ِإْكَراَه في الِدِّ

، َفَمِن اْخَتاَر َغْيَر اإِلْسََلِم ْشدُ َن الرُّ ُه َتَبي  ُة في َعَدِم اإِلْكَراِه أَن  َوالِعل    ِمَن الَغِيِّ
أِلَن    ا  ِدين اْسَتَطاَع،  ِإِن  ِبَنْفِسِه  إلى  َفْلَيْنُج  َمَنَحُه  اّلٰلِ    الَمَعاَد  الذي  تعالى 

َرُسوَل   ِإَلْيِه  َوأَْرَسَل  الِفْطَرِة،  َعَلى  يُوَلُد  َجَعَلُه  أَْن  َبْعَد  َوأَْنَزَل ،  اَلْخِتَياَر 
َفاّلٰلُ   تعالى َخْلَف َظْهِرِه،اّلٰلِ  َبْعَد َذِلَك ِباْخِتَياِرِه َتَرَك َمْنَهجَ  ، ثُم  ا  َمَعُه ِكَتاب 

َوََل اّلٰلِ    تعالى ََل يَُفِكُِّر فياّلٰلِ    الذي َتَرَك َمْنَهجَ   تعالى َلْن َيْقَبَل ِمْنُه، أِلَن  
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َطِبيِعيٌّ   َفأَْمٌر  اآلِخَرِة،  َيْقَبَل في  ََل  َكاَن اّلٰلُ    أَْن  َوَلو  اإِلْسََلِم،  َغْيَر  ِمْنُه 
تعالى َعَلى َغْيِرِه. اّلٰلِ    َح َشْرعَ تعالى ِمْنُه َلَرج  اّلٰلُ    َعَلى أَْن َيْقَبَل   ا  َحِريص
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

عَ  َوَمنْ ﴿  ﴾ اً َخْير  َتَطوَّ

  ﴾ ںڱڱڱڱڳڳ﴿ما املقصود من قوهل تعاىل:  :  5السؤال
 ؟ وحنن نعلم أنه ليس هناك سيع مسنون؟[185]ابلقرة: 

کڑڑژژڈڈڎڎڌ﴿َقْولُُه تعالى:  الجواب:  

 ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگککک
ِإَقاَمَة َشَعاِئِر الَحِجِّ   اِفَلِة، َبْل يُِفيُد أَن  َة َسْعِي الن  . ََل يُِفيُد ُسِنِّي  [258]البقرة:  

عَ   َوَمنْ ة  َواِحَدة ،  َفْرٌض في الُعُمِر َمر   اَعِة، َوَزاَد ِبأَْن أَْكَثَر ِمَن الط    ا  َخْير   َتَطو 
، َفِإن   ، ا  تعالى يَُجاِزي َعَلى اإِلْحَساِن ِإْحَساناّلٰلَ    َعَلى الَواِجِب األَْصِلِيِّ

َثَواَبُه، َوُهَو َعِليٌم ِبَقْصِدِه   ا  يِر، َفََل َيْبَخُس أََحدَويُِثيُب َعَلى الَقِليِل ِبالَكثِ 
 َهَذا الَجَزاَء.  َوِإَراَدِتِه َوِبَمْن َيْسَتِحقُّ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َتَطوُّ  الس  َفََل  في  أِلَن  َع  النُّ الس    ْعِي،  في  ُشِرَع  الَحِجِّ  ْعَي  ُسِك، 
ککڑڑژژڈڈڎڎڌ﴿َوالُعْمَرِة، ِلَقْوِلِه تعالى:  

 . ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگکک
في    عَ َطوُّ ُع الَمْذُكوُر في اآلَيِة الَكِريَمِة ُهَو الت  َطوُّ َوَعَلى َهَذا َيُكوُن الت  

َيُحج   ِبأَْن  َوالُعْمَرِة،  الَفِريَضِة،   الَحِجِّ  أََداِء  َبْعَد  َناِفَلة   َوَيْعَتِمَر  اإِلْنَساُن 
 تعالى أعلم.واّلٰل  اَعاِت َزاِئَدة  َعَلى الَفِريَضِة. هذا،َوَيْشَمُل َجِميَع الط  
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َة ِفي اْلُقْرَبى﴾  اً ﴿ُقْل ََل أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه أَْجر  ِإَلَّ اْلَمَودَّ

ٺٺٺٺڀڀڀ﴿:  وََجل    َعز    اهلل  ما تفسري قول :  6السؤال

َصّل  و  ؟[23]الشورى:    ﴾ٿٿ دعوته  أجراً ىلع  يريد    اهللُ   هل اكن 
 َم؟ َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  

تعالى:  الجواب:    ﴾ٿٿٺٺٺٺڀڀڀ﴿َقْولُُه 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    . ُهَو أَْمٌر َواِضٌح ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ [23]الشورى:  

َوَسل   َتَرفُّ َوَصْحِبِه  يُْظِهَر  ِبأَْن  َوُسُمو  َم  الدُّ َعُه  أَْعَراِض  َعْن  َوَمَناِفِعَها،  ُه  ْنَيا 
،َهَذا ِمْن َشْأِنِه َوأَْخََلِقِه، َفُهَو ال   أِلَن   ِه: »َيا َعمِِّ َلْو َوَضُعوا  َواّلٰل    َقاِئُل ِلَعِمِّ
ْمَس ِفي َيِميِني، َوالَقَمَر ِفي َيَساِري، َعَلى أَْن أَْتُرَك َهَذا األَْمَر َحت ى الش  

 ْوِض األُنُِف.أَْو أَْهِلَك ِفيِه، َما َتَرْكته« كذا في الر  اّلٰلُ  يُْظِهَرهُ 
َصل   الَقاِئُل  َوَسل  اّلٰلُ    ىَوُهَو  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ِلي  َعَلْيِه  »َما  َم: 

ْنَيا ِإَل  َكَراِكٍب اْسَتَظل  َتْحَت َشَجَرٍة ثُم  َراَح َوَتَرَكَها«   ْنَيا، َما أََنا ِفي الدُّ َوِللدُّ
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي اّلٰلِ   رواه الترمذي َعْن َعْبدِ 

ِلَقْوِمِه   الَقاِئُل  الدُّ َوُهَو  َعَلْيِه  َعَرُضوا  ُصَوِرَها  ِعْنَدَما  ِبُكِلِّ  ْنَيا 
َفَذِلَك َلَك َعَلى    َوأَْشَكاِلَها َوَقالُوا َلُه: َفِإْن ُكْنَت َتْطُلُب ِبَهَذا الَحِديِث َماَل  

 َفَنْحنُ   ا  ، َوِإْن ُكْنَت تُِريُد َشَرفى َتُكوَن أَْكَثَرَنا َماَل  َقْوِمَك أَْن َتْجَمَع َلُه َحت  
ُفوَك َحت   ى ََل َيُكوَن أََحٌد ِمْن َقْوِمَك َفْوَقَك َوََل تُْقَطَع األُُموُر ُدوَنَك، ُمَشِرِّ

ُزوِع َعْنُه َبَذْلَنا َلَك َخَزاِئَنَنا  َوِإْن َكاَن َهَذا َعْن َلَمٍم يُِصيُبَك ََل َتْقِدُر َعِن النُّ 
 ْكَناَك.َمل   ا  ِإْن ُكْنَت تُِريُد ُمْلكى يُْعَذَر في َطَلِب الِطِِّبِّ ِلَذِلَك ِمْنَك، وَ َحت  
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل َم: »أََفَرْغَت  اّلٰلُ    َصل ىاّلٰلِ    َفَقاَل َرُسولُ 
 َيا أََبا الَوِليِد؟«. َقاَل: َنَعْم.

ٻ  ٻٱ﴿َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل َم:  اّلٰلُ    َفَقَرأَ َصل ى 
 ﴾ٺٺڀڀڀڀپپ  پپٻٻ

ى  ْجَدِة َفَسَجَد، َوُعْتَبُة ُمْلٍق َيَدُه َخْلَف َظْهِرِه َحت  ِبالس    ى َمر  . َحت  [3ـ1]فصلت:  
 َفَرَغ ِمْن ِقَراَءِتَها. رواه ابن عساكر. 

  ا  أَْجرَم أَْن َيْطُلَب  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَفَحاَشاُه َصل  
 اِس.ِمَن الن  

حتجتيبىبمبخبحب﴿َنِبٍيِّ َوَرُسوٍل َيُقوُل ِلَقْوِمِه:    ِإَذا َكاَن ُكلُّ 

اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ    . َفَهْل َسِيُِّدَنا َرُسولُ [109]الشعراء:    ﴾جثيتىتمتخت
 ؟ ا  َم َيْطُلُب أَْجرَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

أَْجرَوَكْيَف   َلُه:  َواّلٰل    ا  َيْطُلُب  َقاَل  وئۇئوئەئەئ﴿تعالى 

  ﴾ یییىئىئېئىئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ
 ؟[90]األنعام: 
. َهَذا اْسِتْثَناٌء ُمْنَقِطٌع َكَما َيُقوُل ﴾ٿٿٺٺ﴿ا َقْولُُه تعالى:  أَم  

اللُّ  َعَلى  ُعَلَماُء  ِمْنُكْم  أَْطُلُب  ََل  الَمْعَنى:  َفَيُكوُن  َرِبِّي  َغِة،  ِرَساَلِة  َتْبِليِغ 
َنْفع  ُجْعَل   َوََل  ُمَكاَفأَة   ي  ا  َوََل  الر  ا  َماِدِّ ِصَلِة  َتْقِديَر  أَْطُلُب  َوَلِكْن  ِحِم ، 

َفَتُكفُّ  َوَبْيَنُكْم،  َبْيِني  التي  َشر  والَقَراَبِة  ِرَساَلَة  وا  أَُبِلُِّغ  َوَتَذُروِني  َعِنِّي،  ُكْم 
َفالَمَود   َلْيَسْت َرِبِّي،  َعب اٍس  ا  أَْجر  ُة  اْبِن  البخاري َعِن  َوَقْد روى اإلمام   ،

 .﴾ٿٿٺٺ﴿َعْنُهَما: اّلٰلُ   َرِضَي 
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ٍد َصل   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َقاَل: َفَقاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر: ُقْرَبى ُمَحم 
 َم. َوَصْحِبِه َوَسل  

َم َلْم َيُكْن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَفَقاَل: ِإن  الن ِبي  َصل  
َعَلْيهِ  َفَنَزَلْت  َقَراَبٌة،  ِفيِه  َوَلُه  ِإَل   ُقَرْيٍش،  ِمْن  َقَراَبة    :َبْطٌن  َتِصُلوا  أَْن  »ِإَل  

 َبْيِني َوَبْيَنُكْم«.
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َم َحاَشاُه  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ   َفَسِيُِّدَنا َرُسولُ 

أَْجر َيْطُلَب  َعز    ا  أَْن  َرِبِِّه  ِرَساَلِة  َتْبِليِغ  َعَلى  الـَبَشِر  أِلَن  َوَجل    ِمَن  أَْجَرُه   ، 
 . [72]يونس:   ڇڇچچچ﴿تعالى اّلٰلِ  َعَلى

ٺٺڀڀڀ﴿تعالى أَْن َيُقوَل:  اّلٰلُ    َوِلَهَذا َقاَل َلُهْم َكَما أََمَرهُ 

َرِبِّي َشْيئ﴾ٿٿٺٺ َتْبِليِغ ِرَساَلِة  َيْعِني: ََل أَْسأَلُُكْم َعَلى  ِمَن   ا  . 
ى أَُبِلَِّغ ِرَساَلَة َرِبِّي، َفََل األَْجِر َوالَماِل، َبْل أَْطُلُب ِمْنُكْم أَْن َتَذُروِني َحت  

  ، َوَصَدَق ا  ِة َلْيَس أَْجرْم ِمَن الَقَراَبِة، َوَطَلُب الَمَود  تُْؤُذوِني ِبَما َبْيِني َوَبْيَنكُ 
َوَقاَل [21]يس:    ےھھھھہہ﴿الَقاِئُل:  اّلٰلُ    .

چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ﴿تعالى:  

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،[31]آل عمران:   ﴾چ
 ِبَكاٍف َعْبَدُه﴾ اّلٰلُ  ﴿أََلْيَس 

ڈڎڈڎڌڌ﴿تعاىل:    اهلل  تفسري قولما  :  7السؤال

 ؟[36]الزمر:  ﴾گگگککککڑڑژژ
ِبِيِّ  اِق َعْن َمْعَمٍر َقاَل ِلي َرُجٌل: َقالُوا للن  ز  روى َعْبُد الر  الجواب:  
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َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َلَتُكف  َعَلْيِه  أَو   ن  َم:  آِلَهِتَنا  َشْتِم  َعْن 
 .﴾ڈ﴿ َك؛ َفَنَزَلْت: َها َفَلُتْخِبَلن  َلَنْأُمَرن  

ُفوَن َسِيَِّدَنا َرُسوَل  َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َلَقْد َكاَن ُمْشِرُكو ُقَرْيٍش يَُخِوِّ
َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َغَضبِ َوَعَلى  ِمْن  ُروَنُه  َويَُحِذِّ آِلَهِتِهْم،  ِمن  ِعْنَدَما  َم  َها، 
َتُضرُّ  ََل  ِبأََنَها  َحْوَل    َيِصُفَها  َتْمِلُك  َوََل  َتْنَفُع،  ُقو    َوََل  َوَكانُوا َوََل  ة ، 

َعْن ِذْكِرَها ِبُسوٍء َفَسُتِصيُبُه ِباألََذى، َفَنَزَل َقْولُُه    ُه ِإْن َلْم َيُكف  ُدوَنُه ِبأَن  َيَتَوع  
 ؟ ڑژژڈڎڈڎڌڌ﴿ تعالى: 

ِه، َفَمْن َذا يُِخيُفُه؟ َوَماَذا يُِخيُفُه؟ َوَمْن َقاَم  تعالى َكاِفيَ اّلٰلُ    َفِإَذا َكانَ 
َها َحق  َمَقاَم الُعُبوِدي   ِبَحِقِّ اّلٰلِ   في ِكَفاَيةِ   الِقَياِم، َفَمِن الذي َيُشكُّ   ِة، َوَقاَم 

 ْت ُقْدَرتُُه الَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه؟تعالى ِلَعْبِدِه، َوُهَو َجل  
َصل    ڑژژڈ﴿ َيَخاُف  َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَكْيَف 

 ؟ تعالىاّلٰلِ   َم ِمْن َهُؤََلِء َوُهْم في َقْبَضةِ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
َيْحُرُسهُ  في  اّلٰلُ    فالذي  َوََل  األَْرِض  في  َشْيٌء  يُِخيُفُه  ََل  تعالى 

َقِضي  الس   َدِليٍل َوََل بُْرَهاٍن، أِلَن  َماِء، َوَهِذِه  َتْحَتاُج إلى  اّلٰلَ   ٌة َواِضَحٌة ََل 
َماِء، َوَمِشيَئُتُه  َغاِلٌب َعَلى أَْمِرِه، َوََل يُْعِجُزُه َشْيٌء في األَْرِض َوََل في الس  

وئەئەئائائ﴿َكاَن، َوَما َلْم َيَشْأ َلْم َيُكْن  اّلٰلُ    اِفَذُة، َما َشاءَ ِهَي الن  
 . [82]يس:  ۆئۆئۇئۇئوئ

ںڱڱڱڱڳڳڳڳ  گگگگکککک﴿ 
  تعالى ُهَو الذي َيْعَلُم َمْن َيْسَتِحقُّ َفاّلٰلُ    . [37ـ36]الزمر:    ﴾ڻڻڻں
 َلُه.   َفََل َراد    ا  الُهَدى َفَيْهِديِه، َوِإَذا َقـَضى أَْمر   ُه، َوَمْن َيْسَتِحقُّ ََلَلَة َفُيِضلُّ الض  
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ِبَما    ُه َعِزيٌز َقِويٌّ يَُجاِزي ُكَل  . َبَلى؛ ِإن  ﴾ڻڻڻںں﴿
ِمم  َيْسَتِحقُّ  َفَيْنَتِقُم  َيْسَتِحقُّ ،  َيْسَتِحقُّ   ْن  َمْن  َوَيْرَعى  َوَيْحَفُظ   اَلْنِتَقاَم، 

َعاَيَة.   الِحْفَظ َوالِرِّ
اِر، األَْشَراِر َوَكْيَد الُفج    َشر  اّلٰلُ    أَْن َيْكِفَيهُ   َوَهْل ُهَناَك أََحٌد َيْسَتِحقُّ 

 َم؟ل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ   َكَسِيِِّدَنا َرُسولِ 
 ﴾. َبَلى َوَرِبِّي َكاِفيِه. ڎڎڌڌ﴿

َشر  الٰلُهم    اْكِفَنا  ِعْنَدَك  الُفج    ِبَجاِهِه  َوَكْيَد  ِشْئَت  األَْشَراِر  ِبَما  اِر 
 تعالى أعلم.واّلٰل   اِحِميَن. آمين. هذا،َوَكْيَف ِشْئَت َيا أَْرَحَم الر  

 ﴿َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل﴾

ۓےےھھھ﴿تعاىل:    اهلل  ما تفسري قول:  8السؤال

 ؟[10]األحقاف:  ۓ
ْبِن َسََلٍم اّلٰلِ    َهِذِه اآلَيُة الَكِريَمُة َنَزَلْت في َحِقِّ َسِيِِّدَنا َعْبدِ الجواب:  

َعْنُه، روى اإلمام البخاري َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن أَِبي َوق اٍص، اّلٰلُ    َرِضَي 
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىأَِبيِه، َقاَل: َما َسِمْعُت الن ِبي  َصل  َعْن  

ِلَعْبدِ  ِإَل   الَجن ِة،  أَْهِل  ِمْن  ِإن ُه  األَْرِض  َعَلى  َيْمِشي  أِلََحٍد  ْبِن اّلٰلِ    َيُقوُل 
  ۓۓےےھھھ﴿َسََلٍم؛ َقاَل: َوِفيِه َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة:  

 .[10]األحقاف:  
َعْبدِ  أَِخي  اْبِن  َعِن  الترمذي  أُِريَد اّلٰلِ    وروى  ا  َلم  َقاَل:  َسََلٍم،  ْبِن 

 ْبُن َسََلٍم، َفَقاَل َلُه ُعْثَماُن: َما َجاَء ِبَك؟ اّلٰلِ   ُعْثَماُن َجاَء َعْبدُ 
 َقاَل: ِجْئُت ِفي نُْصَرِتَك.
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َفاْطُرْدُهْم َعنِِّي، َفِإن َك َخاِرٌج َخْيٌر ِلي ِمْنَك  َقاَل: اْخُرْج ِإَلى الن اِس  
 َداِخٌل. 

ِإَلى الن اِس َفَقاَل: »أَيَُّها الن اُس، ِإن ُه َكاَن اْسِمي ِفي  اّلٰلِ    َفَخَرَج َعْبدُ 
َرُسولُ  اِني  َفَسم  ُفََلٌن،  آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    الَجاِهِلي ِة  َوَعَلى  ِبِه  َعَلْيِه 

:  َم َعْبَد اّللِٰ َوَسل   ڭۓۓےےھھھ﴿؛ َوَنَزَلْت ِفي 

:  ﴾ۈۆۆۇۇڭڭڭ ِفي  َوَنَزَلْت  پپپ﴿. 

 .[43]الرعد:  ﴾ٺٺٺڀڀڀڀ
اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َبَلَغ َعْبدَ اّلٰلُ    وروى اإلمام البخاري َعْن أََنٍس َرِضَي 

َرُسولِ  َمْقَدُم  َسَلٍَم  َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ْبَن  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َم َعَلْيِه 
؛ َقاَل: َما   الَمِديَنَة َفأََتاُه، َفَقاَل: ِإنِِّي َساِئُلَك َعْن َثََلٍث ََل َيْعَلُمُهن  ِإَل  َنِبيٌّ

الَجن ِة؟   أَْهُل  َيْأُكُلُه  َطَعاٍم  ُل  أَو  َوَما  اَعِة؟  الس  أَْشَراِط  ُل  َشْيٍء  أَو  أَيِِّ  َوِمْن 
 َيْنِزُع الَوَلُد ِإَلى أَِبيِه؟ َوِمْن أَيِِّ َشْيٍء َيْنِزُع ِإَلى أَْخَواِلِه؟ 

َرِني  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَقاَل َرُسولُ  َم: »َخب 
ا ِجْبِريُل«.  ِبِهن  آِنف 

 اَك َعُدوُّ الَيُهوِد ِمَن الَمََلِئَكِة.ذَ  اّلٰلِ:َقاَل: َفَقاَل َعْبُد 
ُل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َفَقاَل َرُسولُ  ا أَو  َم: »أَم 

ُل  ا أَو  اَعِة َفَناٌر َتْحُشُر الن اَس ِمَن الَمْشِرِق ِإَلى الَمْغِرِب، َوأَم  أَْشَراِط الس 
َيْأُكلُ  َفِإن  َطَعاٍم  الَوَلِد:  ِفي  َبُه  الش  ا  َوأَم  ُحوٍت،  َكِبِد  َفِزَياَدُة  الَجن ِة  أَْهُل  ُه 

َبُه َلُه، َوِإَذا َسَبَق َماُؤَها َكاَن   ُجَل ِإَذا َغِشَي الَمْرأََة َفَسَبَقَها َماُؤُه َكاَن الش  الر 
َبُه َلَها«.   الش 
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ِإن  الَيُهوَد َقْوٌم   اّلٰلِ، َقاَل: َيا َرُسوَل  ثُم    اّلٰلِ،َقاَل: أَْشَهُد أَن َك َرُسوُل  
 بُُهٌت، ِإْن َعِلُموا ِبِإْسََلِمي َقْبَل أَْن َتْسأََلُهْم َبَهُتوِني ِعْنَدَك.

اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    الَبْيَت، َفَقاَل َرُسولُ اّلٰلِ    َفَجاَءِت الَيُهوُد َوَدَخَل َعْبدُ 
 ْبُن َسََلٍم؟«.اّلٰلِ   َم: »أَيُّ َرُجٍل ِفيُكْم َعْبدُ ِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ 

 َقالُوا: أَْعَلُمَنا، َواْبُن أَْعَلِمَنا، َوأَْخَيُرَنا، َواْبُن أَْخَيِرَنا. 
»أََفَرأَْيُتْم َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَقاَل َرُسولُ 
 «.ِإْن أَْسَلَم َعْبُد اّللِٰ 
 ِمْن َذِلَك.اّلٰلُ  َقالُوا: أََعاَذهُ 
َعْبدُ  اّلٰلُ اّلٰلِ    َفَخَرَج  ِإَل   ِإَلَه  ََل  أَْن  أَْشَهُد  َفَقاَل:  أَن  ِإَلْيِهْم  َوأَْشَهُد   ،

د  . َرُسوُل اّللِٰ  ا  ُمَحم 
َنا،  َنا، َواْبُن َشرِِّ  َوَوَقُعوا ِفيِه.َفَقالُوا: َشرُّ

اِهِد  . الَمْقُصوُد ِبَهَذا الش  ےےھھھ﴿َفَقْولُُه تعالى:  
 َعْنُه.اّلٰلُ   ْبُن َسََلٍم َرِضَي اّلٰلِ   َسِيُِّدَنا َعْبدُ 

ِميُر َراِجٌع إلى الُقْرآِن الَكِريِم، أَْي:  . الض  ﴾ۓۓ﴿َوَقْولُُه تعالى:  
ْوَراِة ِمَن الَمَعاِني الُمَطاِبَقِة ِلَمَعاِني الُقْرآِن الت  ِمْثُلُه في الَمْعَنى، َوُهَو َما في  

 ْوِحيِد َوالَوْعِد َوالَوِعيِد َوَغْيِر َذِلَك. الَكِريِم ِمَن الت  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َعْنُه،  اّلٰلُ    ْبُن َسََلٍم َرِضَي اّلٰلِ    ِة َهَذا الُقْرآِن َعْبدُ اِهُد َعَلى ِصح  َفالش  
  ا  ا َرآُه ِمْن ِجْنِس الَوْحِي ُمَطاِبق ْوَراِة، َفآَمَن ِبالُقْرآِن َلم  ِبالت    ا  الذي َكاَن َعاِلم

.  للَحِقِّ
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َوَكَذِلَك َشِهَد َعَلى َنْعِت َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
 تعالى أعلم. واّلٰل   هذا، ْوَراِة.َم، َكَما َجاَء في الت  َوَصْحِبِه َوَسل  

 ﴿َقاَل َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن﴾ 

ىئىئ﴿تعاىل حاكية عن الرجل املؤمن:    اهلل  ما تفسري قول:  9السؤال
 ؟ [ 27ـ26]يس:    ﴾يئىئمئحئجئیی  ییىئ

اُر،  ج  الن    اِلُح الذي يَُقاُل َعِن اْسِمِه َحِبيٌب ُجُل الص  َهَذا الر  الجواب:  
ھھھھہہ  ہہۀۀ﴿ َقاَل ِلَقْوِمِه:  

ۈۈۆ  ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ  ےے
 ىىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ
 . [25ـ 20]يس:    ﴾ ۈئۆئۆئۇئۇئ  وئوئەئەئائائ

َشِهيد ِبَذِلَك  َوَكاَن  َقَتُلوُه،  الَكََلَم  َهَذا  َقاَل  ِعْنَد  ،  ا  ِعْنَدَما  َلُه  َفِقيَل 
تعالى اّلٰلِ    ةُ َلُه ِبُدُخوِلَها َبْعَد َقْتِلِه، َكَما ِهَي ُسن    ا  َتْكِريمَة؛  َمْوِتِه: اْدُخِل الَجن  

الشُّ  تعالى:  في  َقاَل  ڱڱڱڱڳڳڳڳگگ﴿َهَداِء، 

ىئىئىئ﴿ا َعاَيَن َنِعيَمَها  . َفَلم  [169]آل عمران:    ڻڻںں
َما [27ـ26]يس:    يئىئمئحئجئیی  یی َوَهَذا   .

في   الش  َوَرَد  الشيخان  الَحِديِث  رواه  الذي   ُعَمرَ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ ِريِف 
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   أَن  ،  َعْنُهَما اّلٰلُ    َرِضَي 
،  ِبالَغَداةِ   َمْقَعُدهُ   َعَلْيهِ   ُعِرَض   َماَت   ِإَذا   أََحَدُكمْ   ِإن  »:  َقاَل   َكانَ   ِإنْ   َوالَعِشيِِّ
 الن اِر،  أَْهلِ  َفِمنْ  الن ارِ   أَْهلِ  ِمنْ  َكانَ  َوِإنْ   الَجن ِة،  أَْهلِ  َفِمنْ  الَجن ةِ  أَْهلِ  ِمنْ 

 «.الِقَياَمةِ  َيْومَ اّلٰلُ   َيْبَعَثَك  َحت ى َمْقَعُدكَ   َهَذا : َفُيَقالُ 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ى أَْن َيْعَلَم َقْوُمُه ِبَحاِلِه ِلَيْعَلُموا ُحْسَن َمآِلِه،  اِلُح َتَمن  الَعْبُد الص  َفَهَذا  

ى َذِلَك ِلُيْؤِمنُوا ِمْثَل ِإيَماِنِه، َفَيِصيُروا إلى َما َصاَر َعاِقَبِتِه؛ أَو َتَمن    َوَحِميدَ 
 ِإَلْيِه.

َعب   اْبُن  َقْوَمُه َحي اّلٰلُ    اٍس َرِضَي َوَيُقوُل  ؛ َوِفي  ا  َوَمْيت   ا  َعْنُهَما: َنَصَح 
واّلٰل   ْن َلْم يُْؤِمْن. هذا،َذِلَك َدِليٌل َعَلى َشَفَقِة َوَرْحَمِة الُمْؤِمِن ِبَغْيِرِه ِمم  

 تعالى أعلم. 
 ﴿َلُهْم ِفيَها َزِفيٌر َوُهْم ِفيَها ََل َيْسَمُعوَن﴾ 

انلار:  :  10السؤال ۋۋٴۇۈۈۆ﴿َقاَل تعاىل يف حق أهل 
أن  م  يفهم  هل.  [100]األنبياء:    ﴾ۅ اآلية  هذه  ال    ن  انلار  أهل 

ۀۀڻڻڻڻں﴿تعاىل قال:    اهلل  يسمعون، مع أن

 ؟[7]امللك:  ہ
الَكاِفِريَن:  الجواب:   في  تعالى  ٿٿٺٺ﴿َقاَل 

. َوَجاَء َتْأِكيُد َهَذا في َقْوِلِه تعالى: [97]اإلسراء:    ﴾ٹٹٿٿ
اِر َيْسَمُعوَن  . َفأَْهُل الن  [100]األنبياء:    ۅۋۋٴۇۈۈۆ﴿

َجَهن   َشِهيَق  َيْسَمُعوَن  َيْسَمُعوَن،  َمْن َوََل  َصْوَت  َوَيْسَمُعوَن  َوَزِفيَرَها،  َم 
ٺڀڀڀڀ﴿َباِنَيِة، َكَما َقاَل تعالى:  ى َتْعِذيَبُهْم ِمَن الز  َيَتَول  
ڤ  ڤٹٹٹٹٿٿٿ  ٿٺٺٺ
ُهْم ََل َيْسَمُعوَن َما  . َو َلِكن  [108ـ106]المؤمنون:    ﴾ڦڦڦڤڤ
 ُهْم. َيُسرُّ 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َيْسَمُعوَن َما َتِطيُب اِر َيُكونُوَن في َعَماٍء ِمْن أُُموِرِهْم، َوََل  َفأَْهُل الن  

ُم، كَ َوالبَ   مُ مَ ٍة، َفُهْم يُِصيُبُهْم الَعَمى َوالص  ُموَن ِبُحج  ِبِه نُُفوُسُهْم، َوََل َيَتَكل  
، ِبهِ   ْطِق وا َعِن الَحِقِّ َفَلْم يُْبِصُروُه، َوَعِن اَلْسِتَماِع ِإَلْيِه، َوَعِن النُّ َكَما َعمُ 

َلُهْم َسَماُعُه، َوََل   ِبِه أَْعُينُُهْم، َوََل َيْسَمُعوَن َما َيَلذُّ   َفُهْم ََل يُْبِصُروَن َما َتَقرُّ 
ڀڀڀڀپ﴿ْنَيا:  ُهْم َكانُوا في الدُّ َيْنِطُقوَن ِبَما يُْقَبُل ِمْنُهْم، أِلَن  

ڤڦڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،[179]األعراف:   ڦڦڦ
 َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى﴾﴿َوََل 

 ؟[164]األنعام:    ﴾یىئىئىئېئ﴿ تعاىل:    اهلل  ما معىن قول:  11السؤال
ۋٴۇۈۆۈۆۇۇڭ﴿َقْولُُه تعالى:  الجواب:  

]اإلسراء:   ەئەئائائىىېېېېۉۉۅۅۋ

 تعالى. اّلٰلُ    . َحَقاِئُق يَُؤِكُِّدَها [15
اإِلْنَساَن ِإِن اْهَتَدى َفِهَداَيُتُه َعاِئَدةٌ ِبالَخْيِر َعَلْيِه،   الَحِقيَقُة األُوَلى: أَن  

ۆۈۆۇۇڭُتُه َعَلْيِه، َقاَل تعالى: ﴿ َفَضََللُُه َمَغب    َوِإْن َضل  

 ﴾. ۅۋۋٴۇۈ
َيَتَحم    اِنَيُة: أَن  الَحِقيَقُة الث   َيَتَحم  اإِلْنَساَن  َفَقْط، َوََل  ُل ِوْزَر ُل ِوْزَرُه 
 لِ ََل ْض ي إِ فِ   هُ رُ زْ وِ    ِإَذا َكانَ . ِإَل  ېېېېۉۉ﴿َغْيِرِه، َقاَل تعالى:  

ېېۉۉۅۋۅۋٴۇۈۈ﴿   هِ رِ يْ غَ 

 . َيْعِني ِوْزَر َضََلِلِهْم َوِوْزَر ِإْضََلِلِهْم. [25]النحل:    ﴾ ائائىىېې
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ىى﴿ َبْعَد ِإْنَذاٍر، َقاَل تعالى:  ُه ََل َعَذاَب ِإَل  اِلَثُة: أَن  الَحِقيَقُة الث  
 .ەئەئائائ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
. أَْي: ََل َيْحِمُل ِإْنَساٌن ِوْزَر  ېېېېۉۉ﴿َفَقْولُُه تعالى:  

َوْصٌف ِلَنْفٍس، أَْي: ََل َتْحِمُل َنْفٌس َواِزَرةٌ ِإْثَم َنْفٍس    ﴾ې﴿ِإْنَساٍن آَخَر وَ 
في ِإيَقاِع َغْيِرِهْم في    ا  َسَبب   أَْصَحاُب النُُّفوِس الَواِزَرةِ  ِإَذا َكانَ أُْخَرى، ِإَل  

ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم َعْن أَِبي  الِوْزِر، َكَما َجاَء في الَحِديِث الش  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُه، أَن  َرُسوَل اّلٰلُ    ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َضََلَلةٍ َوَسل   ِإَلى  َدَعا  »َوَمْن  َقاَل:  َمْن َم  آَثاِم  ِمْثُل  اإِلْثِم  ِمَن  َعَلْيِه  َكاَن   ،
 تعالى أعلم. واّلٰل  «. هذا،ا  َتِبَعُه، ََل َيْنُقُص َذِلَك ِمْن آَثاِمِهْم َشْيئ

 ﴾اْثَنَتْينِ  أََمتََّنا َربََّنا﴿

ڌڌڍ﴿تعاىل عن أهل انلار أنهم يقولون:  اهلل    يقول:  12السؤال
  ﴾کڑڑژژڈڈڎڎ

فمىت تكون  [11]اغفر:   فقط،  واحدة  موتة  نموت  بأننا  نعلم  . وحنن 
 املوتة اثلانية؟

  َعنْ ِحيَحْيِن لإِلَماِم الَحاِكِم  َجاَء في الُمْسَتْدَرِك َعَلى الص  الجواب:  
ڌڌڍ﴿  :َوَجل    َعز    َقْوِلهِ   ِفي  َعْنُه،اّلٰلُ    َرِضَي   َمْسُعودٍ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ 
ۅ﴿  :الَبَقَرةِ   ِفي  ال ِتي  ِمْثُل   ِهَي :  َقاَل .  [11]غافر:    ڎڎ

.  [28]البقرة:    ﴾ائىىېېېېۉۉۅ
ْيَخْينِ   َشْرطِ  َعَلى َصِحيحٌ  َحِديٌث َوُهَو  َجاهُ  َوَلمْ  الش   .يَُخرِِّ
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُر الُقْرآَن الُقْرآُن، َفَتْفِسيُر َقْوِلِه تعالى:   ڌڌڍ﴿َفَخْيُر َما يَُفِسِّ

تعالى:  ڎڎ َقْولُُه  ۅۅۋۋٴۇ﴿. 

 .﴾ائىىېېېېۉۉ
الث   َوالَمْوَتُة  اإِليَجاِد،  َقْبَل  ِهَي  األُوَلى  اإِليَجاِد، َفالَمْوَتُة  َبْعَد  اِنَيُة 

ِهَي   األُوَلى  الدُّ َوالَحَياُة  الث  ْنَيِوي  الَحَياُة  َوالَحَياُة  الَفاِنَيُة،  الَحَياُة ُة  ِهَي  اِنَيُة 
 الَباِقَيُة َيْوَم الِقَياَمِة.
 نْ أَ   َل بْ قَ   ينَ ومِ دُ عْ مَ   ا  اتوَ مْ أَ   مْ تُ نْ كُ َعْنُهَما:  اّلٰلُ    اٍس َرِضَي َوَيُقوُل اْبُن َعب  

 َت وْ المَ   مْ كُ اتَ مَ أَ   م  ثُ   ،مْ اكُ يَ حْ أَ فَ   ا،يَ نْ الدُّ   ى لَ إِ   مْ تُ جْ رِ خْ أُ وَ   مْ تُ قْ لِ خُ   م  ثُ   وا،قُ لَ خْ تُ 
 ، انِ اءَ يَ حْ إِ وَ   ،انِ تَ اتَ مَ إِ   اكَ نَ هُ فَ   ؛ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ   ِث عْ للبَ   مْ يكُ يِ حِ يُ   م  ثُ   ،ودَ هُ عْ المَ 
  ، اةِ يَ الحَ   دَ عْ بَ   ةُ يَ انِ الث    ةُ اتَ مَ اإلِ وَ   ا،يَ نْ الدُّ   في   ودِ جُ الوُ   َل بْ قَ   ىولَ األُ   ةُ اتَ مَ اإلِ 
 اَل قَ   ،ةِ امَ يَ القِ   مَ وْ يَ   ِث عْ البَ   دَ عْ بَ   ةُ يَ انِ الث    اةُ يَ الحَ وَ   ،ةِ دَ ََل الوِ   دَ عْ بَ   ىولَ األُ   اةُ يَ الحَ وَ 

ژژڈڈڎڎڌڌڍڍ﴿:  تعالىاّلٰلُ  

 .[11]غافر:  کڑڑ
األُوَلى،  َفالَمْوَتَتاِن ُهَما َكْوُن اإِلْنَساِن في َعاَلِم الَعَدِم َفَهِذِه الَمْوَتُة  

 اِر اآلِخَرِة.ْنَيا إلى الد  َواألُْخَرى َمْوَتُة اَلْنِتَقاِل ِمْن َداِر الدُّ 
 ْنَيا الَفاِنَيُة، َوالَحَياُة اآلِخَرُة الَباِقَيُة.ا الَحَياَتاِن َفُهَما الَحَياُة الدُّ َوأَم  

، َكَما تعالى أَْن َيْجَعَل َحَياَتَنا األُوَلى الَفاِنيَ اّلٰلَ    َوأَْسأَلُ  َة َحَياة  َطِيَِّبة 
گگککککڑڑژژڈ﴿َقاَل تعالى:  

 . [97]النحل:  ﴾گ
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تعالى  اّلٰلُ    َعَداِء، الذيَن َقاَل اِنَيَة الَباِقَيَة َحَياَة السُّ َوأَْن َيْجَعَل َحَياَتَنا الث  
مبخبحبجبيئىئمئحئجئیییی﴿ِفيِهْم:  

 . [108]هود:  متختحتيبجتىب
اّلٰلُ    َيْجَعَل َحَياَتَنا األُوَلى الَفاِنَيَة َحَياَة األَْشِقَياِء الذيَن َقاَل َوأَْن ََل  
یىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ﴿تعالى ِفيِهْم:  

 . [124]طه:  یی
الث   َحَياَتَنا  َيْجَعَل  ََل  َقاَل َوأَْن  الذيَن  األَْشِقَياِء  َحَياَة  الَباِقَيَة  اّلٰلُ    اِنَيَة 

ائ  ىىېېېېۉۉۅۅ﴿تعالى ِفيِهْم:  

]هود:    ﴾ىئېئېئېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئوئوئەئەئائ

 تعالى أعلم.واّلٰل  آمين. هذا،الٰلُهم  . [107ـ106
 اِر  َسبُّ آِلَهِة الُكفَّ 

إِبَْراِهيَم َعلَْيِه  :  13السؤال َقْوهِلِ تعاىل ِحاَكيًَة َعْن َسيِِِّدنَا  بنَْيَ  نَُوفُِِّق  َكْيَف 
َوالس  الص   بَِقْوهِلِ:  َلةُ  َقْوَمُه  َخاَطَب  ِعْنَدَما  ۀۀڻ﴿َلُم 

. َوَبنْيَ َقْوهِلِ تعاىل: [67]األنبياء:    ﴾ھھہھہہہ
  ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ﴿

 ؟ [108]األنعام: 

الص  الجواب:   َعَلْيِه  ِإْبَراِهيَم  َسِيِِّدَنا  َعْن  ِحَكاَية   تعالى  ََلُة  َقْولُُه 
ھہھہہہۀۀڻ﴿ ََلُم ِعْنَدَما َخاَطَب َقْوَمُه:  َوالس  

 هذا أوَلً.. َهَذا َشْرُع َمْن َقْبَلَنا؛ [67]األنبياء:  ھ
ا َعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   َعِن اْبِن َعب اٍس روى اإلمام أحمد  ثانيًا:   َقاَل: َلم 
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ُقَرْيٍش، ِمْنُهْم أَبُو َجْهٍل، َفَقالُوا:  َمِرَض أَبُو َطاِلٍب، َدَخَل َعَلْيِه َرْهٌط ِمْن  
َوَيْفَعُل،  َوَيْفَعُل  َوَيُقوُل،  َيُقوُل  آِلَهَتَنا،  َيْشِتُم  أَِخيَك  اْبُن  َطاِلٍب،  أََبا  َيا 
َفأَْرِسْل ِإَلْيِه َفاْنَهُه، َقاَل: َفأَْرَسَل ِإَلْيِه أَبُو َطاِلٍب، َوَكاَن ُقْرَب أَِبي َطاِلٍب  

ِه أَْن اّلٰلُ    ، َفَخِشَي ِإْن َدَخَل الن ِبيُّ َصل ىَمْوِضُع َرُجلٍ  َعَلْيِه َوَسل َم َعَلى َعمِِّ
ا َدَخَل الن ِبيُّ  َيُكوَن أََرق  َلُه َعَلْيِه، َفَوَثَب، َفَجَلَس ِفي َذِلَك الَمْجِلِس، َفَلم 

ِإَل  ِعْنَد الَباِب   ا  ْد َمْجِلس ، َلْم َيجِ مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
َفَجَلَس، َفَقاَل أَبُو َطاِلٍب: َيا ْبَن أَِخي، ِإن  َقْوَمَك َيْشُكوَنَك، َيْزُعُموَن أَن َك 

 .ُم آِلَهَتُهْم، َوَتُقوُل َوَتُقوُل، َوَتْفَعُل َوَتْفَعُل َتْشتِ 
ِلَمٍة َواِحَدٍة، َتِديُن َلُهْم ِبَها  ِإنِِّي ِإن َما أُِريُدُهْم َعَلى كَ   ،َيا َعمِِّ »َفَقاَل:  

ي ِإَلْيِهْم ِبَها اْلَعَجُم اْلِجْزَيةَ   «.الَعَرُب، َوتَُؤدِِّ
 . ا  َنَعْم َوأَِبيَك َعْشر َقالُوا: َوَما ِهَي؟

 «.ََل ِإَلَه ِإَل  اّلٰلُ »َقاَل: 
َوِبشَ  ِبُسوٍء  تُْذَكُر  َكاَنْت  الُمْشِرِكيَن  آِلَهَة  أَن   يُِفيُد  َوَما  َهَذا   ، ِبَداَية  ٍرِّ 

ى  تعالى، َحت  اّلٰلِ    َكاَن أََحٌد ِمَن الُمْشِرِكيَن َيْجَتِرُئ َعَلى ُمَقاَبَلِة َهَذا ِبَسِبِّ 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َجاَء أَبُو َجْهٍل َوَقاَل ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ 

  ى َصل  ِهَشاٍم ِللن ِبيِِّ    َقاَل أَبُو َجْهٍل ْبنُ ، َكَما َرَوى اْبُن ِإْسَحاَق  ما قاَل   مَ َوَسل  
ُد، َلَتْتُرَكن  َسب  آِلَهِتَنا، َواّلٰل    َم:َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   َيا ُمَحم 

َتْعُبدُ  ال ِذي  إَلَهَك  َلَنُسب ن   ِفيِه:َتعَ اّلٰلُ    َفأَْنَزَل ؛  أَْو  ےھھ﴿  اَلى 

أَن   .  [108]األنعام:    ۇۇڭڭڭڭۓۓے ِلي  َفُذِكَر 
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َسبِِّ  َم  َعَلْيِه  َعْن  َكف  
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 اّلٰلِ. آِلَهِتِهْم، َوَجَعَل َيْدُعوُهْم إَلى 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

اآلِلَهُة التي تُْعَبُد ِمْن    َمْن َقْبَلَنا، َوِبَداَيِة َشْرِعَنا، َكاَنْت تَُذمُّ َفِفي َشْرِع  
ےھھ﴿ُتَنا َعْن َذِلَك ِبَقْوِلِه تعالى:  نُِهَيْت أُم    تعالى، ثُم  اّلٰلِ    ُدونِ 

 . ۇۇڭڭڭڭۓۓے
ة  ِإَذا  َحاٍل، َوَخاص  ِة َعَلى ُكِلِّ  َوُحْكُم َهِذِه اآلَيٍة َباٍق في َهِذِه األُم  

َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل    ِبي  اإِلْسََلَم، أَو الن    َكاَن الَكاِفُر في َمَنَعٍة َوِخيَف أَْن َيُسب  
 . َوَجل   َعز  اّلٰلَ  َم، أَوَوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

الُكف  َفاّلٰلُ  آِلَهِة  َسِبِّ  َعْن  َنَهى  وتعالى  َتَباَرَك  َذِلَك  ِلَئَل  اِر    َيُكوَن   
َسِبِّ  َكَما َصر  اّلٰلِ    َذِريَعة  إلى  األُم  تعالى،  َهِذِه  ِفْرَعْوُن  ِبَذِلَك  ِبَقْوِلِه  َح  ِة 
َلَتْتُرَكن  َسب     َم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ 
 .ن  إَلَهَك ال ِذي َتْعُبدُ آِلَهِتَنا، أَْو َلَنُسب  

 تعالى أعلم. واّلٰل   َفََل َتَعاُرَض َبْيَن اآلَيَتْيِن. هذا،
 ﴾ ُكلََّها األَْسَماءَ  آَدمَ  َوَعلَّمَ ﴿
ِ    َما َتْفِسرُي َقْولِ :  14السؤال   ؟ [ 31]ابلقرة:    ﴾ ڄڄڦڦ﴿ تعاىل:  اّٰلله

  َعنْ َفاَعِة  َحِديِث الش  َجاَء في َصِحيِح اإلمام البخاري في  الجواب:  
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل    الن ِبيِِّ   َعنِ   َعْنُه، اّلٰلُ    َرِضَي   أََنٍس 
َنا،  ِإَلى  اْسَتْشَفْعَنا   َلوِ :  َفَيُقولُونَ   الِقَياَمِة،  َيْومَ   الُمْؤِمنُونَ   َيْجَتِمعُ »:  َقاَل    َربِِّ

  َلَك   َوأَْسَجدَ   ِبَيِدِه،اّلٰلُ    َخَلَقَك   الن اِس،  أَبُو  أَْنَت :  َفَيُقولُونَ   آَدمَ   َفَيْأتُونَ 
 يُِريَحَنا  َحت ى  َربَِِّك   ِعْندَ   َلَنا  َفاْشَفعْ   َشْيٍء،  ُكلِِّ   أَْسَماءَ   َوَعل َمَك   ِئَكَتُه،َمََل 
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 «.َفَيْسَتِحي َذْنَبهُ  َوَيْذُكرُ  ُهَناُكْم، َلْسُت :  َفَيُقولُ  َهَذا، َمَكاِنَنا  ِمنْ 
ا  ى، َوِمم  َواألَْسَماُء ِهَي األَْشَياُء، ِمْن َقِبيِل ِذْكِر اَلْسِم َوِإَراَدِة الُمَسم  

َقْولُ  َهَذا  چڃڃڃڃڄڄ﴿تعالى:  اّلٰلِ    يَُؤِكُِّد 

في األَْسَماِء َبْل    . َفالَعْرُض ََل َيِصحُّ [31]البقرة:    ﴾ڇچچچ
 َياِت.ِبالُمَسم  

ََلُم: ََلُة َوالس  تعالى ِلَسِيِِّدَنا آَدَم َعَلْيِه الص  اّلٰلِ    َويَُؤِكُِّد َهَذا َكَذِلَك َقْولُ 
ڱڱڳڳڳڳگگگکگککک﴿

َفاّلٰلُ   .[33]البقرة:    ۀڻڻڻڻںںڱڱ
 األَْشَياَء َوأَْسَماَءَها. َم َسِيَِّدَنا آَدَم تعالى َعل  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ََلُم َجِميَع  ََلُة َوالس  َم َسِيَِّدَنا آَدَم َعَلْيِه الص  ُسْبَحاَنُه َوتعالى َعل    َفالَحقُّ 

ََلُة األَْشَياِء َوَذَواِتَها َوِصَفاِتَها َوأَْفَعاَلَها، َوِبَذِلَك َكاَن َسِيُِّدَنا آَدُم َعَلْيِه الص  
 تعالى أعلم. واّلٰل  ََلُم أَْفَضَل ِمَن الَمََلِئَكِة الِكَراِم. هذا،َوالس  

َكاِح﴾  ﴿َوََل َتْعِزُموا ُعْقَدَة الن ِ

ِ    َما َتْفِسرُي َقْولِ :  15السؤال ڑڑژژڈ﴿ تعاىل:  اّٰلله

 ؟[235]ابلقرة:  ﴾ککک
ککڑڑژژڈ﴿َقْولُُه تعالى:  الجواب:  

ُه ََل َيُجوُز لإِلْنَساِن أَْن َيْعِزَم َعَلى  . ُهَو َنْهٌي َصِريٌح ِبأَن  [235]البقرة:    ﴾ک
ِتَها، َفِإَذا َبَلَغ الِكَتاُب أََجَلُه، َواْنَتَهْت   َبْعَد َتَماِم ِعد  َقِة ِإَل  َواِج ِمَن الُمَطل  الز  
َكاِح.ِعد    تَُها، َفاْعِزُموا ُعْقَدَة النِِّ
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َشْرع للُمْعَتد  الت    ا  َفَيْحُرُم  ِبالِخْطَبِة  أَيْصِريُح  ِعد    ا  ِة  َوَهَذا  َكاَنْت  تَُها، 

ِبِإْجَماِع الُفَقَهاِء،   َثاِبَتةٌ ِة  ِبِإْجَماِع الُفَقَهاِء، َوُحْرَمُة ِإْبَراِم الَعْقِد َعَلى الُمْعَتد  
ِحِم ِمن الَحْمِل ِف َعَلى َبَراَءِة الر  َعرُّ ِة، َوالت  ْوِجي  َوَذِلَك ُمَراَعاة  ِلُحُقوِق الز  

 تعالى أعلم. واّلٰل  ى ََل َتْخَتِلَط األَْنَساُب. هذا،َحت  
 ﴿َقاَل َربُِّك ُهَو َعَليَّ َهي ٌِن﴾

ِ  َما َتْفِسرُي َقْولِ :  16السؤال  ؟ ﴾ےےھھھ﴿تعاىل:   اّٰلله
. ِخَطاٌب  [21]مريم:    ﴾ےےھھھ﴿َقْولُُه تعالى:  الجواب:  

ََلُم ِعْنَدَما َقاَلْت ِلَسِيِِّدَنا ِجْبِريَل َعَلْيِه  ِيَِّدِة َمْرَيَم َعَلْيَها الس  تعالى للس  اّلٰلِ    ِمنَ 
؟ َفَجاَء [20]مريم:    ہہۀۀڻڻڻڻںں﴿ََلُم:  الس  

ڭڭڭۓےۓےھھھھہ﴿ الَجَواُب:  

 .﴾ۆۆۇۇڭ
. ُهَو َكَقْوِلِه تعالى في َمْسأََلِة الَبْعِث  ےےھ﴿َوَقْولُُه تعالى:  

. َفَكِلَمُة َهِيٍِّن َوأَْهَوَن ِبالِنِّْسَبِة  [27]الروم:  ڄڄڄ﴿َبْعَد الَمْوِت: 
َكِلَمَة َهِيٍِّن َوأَْهَوَن، َتْقَتِضي    َعَلى َحِقيَقِتَها، أِلَن   َتَباَرَك وتعالى ََل تُْؤَخُذ  ّلِلِٰ 

أَم    ا  َصْعب الَمْخُلوِقيَن؛  ِصَفاِت  ِمْن  َوَهِذِه  ّلِلِٰ َوأَْصَعَب،  ِبالِنِّْسَبِة  تعالى  ا   
ەئەئائائ﴿ تعالى  اّلٰلَ    َفَلْيَس ُهَناَك أَْمٌر َهِيٌِّن َعَلْيِه َوأَْمٌر أَْهَوُن، أِلَن  

 ا  ْيُء َعِظيم. َفَمْهَما َكاَن َهَذا الش  [82]يس:    ۆئۆئۇئۇئوئوئ
 َما َيُكوُن ِبَكِلَمِة ُكْن.ِإن   ا  أَو َحِقير
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الُقْدَرُة الُمْطَلَقُة، َفََل يُْعِجُزُه َشْيٌء في األَْرِض َوََل  َفاّلٰلُ   َلُه  تعالى 

َمْهَما َكاَن   .ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ﴿َماِء في الس  
 . ا  أَو َحِقير ا  ْيُء َعِظيمَهَذا الش  

ُه َقاَل  َب َمْنِطِقِهْم، َفَكأَن  َوَلِكْن ِعْنَدَما َخاَطَب الَخْلَق َخاَطَبُهْم َحَس 
 تعالى أعلم. واّلٰل    َلُهْم: ِإَذا ُكْنُت َخَلْقُتُكْم ِمْن َعَدٍم َفِإَعاَدتُُكْم أَْمٌر َهِيٌِّن. هذا، 

نْ ﴿  ﴾ َساُن َعَلى َنْفِسِه َبِصيَرةٌ َبِل اْْلِ

ِ    َما َتْفِسرُي َقْولِ :  17السؤال ۈئ  ۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿تعاىل:  اّٰلله
 ؟[15ـ14]القيامة:  ېئۈئ

. َيْعِني: [14]القيامة:    ۆئۇئۇئوئوئ﴿َقْولُُه تعالى:  الجواب:  
ٌة َبِيَِّنٌة َعَلى أَْفَعاِلِه َشِهيٌد َعَلى َنْفِسِه، َعاِلٌم ِبَما َفَعَل، َفُهَو ُحج   اإِلْنَسانَ أَن   

ۓۓےےھ﴿ َوأَْقَواِلِه، َوَلو اْعَتَذَر َوأَْنَكَر، َكَما َقاَل تعالى:  

 . [14]اإلسراء:  ڭڭ
 أَْدَرى ِبِه ِمْن َنْفِسِه.   َوَجل    َنا َعز  َفالَعْبُد ُهَو أَْدَرى ِبَنْفِسِه ِمْن َغْيِرِه، َوَربُّ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
أَْن  َيْسَتِطيُع  َوََل  أَْفَعاِلِه،  َحِقيَقِة  َعَلى  َواِقٌف  ِبَنْفِسِه،  َخِبيٌر  َفالَعْبُد 

 َمَعاَذيُرُه َيْوَم الِقَياَمِة. ََل َتْنَفُعُه َيْخَدَع َنْفَسُه، َوِلَذِلَك 
تعالى:  َوالت   َقْوِلِه  في  ِإم  ۆئۇئۇئ﴿ْأِنيُث  الَهاُء  .  َتُكوَن  أَْن  ا 

ا أَْن َيُكوَن الَمْقُصوُد ِباإِلْنَساِن ُهَو  َمٌة، َوِإم  للُمَباَلَغِة، َكَقْوِلَنا: للَعاِلِم َعَل  
 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،َبِصيَرةٌ  اَعَلى َنْفِسهَ ْفُس ، َفَتُكوُن: َبِل الن  ْفَس الن  
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 ﴾ اً َمْسُحور َرُجالً  ِإَلَّ  َتتَِّبُعونَ  ِإنْ ﴿
َقالُوا:  :  18السؤال َقْوهِلِ تعاىل ِحاَكيًَة َعِن الُمْْشِكنَِي ِعْنَدَما  ۓ﴿َما َمْعىَن 

 ؟[8]الفرقان:  ڭڭڭڭ
  ى َصل  اّلٰلِ    ُعوَباُت التي َواَجَهَها َسِيُِّدَنا َرُسولُ الِمَحُن َوالصُّ الجواب:  

 ة  ِعْنَدَما َرأَْت ُقَرْيٌش أَن  َوَخاص  َم َكِثيَرةٌ،  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  
َسَعْت  َم ات  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َدْعَوَة َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

تعالى َوَعِن اّلٰلِ    ِدِّ َعْن َسِبيلِ ُرْقَعُتَها، َفأََخَذْت ُقَرْيٌش تَُماِرُس أََساِليَب الص  
َم؛ ِمْن َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ِبَسِيِِّدَنا َرُسولِ   اإِليَمانِ 

تعالى في  اّلٰلُ    َهِذِه األََساِليِب اَلِتَِّهاَماُت َواَلْفِتَراَءاُت الَكاِذَبُة، َكَما َذَكَرَها
 ِكَتاِبِه الَعِظيِم:
چچ﴿عالى ِحَكاَية  َعْنُهْم:  َهُموُه ِبالُجنُوِن، َوَقاَل تات  أوَلً:  

 .[6]الحجر:  ﴾ڍڇڇڇڇچ
ْحِر، َوَقاَل ات  ثانيًا:   ِهْم:  اّلٰلُ    َهُموُه ِبالِسِّ ڤڤٹ﴿تعالى في َحِقِّ
 .[4]ص:   ڄڄڦڦڦڦڤڤ

َوَعَلى آِلِه  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ى ُه َمْسُحوٌر َمَع َطَلِبِهْم ِمْنُه َصل  َهُموُه ِبأَن  ات  ثالثًا: 
َوَسل   َقْوَلُهْم:  َوَصْحِبِه  َعْنُهْم  تعالى  َقاَل  الُمْعِجَزاِت،  گگگ﴿ َم 
ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

ےھےھھھہہہہۀۀ  ڻڻ

ۈۆۆۇ  ۇڭڭڭڭۓۓ

 . [9ـ7]الفرقان:  ۅۋۋٴۇۈ
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 َمْسُحوٌر؟َكْيَف َيْطُلُبوَن ِمْنُه الُمْعِجَزاِت َوُهَو 
ڤٹٹ﴿َهُموُه ِبالَكِذِب، َقاَل تعالى َعْنُهْم َقْوَلُهْم:  ات  رابعًا:  

]الفرقان:    ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

 اِدُق األَِميُن. ُهْم َكانُوا َيُقولُوَن َعْنُه: الص  . َمَع أَن  [4
ۇ﴿: ا  َزِعيُمُهْم ُمْسَتْهِزئَسِخُروا ِمْنُه َوِمْن َدْعَوِتِه، َوَقاَل  خامسًا:  
ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆ

 . [32]األنفال:  ىىې
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َفِمْن ِحْقِد ُقَرْيٍش َعَلى َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ِإَلْيِه  َم َوج  َوَصْحِبِه َوَسل   ، َفات  ُهوا  ْحِر، اِتَِّهاَماٍت َباِطَلة  ُمَتَناِقَضة  َهُموُه ِبالِسِّ

 ُه َمْسُحوٌر، َوَهَذا َتَناُقٌض.َوأَن  
 َهُموُه ِبالُجنُوِن َوَطَلُبوا ِمْنُه اآلَياِت َوالُمْعِجَزاِت. َوات  
َصاِدقَوات   َعَرُفوا  َما  الذيَن  َوُهُم  ِبالَكِذِب،    واّللٰ   ِمْثَلُه. هذا،  ا  َهُموُه 

 تعالى أعلم. 
 الفرق بين الكفل والنصيب

َوانل  :  19السؤال الِكْفِل  بنَْيَ  الَفارُِق  تعاىل: َما  بَِقْوهِلِ  إََِلِْه  الُمَشارِ  ِصيِب 
ۇئۇئوئەئوئەئائائىىېې﴿

 ؟[85]النساء:  ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ
  ى َصل  اّلٰلِ    َسِيُِّدَنا َرُسولُ َفاَعُة الَحَسَنُة َلَقْد أََمَر ِبَها  الش    أوَلً:الجواب:  

اّلٰلُ   َوَيْقِضي   تُْؤَجُروا،  »اْشَفُعواَم ِبَقْوِلِه: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  
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رواه   َشاَء«  َما َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    َنِبيِِّهِ   ِلَسانِ   َعَلى
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ُموَسى أَِبي  اإلمام البخاري َعنْ 
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِبَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    اْسَتَطاعَ   »َمنِ َم:  َعَلْيِه 

 َعْنُه. اّلٰلُ    َرِضَي   َجاِبرٍ   َعنْ رواه اإلمام مسلم    َفْلَيْفَعْل«  أََخاهُ   َيْنَفعَ   أَنْ   ِمْنُكمْ 
َزَكاُة الَجاِه، َوَمْعَناَها الَوَساَطُة في َجْلِب َخْيٍر  َفاَعُة ِهَي  َوَهِذِه الش  

 أَو َدْفِع ُضٍرِّ للَمْشُفوِع َلُه ِبُدوِن َضَياِع َحٍقِّ لآلَخِريَن.
الش  أَم   الس  ا  ِبِإْقَراِر  َفاَعُة  أَو  ِه،  َوَرِدِّ الَحِقِّ  ِلَدْفِع  الَوَساَطُة  َفِهَي  ِيَِّئُة 

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ى ُحُقوِق اآلَخِريَن، َكَقْوِلِه َصل  الَباِطِل َوُحُصوِلِه، َوَضَياِع  
َوَسل   َوَصْحِبِه  َرِضَي آِلِه  َزْيٍد  ْبِن  أِلَُساَمَة  الَمْرأَِة اّلٰلُ    َم  َشْأِن  في  َعْنُهَما 

رواه الشيخان    ؟«اّللِٰ   ُحُدودِ   ِمنْ   َحدٍِّ   ِفي   »أََتْشَفعُ ِة التي َسَرَقْت:  الَمْخُزوِمي  
 َعْنَها.اّلٰلُ   َرِضَي   َعاِئَشةَ  َعنْ 

 َغِة: ِصيِب َوالِكْفِل، َفُهَو َكَما َذَكَر ُعَلَماُء اللُّ الَفاِرُق َبْيَن الن  ثانيًا: أََما  
الَحظُّ الن   ُهَو  َحَسَنة     ِصيُب  َشَفاَعة   َشَفَع  َفَمْن  َشْيٍء،  ُكِلِّ  ِمْن 

  ِبَظْهرِ   أِلَِخيهِ   َيْدُعو  ُمْسِلمٍ   َعْبدٍ   ِمنْ   َما اْسَتْوَجَب األَْجَر، َوفي الَحِديِث: »
ْرَداءِ   أَِبي  َعنْ « رواه اإلمام مسلم  ِبِمْثلٍ   َوَلَك :  الَمَلُك   َقاَل   ِإَل    اْلَغْيِب،  الد 
 .َعْنهُ اّلٰلُ   َرِضَي 

 ِصيُب. َهَذا ُهَو الن  
ْعُف ِمَن األَْجِر َواإِلْثِم، َوَيْأِتي ِبَمْعَنى    ا الِكْفُل َفُهَو الَحظُّ أَم   َوالِضِّ

َمْعَناُه   [28]الحديد:    ڭڭڭڭ﴿الِمْثِل، َكَما في َقْوِلِه تعالى:  
 ِضْعَفْيِن، أَو ِمْثَلْيِن.
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
 َغِة.ى َواِحٍد ِعْنَد أَْهِل اللُّ َوالِكْفُل ِبَمْعن  ِصيُب َفالن  

 َق َبْعُض أَْهِل الِعْلِم َبْيَنُهَما. َوَقْد َفر  
َوالِكْفُل  َفالن   ُمَضاَعَفٍة،  ِبَحَسَناٍت  الَحَسَنِة  َعَلى  الَجَزاُء  ُهَو  ِصيُب 

د   ، َوَيْنُدُر أَْن يُْسَتْخَدَم ِة َوفي الشْيِء الر  يُْسَتْعَمُل في الِشِّ ِديِء ِبَشْكٍل َعاٍمِّ
 . ڭڭڭڭ﴿في َغْيِرِه، َكَقْوِلِه تعالى: 

ىىېې﴿ِيَِّئَة في اآلَيِة الَكِريَمِة: ِبِه الس   َوِلَهَذا َخص  

ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئەئوئەئائائ

 . [85]النساء:   ﴾یی
 .اآلَيةِ ْكَراُر في الت   َقعَ ى ََل يَ َوَحت  
أَن  َوِمم   َعَلى  يَُؤِكُِّد  ِبالس    ا  َيْأِتي  الِكْفِل  اإلمام  َمْعَنى  رواه  ما  ِيَِّئِة، 
َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    َعْن َعْبدِ الشيخان  

، ِإَل  َكاَن َعَلى اْبِن آَدَم  ا  َنْفٌس ظُْلم تُْقَتُل  : »ََل مَ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
ُل َمْن َسن  الَقْتَل« ِل ِكْفٌل ِمْن َدِمَها، أِلَن ُه أَو   تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،. األَو 

 ﴾ النَّاِس  ِمنَ  َيْعِصُمَك  ﴿َواّلٰلُ 

]املائدة:   ﴾ڑڑژژ﴿َكْيَف نَُوفُِِّق بنَْيَ َقْوهِلِ تعاىل:  :  20السؤال

ابلخاري:  [67 اإلمام  َحِديِث  َوَبنْيَ  َزالُ   َما   ََعئَِشةُ   »يَا. 
َ
ِجدُ   أ

َ
لَمَ   أ

َ
  أ

َعامِ  ِي  الط  َكلُْت   اَّل 
َ
،   أ َوانُ   َفَهَذا   ِِبَْيََبَ

َ
ْبَهرِي  انِْقَطاعَ   وََجْدُت   أ

َ
  ِمنْ   أ

« َذلَِك  م   ؟ السُّ
.  [67]المائدة:    ڑڑژژ﴿َقْولُُه تعالى:  أوَلً:  الجواب:  
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َساَلِة، َوُكلُّ   ِمنَ   َيْعِصُمَك تعالى    اّللَٰ أَن     َيْعِني: الِرِّ َتْبِليِغ  َقْبَل  َذِلَك    الَقْتِل 
ق  َم، َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ   ا  َكاَن ُمَتَحِقِّ
 َبْعَد  ِفيِق األَْعَلى ِإَل  تعالى ِمْن َذِلَك، َوَلْم َيْنَتِقْل إلى الر  اّلٰلُ    َوَقْد َعَصَمهُ 

ڇڇچچچ﴿تعالى، وَقْد َقاَل تعالى:  اّلٰلِ    َغ ِرَساَلةَ أَْن َبل  
 . [3]المائدة:  ﴾ڌڌڍڍڇڇ

ِرَساَلةَ  أَن  اّلٰلِ    َفَبل َغ  َمَع  َحاَولُوا    تعالى،  الِكَتاِب  َوأَْهَل  الُمْشِرِكيَن 
 تعالى ِمْن َذِلَك.اّلٰلُ   الَحْمُد َعَصَمهُ َجاِهِديَن َقْتَلُه، َوَلِكْن َوّلِلِٰ 

  الن ِبيُّ   َكانَ :  َعْنَها اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةُ   َقاَلْت روى اإلمام البخاري    ثانيًا:
: ِفيهِ   َماَت   ال ِذي  َمَرِضهِ   ِفي  َيُقولُ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
  أََوانُ   َفَهَذا   ِبَخْيَبَر،  أََكْلُت   ال ِذي   الط َعامِ   أََلمَ   أَِجدُ   أََزالُ   َما   ،َعاِئَشةُ   »َيا 

«  َذِلَك  ِمنْ   أَْبَهِري اْنِقَطاعَ  َوَجْدُت  مِِّ  .السُّ
اُة الَمْسُموَمُة، َواألَْبَهُر ُهَو ِعْرٌق ُمْرَتِبٌط ِبالَقْلِب، ِإَذا  ُهَو الش  َعاُم  َوالط  

 اْنَقَطَع َماَت اإِلْنَساُن. 
  أََتْت   َيُهوِدي ة    اْمَرأَة    أَن    ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   أََنٍس   َعنْ وروى اإلمام مسلم  

  َفأََكَل   َمْسُموَمٍة،  ِبَشاةٍ َم  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل 
 ، مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   ِإَلى  ِبَها   َفِجيءَ   ِمْنَها،
 َذِلَك؟  َعنْ  َفَسأََلَها 

 .أِلَْقُتَلَك  أََرْدُت : َفَقاَلْت 
 .َذاِك« َعَلى ِلُيَسلَِِّطِك اّلٰلُ  َكانَ   »َما : َقاَل 
 َنْقُتُلَها؟  أَََل :  َقالُوا  :َقاَل 
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 . »ََل«: َقاَل 
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ  َرُسولِ  َلَهَواِت  ِفي أَْعِرُفَها  ِزْلُت  َفَما : َقاَل 

  لِ ْص في أَ   ةُ قَ ل  عَ المُ   اءُ رَ مْ الحَ   ةُ مَ حْ الل    َي هِ   اةٍ هَ لَ   عُ مْ جَ َم )آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
 (.ِك نَ الحَ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َرُسوَل َفاّلٰلُ   َسِيَِّدَنا  َعَصَم  آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    تعالى  َوَعَلى  َعَلْيِه 

تعالى، ِبَدِليِل َقْوِلِه تعالى: اّلٰلِ    َغ ِرَساَلةَ ى َبل  َم ِمَن الَقْتِل َحت  َوَصْحِبِه َوَسل  
 .﴾ڌڌڍڍڇڇڇڇچچچ﴿

َمْعن   الُعَلَماُء  َذَكَر  َلِطيفَوَقْد  أََبى  ا  ى  َفَقالُوا:  أَْن  اّلٰلُ    ُهَنا،  ِإَل   تعالى 
َبْيَن  َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىٍد َصل  َيْجَمَع ِلَنِبِيَِّنا َسِيِِّدَنا ُمَحم  

 َهاَدِة.ِة َوالش  ُبو  النُّ 
اِر ُقَرْيٍش الذيَن أََراُدوا َقْتَلُه، َكَما َعَصَمُه  تعالى ِمْن ُكف  اّلٰلُ    َعَصَمهُ 

تعالى، ِلَذِلَك َقاَل  اّلٰلِ    َغ ِرَساَلةَ ى َبل  ِمْن أَْهِل الِكَتاِب الذيَن أََراُدوا َقْتَلُه َحت  
َها أََراَدْت . َبْعَد أَْن أَْخَبَرْتُه أَن  َذاِك«  َعَلى  ِلُيَسلَِِّطِك اّلٰلُ    َكانَ   »َما ِلِتْلَك الَمْرأَِة:  

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَقْتَلُه، َوَهَذا َدِليٌل َعَلى ِعْصَمِتِه َصل  
تعالى اّلٰلُ   الَتْبِليُغ أَْكَرَمهُ  اَلَة َرِبِِّه َتَباَرَك وتعالى، َفَبْعَد أَْن َتم  ى يَُبِلَِّغ ِرَس َحت  
. هذا،َهاَدِة ِعْنَدَما َوَجَد أََثَر السُّ ِبالش    تعالى أعلم.واّلٰل  ِمِّ

 الحواميم 
 َما يِهَ ُسَوُر احَلَواِميِم يف الُقْرآِن الَعِظيِم؟: 21السؤال

ِبَحْرَفِي الَحاِء َوالِميِم، َوِهَي َسْبُع ِهَي السُّ الجواب:   َتْبَدأُ  َوُر التي 
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َلْت، ثُم    ُسَوٍر ُمَتَتاِلَياٍت، ُسوَرُة َغاِفٍر، ثُم    ْخُرِف، ثُم  الزُّ   وَرى، ثُم  الشُّ   ُفِصِّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  األَْحَقاِف. هذا، الَجاِثَيِة، ثُم   َخاِن، ثُم  الدُّ 

 الكريمالدعاء لحفظ القرآن 
 ََعُء الَمْسُنوُن ِِلَيِْسريِ ِحْفِظ الُقْرآِن الَكِريِم؟َما ُهَو الُّ : 22السؤال

:  َقاَل   أَن هُ َعْنُهَما،  اّلٰلُ    َرِضَي   َعب اٍس   اْبنِ   َعنْ روى الترمذي  الجواب:  
 ِإذْ َم  َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   ِعْندَ   َنْحنُ   َبْيَنَما 
ي،  أَْنَت   ِبأَِبي:  َفَقاَل   َطاِلٍب   أَِبي  ْبنُ   َعِليُّ   َجاَءهُ   ِمنْ   الُقْرآنُ   َهَذا   َتَفل َت   َوأُمِِّ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َفَقاَل   َعَلْيِه،  أَْقِدرُ   أَِجُدِني  َفَما   َصْدِري
، اّلٰلُ    َيْنَفُعَك   َكِلَماٍت   أَُعلُِِّمَك   أََفََل   الَحَسِن،  أََبا   »َيا :  مَ َوَصْحِبِه َوَسل    ِبِهن 

ُت   َعل ْمَتُه، َمنْ   ِبِهن    َوَيْنَفعُ   . َصْدِرَك؟« ِفي َتَعل ْمَت  َما  َويَُثبِِّ
ْمِنياّلٰلِ   َرُسوَل  َيا أََجْل : َقاَل   .َفَعلِِّ
  الل ْيلِ   ثُُلِث   ِفي  َتُقومَ   أَنْ   اْسَتَطْعَت   َفِإنْ   الُجُمَعِة،  َلْيَلةُ   َكانَ   ِإَذا »:  َقاَل 

َعاءُ   َمْشُهوَدةٌ،  َساَعةٌ   َفِإن َها  اآلِخرِ    أَِخي   َقاَل   َوَقدْ   ُمْسَتَجاٌب،   ِفيَها  َوالدُّ
 َلْيَلةُ   َتْأِتَي   َحت ى:  َيُقولُ   [98]يوسف:    ڄڄڄڦ﴿  ِلَبِنيهِ   َيْعُقوُب 
ِلَها، ِفي َفُقمْ  َتْسَتِطعْ  َلمْ  َفِإنْ  َوَسِطَها، ِفي َفُقمْ  َتْسَتِطعْ  َلمْ  َفِإنْ  الُجْمَعِة،  أَو 
ْكَعةِ   ِفي   َتْقَرأُ   َرَكَعاٍت،  أَْرَبعَ   َفَصلِِّ    يس   َوُسوَرةِ   الِكَتاِب   ِبَفاِتَحةِ   األُوَلى   الر 
ْكَعةِ   َوِفي َخاِن،  َوحم  الِكَتاِب   ِبَفاِتَحةِ   الث اِنَيةِ   الر  ْكَعةِ   َوِفي  الدُّ   الث اِلَثةِ   الر 

ْجَدِة،  َتْنِزيُل   َوالم  الِكَتاِب   ِبَفاِتَحةِ  ْكَعةِ   َوِفي  الس  اِبَعةِ   الر    الِكَتاِب   ِبَفاِتَحةِ   الر 
ِل،  َوَتَباَركَ  دِ   ِمنَ   َفَرْغَت   َفِإَذا   الُمَفص    َعَلى  الث َناءَ   َوأَْحِسنْ   ،اّللَٰ   َفاْحَمدِ   الت َشهُّ

يَن،  َساِئرِ   َوَعَلى   َوأَْحِسْن،  ي  َعلَ   َوَصلِِّ   اّلٰلِ،  ِلْلُمْؤِمِنينَ   َواْسَتْغِفرْ   الن ِبيِِّ
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ْخَواِنَك   َوالُمْؤِمَناِت  : َذِلَك   آِخرِ   ِفي  ُقْل   ثُم    ِباإِليَماِن،   َسَبُقوكَ   ال ِذينَ   َوإِلِ
  َما  أََتَكل َف   أَنْ   َواْرَحْمِني  أَْبَقْيَتِني،  َما   ا  أََبد   الَمَعاِصي  ِبَتْركِ   اْرَحْمِني  ُهم  اللٰ 
 َبِديعَ   ُهم  اللٰ   َعنِِّي،  يُْرِضيَك   ِفيَما   الن َظرِ   ُحْسنَ   َواْرُزْقِني  َيْعِنيِني،   ََل 

َمَواِت  ةِ   َواإِلْكَرامِ   الَجََللِ   َذا   َواألَْرِض   الس    َيا  أَْسأَلَُك   تَُراُم،  ََل   ال ِتي   َوالِعز 
 َكَما   ِكَتاِبَك   ِحْفظَ   َقْلِبي   تُْلِزمَ   أَنْ   َوْجِهَك   َونُورِ   ِبَجََلِلَك   َرْحَمنُ   َيا اّلٰلُ  

َي،  يُْرِضيَك   ال ِذي  الن ْحوِ   َعَلى  أَْتُلَوهُ   أَنْ   َواْرُزْقِني  َعل ْمَتِني،   َبِديعَ الٰلُهم     َعنِِّ
َمَواِت  ةِ   َواإِلْكَرامِ   الَجََللِ   َذا   َواألَْرِض   الس    َيا  أَْسأَلَُك   تَُراُم،  ََل   ال ِتي   َوالِعز 

رَ   أَنْ   َوْجِهَك   َونُورِ   ِبَجََلِلَك   َرْحَمنُ   َيااّلٰلُ    تُْطِلَق   َوأَنْ   َبَصِري،  ِبِكَتاِبَك   تَُنوِِّ
جَ   َوأَنْ   ِلَساِني،  ِبهِ    ِبهِ   َتْغِسَل   َوأَنْ   َصْدِري،  ِبهِ   َتْشَرحَ   َوأَنْ   َقْلِبي،  َعنْ  ِبهِ   تَُفرِِّ

 َوََل   َحْوَل   َوََل   أَْنَت،  ِإَل    يُْؤِتيهِ   َوََل   َغْيُركَ   الَحقِِّ   َعَلى  يُِعينُِني  ََل   َفِإن هُ   َبَدِني،
ةَ   أَوْ   ُجَمعٍ   َثََلَث   َذِلَك   َفاْفَعْل   الَحَسنِ   أََبا   َيا   الَعِظيِم،  الَعِليِِّ ِباّلٰلِ    ِإَل    ُقو 

  ا  ُمْؤِمن  أَْخَطأَ   َما   ِبالَحقِِّ   َبَعَثِني  َوال ِذي  اّلٰلِ،  ِبِإْذنِ   تَُجْب   ا  َسْبع  أَوْ   ا  َخْمس
 «.َقطُّ 

  َحت ى  ا  َسْبع   أَوْ   ا  َخْمس  ِإَل    َعِليٌّ   َلِبَث   َما   َفَواّللِٰ :  َعب اٍس   ْبنُ اّلٰلِ    َعْبدُ   َقاَل 
  َذِلَك   ِمْثلِ   ِفيَم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   َجاءَ 

 آَياٍت   أَْرَبعَ   ِإَل    آُخذُ   ََل   َخََل   ِفيَما   ُكْنُت   ِإنِِّي  اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا:  َفَقاَل   الَمْجِلِس 
،   أَوْ    آَية    أَْرَبِعينَ   الَيْومَ   أََتَعل مُ   َوأََنا   َتَفل ْتنَ   َنْفِسي  َعَلى  َقَرْأتُُهن    َفِإَذا   َنْحَوُهن 
،  َبْينَ اّلٰلُ    ِكَتاُب   َفَكأَن َما   َنْفِسي   َعَلى  َقَرْأتَُها  َوِإَذا   َنْحَوَها،  أَوْ   َوَلَقدْ   َعْيَني 

ْدتُهُ   َفِإَذا   الَحِديَث   أَْسَمعُ   ُكْنُت   َفِإَذا  األََحاِديَث   أَْسَمعُ   الَيْومَ   َوأََنا   َتَفل َت   َرد 
ْثُت   . ا  َحْرف ِمْنَها  أَْخِرمْ  َلمْ  ِبَها َتَحد 
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 ِعْندَ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َلهُ   َفَقاَل 
  َحِديٌث   َهَذا . َقاَل الترمذي:  الَحَسِن«  أََبا   َيا   الَكْعَبةِ   َوَربِِّ   »ُمْؤِمنٌ :  َذِلَك 
 . َغِريٌب 

َوَغْيُرُه:   الَحاِكُم  ْيَخْيِن،  َشْرطِ   َعَلى  َصِحيحٌ   َحِديٌث   َهَذا َوَقاَل    الش 
َجاهُ  َوَلمْ   ِبَقْوِلِه: َهَذا َحِديٌث َشاذٌّ.  َهِبيُّ َبُه الذ  ؛ َوَتَعق  يَُخرِِّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُه  ن  إِ   :َفَهَذا الَحِديُث ُمْخَتَلٌف ِفيِه َبْيَن ُعَلَماِء الَحِديِث، َوَبْعُضُهْم َقاَل 

َحَرَج   ََل  َوَلِكْن  َمْوُضوٌع؛  الدُّ َحِديٌث  أَْخِذ  الَحِديِث  ِمْن  َهَذا  ِمْن  َعاِء 
تعالى أَْن َيْجَعَل الُقْرآَن الَعِظيَم َرِبيَع ُقُلوِبَنا، اّلٰلَ    َوالُمَحاَفَظِة َعَلْيِه، َوأَْسأَلُ 

 تعالى أعلم. واّلٰل   ة  َلَنا ََل َعَلْيَنا َيْوَم الِقَياَمِة. آمين. هذا،َوأَْن َيُكوَن ُحج  
َجْت﴾ ﴿َوِإَذا النُّ   ُفوُس ُزو ِ

ِ   َما َتْفِسرُي َقْولِ : 23السؤال  ؟[7]اِلكوير:  ڤڤٹ﴿ تعاىل: اّٰلله
َواّلٰل    . َيْعِني ـ[7]التكوير:    ڤڤٹ﴿َقْولُُه تعالى:  الجواب:  
 ِصْنٍف إلى ِصْنِفِه، أِلَن    تعالى ُكل  اّلٰلُ    ُه َيْوَم الِقَياَمِة َيْجَمعُ تعالى أَْعَلُم ـ أَن  

تعالى:  الز   َقْوِلِه  في  َكَما  ْنُف،  الِصِّ َمَعاِنيِه  ِمْن   ہہۀ﴿ْوَج 
. َوفي َقْوِلِه  [58]ص:    ەئائائى﴿ . َوفي َقْوِلِه تعالى:  [7]الواقعة:  
َيْعِني [22]الصافات:    یىئىئىئېئېئېئ﴿ تعالى:    .
 َوأَْشَكاَلُهْم.أَْصَناَفُهْم 

يَُضمُّ  األَْجَساِد،  إلى  األَْرَواُح  َتُعوَد  أَْن  َبْعَد  الِقَياَمِة  َيْوِم    ُكل    َففي 
يَُضمُّ  الَخْيِر  َفأَْهُل  ِصْنِفِه،  إلى  الش  ِصْنٍف  َوأَْهُل  الَخْيِر،  أَْهِل  إلى  ِرِّ وَن 
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، َوُكلُّ وَن إلى أَْهِل الش  يَُضمُّ  َصَف ِبِصَفاِتَها، ُزْمَرٍة إلى َمْن َشاَبَهَها َوات    ِرِّ
. َوَقاَل: [71]الزمر:   ﴾ڈڎڎڌڌڍ﴿َكَما َقاَل تعالى:  

 . [73]الزمر:  ﴾ۆۆۇۇڭڭڭ﴿
ڇڇچچچچڃ﴿ا يَُؤِكُِّد َهَذا َقْولُُه تعالى:  َوِمم  

ژڈڎڈڎڌڌڍڍڇڇ

 . [69]النساء:  ژ
ِبِيِّيَن َعَلْيِهْم َصَلَواُت  تعالى َيْجَمُع أَْهَل الَمَراِتِب الُعْلَيا َكالن  اّلٰلَ    َفِإن  

َجْميع َعَلْيِهْم  َوَسََلُمُه  ِرْضَوانُ   ا  َرِبِّي  يِقيَن  ِدِّ في  اّلٰلِ    َوالِصِّ َعَلْيِهْم  تعالى 
َوََل   ُرْتَبِتِهْم  في  َماَثَلُهْم  َمْن  َمَع  الَمَناِزِل  َكْوِنِهْم أَْعَلى  ِمْن  َذِلَك  َيْمَنُع 

الشُّ  ِمَن  َمْرَتَبِتِهْم  َمْن ُهْم ُدوَن  َمَع  َوَيْجَتِمُعوَن  اِلِحيَن َهَداِء َوالص  َيْلَتُقوَن 
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىُسوَل َصل  تعالى َوالر  اّلٰلَ  ْن أََطاعَ ِمم  

 .ِتِهمْ َوَصَدَق في َمَحب  
َبا َمَع    اِر، ُكلُّ اُر َمَع الُفج  َوَكَذِلَك الُفج   ِصْنٍف َمَع ِصْنِفِه، َفأَْهُل الِرِّ

أَْهِل  َمَع  َوالُفُجوِر  الِفْسِق  َوأَْهُل  َنا،  الِزِّ أَْهِل  َمَع  َنا  الِزِّ َوأَْهُل  َبا،  الِرِّ أَْهِل 
 الِفْسِق َوالُفُجوِر.

 ْنَيا.في الدُّ   َمَع َمْن أََحب  َواِحٍد يُْحَشُر َيْوَم الِقَياَمةِ  َوُكلُّ 
يِقيَن  الٰلُهم    دِِّ َوالصِِّ يَن  الن ِبيِِّ ِمَن  َعَلْيِهْم  أَْنَعْمَت  ال ِذيَن  َمَع  اْجَعْلَنا 

اِلِحيَن َوَحُسَن أُوَلِئَك َرِفيق  َهَداِء َوالص   أعلم.  تعالى واّلٰل    . آمين. هذا، ا  َوالشُّ
 ﴾اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُرواَوَجاِعُل الَِّذيَن ﴿
َقْولِ :  24السؤال َتْفِسرُي  ِ    َما  َعلَْيِه  اّٰلله ِعيََس  لَِسيِِِّدنَا  َقاَل  ِحنَي  تعاىل 
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 ؟ ﴾ڄڄڄڦڦڦ﴿ َلُم: َلةُ َوالس  الص  
تعالى:  الجواب:   آل ]  ﴾ڄڄڄڦڦڦ﴿َقْولُُه 

 َبُعوُه، ِمَن الذيَن َكَفُروا ِبِه. . َيْدَفُعَنا ِلَمْعِرَفِة الذيَن ات  [55عمران:  
ََلُم ُهُم الذيَن آَمنُوا  ََلُة َوالس  َبُعوا َسِيَِّدَنا ِعيَسى َعَلْيِه الص  الذيَن ات  

ََلُم َكَما َقاَل َعْن ََلُة َوالس  َسِيَِّدَنا ِعيَسى َعَلْيِه الص    ْوِحيِد، َوآَمنُوا ِبأَن  ِبالت  
ڳگگگگ  ککککڑڑژژ﴿َنْفِسِه:  

ڻڻڻڻںں  ڱڱڱڱڳڳڳ

ۓۓے  ےھھھھہہہہۀ  ۀ
 . [34ـ30]مريم:  ڭ

ُقوا  ََلُم ُهُم الذيَن َصد  ََلُة َوالس  َبُعوا َسِيَِّدَنا ِعيَسى َعَلْيِه الص  الذيَن ات  
 .[6]الصف:  ﴾ٹٹٹٿٿٿٿ﴿ َقْوَلُه: 

 َبُعوُه، َوَما َعَداُهْم َكَفُروا ِبِه. َفَهُؤََلِء ُهُم الذيَن ات  
ُه َرُسوٌل ِمْن َرِبِّ  ََلُم أَن  ََلُة َوالس  َفَمْن آَمَن ِبَسِيِِّدَنا ِعيَسى َعَلْيِه الص  

تعالى َوْحَدُه، َكَما اّلٰلِ    ِبِعَباَدةِ ُه أََمَر  ُه َبَشٌر َكَساِئِر الَبَشِر، َوأَن  الَعاَلِميَن، َوأَن  
ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ﴿َقاَل تعالى ِحَكاَية  َعْنُه:  

ائائىېىېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ

 . [117]المائدة:   ەئەئ
َقاَل:َوأَم   َمْن  َقاَل:  اّلٰلُ    ا  أَو  الَمِسيُح،  َثََلَثةٍ اّلٰلَ    ِإن  ُهَو  َفُهُم َثاِلُث   ،

ٹٹٹٹ﴿ تعالى، َقاَل تعالى:  اّلٰلِ    الذيَن َكَفُروا، ِبَشَهاَدةِ 

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ
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ڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

گگککککڑڑژ  ژڈڈڎ

ڻڻڻںںڱڱڱڳڱڳڳڳگگ

ےھھھھہہہ  ہۀۀڻ

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓ  ۓے

ىېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇ

 . [75ـ 72]المائدة:  ﴾ەئەئائائى
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ُه َعْبُد  ُه َبَشٌر، َوأَن  ََلُم أَن  ََلُة َوالس  َفَمْن آَمَن ِبَسِيِِّدَنا ِعيَسى َعَلْيِه الص  
اّلٰلُ    . ُهَو َمْن َرَفَعهُ ﴾ٹٹٹٿٿٿٿ﴿ َوآَمَن ِبَقْوِلِه:    اّلٰلِ،

 َكَفُروا. تعالى، َوَجَعَلُه َفْوَق الذيَن 
ِة َسِيِِّدَنا  َفْوَق الذيَن َكَفُروا ُهُم الذيَن آَمنُوا ِبنُُبو  اّلٰلُ    َفالذيَن َجَعَلُهمُ 

ٍد ِة َسِيِِّدَنا ُمَحم  َتاَبُعوا ِإيَماَنُهْم ِبِبْعَثِة َونُُبو    ََلُم، ثُم  ََلُة َوالس  ِعيَسى َعَلْيِه الص  
 َم، َواْنَخَرطُوا َمَع الُمْسِلِميَن.َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ  ىَصل  

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،ا ِبَذِلَك َوالَحْمُد ّللِٰ َوَنْحُن آَمن  
 

 **  **  ** 
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 ِفيِه«   يَُباَركَ  ََل   أَنْ  اً َقِمن َكانَ »
ُ    هل صحيح أن انليب َصّل  :  1السؤال َم قال: َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله

وْ   اً َدار  بَاعَ   »َمنْ 
َ
نْ   اً َقِمن  اَكنَ   ِمْثلِِه،  يِف   َثَمَنهُ   ََيَْعْل   َفلَمْ   اً َعَقار  أ

َ
  اَل   أ

 ؟فِيِه«  ُيَباَركَ 
 َرُسوَل   َسِمْعُت :  َقاَل   ُحَرْيٍث   ْبنِ   َسِعيدِ   َعنْ َرَوى ابن ماجه  الجواب:  

  ا  َعَقار   أَوْ   ا  َدار  َباعَ   »َمنْ :  َيُقولُ   مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  
َحِديٌث  ِفيِه«  يَُباَركَ   ََل   أَنْ   ا  َقِمن  َكانَ   ِمْثِلِه،  ِفي  َثَمَنهُ   َيْجَعْل   َفَلمْ  َوُهَو   .

 َضِعيٌف. 
« أَْي: ا  َقِمنَم: »آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ى َوَمْعَنى َقْوِلِه َصل  

 . ا  َوَخِليق ا  َجِدير
 َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   الَيَمانِ   ْبنِ   ُحَذْيَفةَ وفي ِرَواَيٍة َلُه َعْن  

  َيْجَعْل   َوَلمْ   ا  َدار  َباعَ   »َمنْ :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  
 . َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف. ِفيَها« َلهُ  يَُباَركْ  َلمْ  ِمْثِلَها، ِفي َثَمَنَها 

  ِفيِه ِإْرَشاٌد ِمْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ   ا  ِريُف َوِإْن َكاَن َضِعيفَوالَحِديُث الش  
اِر َيَضَع الَعْبُد َثَمَن الد  َم أَْن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ  

 في ِمْثِلَها. 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ُه َيِجُب َعَلى َمْن َباَع  َفالَحِديُث َضِعيٌف، َوَلْم َيْذُكْر أََحٌد ِمَن الُفَقَهاِء أَن  
 ، زٌ ائِ جَ   َبْيَع اإِلْنَساَن ِلَما َيْمِلُكهُ   َمَن في ِمْثِلِه، أِلَن  أَْن َيَضَع الث    ا  َلُه أَو َعَقار   ا  َدار 

 َف في َثَمِنِه ِبَما َشاَء. َفَلُه َهَذا، َوَلُه أَْن َيـَتَصر   ،ا  ة  ِإَذا َكاَن ُمْضَطرَوَخاص  
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َمِن َغْيَرُه َوَلو  ا ِإَذا َباَعُه َمَع َحاَجِتِه ِإَلْيِه، َفاألَْوَلى أَْن َيْسَتْبِدَل ِبالث  أَم  
َض َنْفَسُه ِلُذِلِّ ُسَؤاِل الس  ِل، َحت  ِمَن األَو    ا  َشْأن  َكاَن أََقل    َكِن. هذا، ى ََل يَُعِرِّ
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 شبهة المساواة بين الكلب والمرأة 
ِ    هل صحيح أنه جاء يف احلديث الْشيف بأن َسيَِِّدنَا َرُسوَل :  2السؤال اّٰلله

ُ  َصّل    ى بني اللكب واملرأة؟ َم سو  َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  َعلَْيِه اّٰلله
ُمْسِلٍم    أوَلً:الجواب:   َرُجٍل  َباِل  َيْخطَُر في  أَْن  الَمْعُقوِل  ِمَن  َهْل 

چچڃڃڃڃڄ﴿ ة  َبْعَد َقْوِلِه تعالى:  َهَذا الَخاِطُر، َوَخاص  

 ؟ [13]الحجرات:  ﴾ڌڌڍڍڇڇڇڇچچ
الَمْعُقوِل أَْن َيْخطَُر في َباِل َرُجٍل ُمْسِلٍم َهَذا الَخاِطُر َوَسِيُِّدَنا  َهْل ِمَن  

  الن اُس،   أَيَُّها   َيا َم َيُقوُل: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ 
،  َعَلى  ِلَعَرِبيٍِّ  َفْضَل  ََل  أَََل  َواِحٌد، أََباُكمْ  َوِإن   َواِحٌد، َرب ُكمْ  ِإن   أَََل   َعَجِميٍِّ
،  َعَلى  ِلَعَجِميٍِّ   َوََل   أَْحَمَر،  َعَلى  أَْسَودَ   َوََل   أَْسَوَد،  َعَلى  أَْحَمرَ   َوََل   َعَرِبيٍِّ
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  َنْضَرةَ  أَِبي  َعنْ «؟ رواه اإلمام أحمد ِبالت ْقَوى  ِإَل  

َواّلٰل    َيْخطَُر في َباِل َرُجٍل ُمْسِلٍم َهَذا الَخاِطرُ َهْل ِمَن الَمْعُقوِل أَْن  
ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائىى﴿تعالى َيُقوُل:  

يئجبىئمئحئجئییییىئىئىئېئېئېئۈئ

 ؟ [11]الحجرات:  جثيتىتمتختحتيبجتىبمبخبحب
الَخاِطُر َوَسِيُِّدَنا  َهْل ِمَن الَمْعُقوِل أَْن َيْخطَُر في َباِل َرُجٍل ُمْسِلٍم َهَذا  

  َتَحاَسُدوا،   »ََل َم َيُقوُل:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ 
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 َبْيعِ   َعَلى  َبْعُضُكمْ   َيِبعْ   َوََل   َتَداَبُروا،  َوََل   َتَباَغُضوا،  َوََل   َتَناَجُشوا،  َوََل 
 َوََل   َيْظِلُمهُ   ََل   الُمْسِلِم،  أَُخو   الُمْسِلمُ   ؛ ا  ِإْخَواناّلٰلِ    ِعَبادَ   َوُكونُوا  َبْعٍض،
اٍت   َثََلَث   َصْدِرهِ   ِإَلى  َويُِشيرُ   َهاُهَنا«  الت ْقَوى  َيْحِقُرهُ   َوََل   َيْخُذلُُه،  َمر 
رِِّ   ِمنَ   اْمِرئٍ   »ِبَحْسِب   َعَلى   الُمْسِلمِ   ُكلُّ   الُمْسِلَم،  أََخاهُ   َيْحِقرَ   أَنْ   الش 
 ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ ؟ رواه اإلمام مسلم  َوِعْرُضُه«  َوَمالُُه،  َدُمُه،  َحَراٌم،  الُمْسِلمِ 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي 

  ِعْنَدَها  ُذِكرَ َعْنَها  اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ روى اإلمام البخاري    ثانيًا:
ََل   َيْقَطعُ   َما ْهُتُموَنا:  َفَقاَلْت   َوالَمْرأَُة،  َوالِحَمارُ   الَكْلُب   ةَ الص   ِبالُحُمرِ   َشب 

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبي    َرأَْيُت   َلَقدْ َواّلٰل    ِب،َوالِكََل 
ِريرِ   َعَلى   َوِإنِِّي   يَُصلِِّي ،  الِقْبَلةِ   َوَبْينَ   َبْيَنهُ   الس   الَحاَجُة،  ِلي   َفَتْبُدو   ُمْضَطِجَعة 
 ، مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    َصل ى   الن ِبي    َفأُوِذَي   أَْجِلَس،  أَنْ   َفأَْكَرهُ 
 .ِرْجَلْيهِ  ِعْندِ   ِمنْ  َفأَْنَسلُّ 

 َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َذرٍِّ   أَِبي  َعنْ وفي ِرَواَيٍة لإلمام مسلم  
 يَُصلِِّي،   أََحُدُكمْ   َقامَ   »ِإَذا :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  
ْحِل،  آِخَرةِ   ِمْثُل   َيَدْيهِ   َبْينَ   َكانَ   ِإَذا   َيْسُتُرهُ   َفِإن هُ    َيَدْيهِ   َبْينَ   َيُكنْ   َلمْ   َفِإَذا   الر 
ْحِل،   آِخَرةِ   ِمْثُل   . األَْسَوُد«   َوالَكْلُب   َوالَمْرأَُة،   اْلِحَماُر،   َصََلَتهُ   َيْقَطعُ   َفِإن هُ   الر 

،  أََبا  َيا :  ُقْلُت    ِمنَ   األَْحَمرِ   الَكْلِب   ِمنَ   األَْسَودِ   الَكْلِب   َبالُ   َما   َذرٍِّ
 األَْصَفِر؟  الَكْلِب 

آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   َسأَْلُت   أَِخي،  ْبنَ   َيا:  َقاَل  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 .َشْيَطاٌن« األَْسَودُ  »الَكْلُب :  َفَقاَل  َسأَْلَتِني َكَما َم َوَصْحِبِه َوَسل  
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الش   الَحِديُث  َصََلِة َهَذا  َقْطُع  َوُهَو  َشْرِعيٌّ  ُحْكٌم  ِفيِه  يُْذَكُر  ِريُف 
 اْمَرأَةٌ.َبْيَن َيَدْيِه َكْلٌب أَو ِحَماٌر أَو   الُمَصِلِّي ِإَذا َمر  

ُجِل ِبِهْم، َفالَمْرأَُة َوَسَبُب َقْطِع َهُؤََلِء َصََلَة الُمَصِلِّي ُهَو اْنِشَغاُل الر  
َسَبب َتُكوُن  الص    ا  َقْد  في  َوُهَو  َوَخاص  ِلِفْتَنِتِه  َوالَكْلُب  ُهَو  ََلِة،  األَْسَوَد  ة  

ْيَطاِن َعََلَقٌة، روى َبْيَنُه َوَبْيَن الش  ُه  َشْيَطاٌن، َوَكَذِلَك ِبالِنِّْسَبِة للِحَماِر َكأَن  
َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبي    أَن    َعْنُه،اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ الشيخان  

َيَكةِ   ِصَياحَ   َسِمْعُتمْ   »ِإَذا :  َقاَل َم  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل    َفْضِلِه،  ِمنْ اّلٰلَ    َفاْسأَلُوا   الدِِّ
ُذوا  الِحَمارِ   َنِهيَق   َسِمْعُتمْ   َوِإَذا   ،ا  َمَلك  َرأَْت   َفِإن َها ْيَطاِن،   ِمنَ ِباّلٰلِ    َفَتَعو   الش 
 . «ا  َشْيَطان َرأَى َفِإن هُ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
آِلِه  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  تعالى أَْن َيُكوَن َحِديُث الن  اّلٰلِ    َفَمَعاذَ 

َوَسل   ِبَتْكِريِم َوَصْحِبِه  َجاَء  الذي  َوُهَو  َوالَمْرأَِة،  الَكْلِب  َبْيَن  يَُساِوي  َم 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىالَمْرأَِة َوَتْعِظيِمَها َوَرْفِع َشْأِنَها، َوأَْوَصى ِبَقْوِلِه َصل  

َساءِ   اْسَتْوُصواَم: »َوَصْحِبِه َوَسل    ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ رواه الشيخان    «ا  َخْير  ِبالنِِّ
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي 

ُق ِبَقْطِع َصََلِة الَعْبِد ا الَحِديُث الَمْذُكوُر َفُهَو ُحْكٌم َشْرِعيٌّ َيَتَعل  َوأَم  
 أََماَمُه َكْلٌب أَو ِحَماٌر أَو اْمَرأَةٌ. ِإَذا َمر  

َها َتَرى  َعْنَها ُهَو ِإْنَكاُر الُحْكِم، أِلَن    اّلٰلُ  ِيَِّدِة َعاِئَشَة َرِضَي َوِإْنَكاُر الس  
ْهُتُموَنا، لَذِلَك َقاَلْت:  ا  ِريَف َمْنُسوخالَحِديَث الش    ِب، َوالِكََل   ِبالُحُمرِ   َشب 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبي    َرأَْيُت   َلَقدْ َواّلٰل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    يَُصلِِّي َم  َعَلْيِه 
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ِريرِ   َعَلى  َوِإنِِّي ،  الِقْبَلةِ   َوَبْينَ   َبْيَنهُ   الس   َفأَْكَرهُ   الَحاَجُة،  ِلي  َفَتْبُدو  ُمْضَطِجَعة 
  َفأَْنَسلُّ   ،مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    َصل ى  الن ِبي    َفأُوِذَي   أَْجِلَس،  أَنْ 
 .ِرْجَلْيهِ  ِعْندِ  ِمنْ 

ََلِة ِبُمُروِر أََحٍد َبْيَن َيَدِي الُمَصِلِّي، ِبالِنِّسَبِة ِلُحْكِم بُْطََلِن الص  ا َوأَم  
ََلَة ََل َتْبطُُل ِبُمُروِر َشْيٍء َبْيَن َيَدِي الص    َفَقْد َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَن  

ََلِة الص    َما ُهَو َنْقُص ْيٍء ِإن  ََلِة ِبُمُروِر َش الُمَراَد ِبَقْطِع الص    الُمَصِلِّي، َوَقالُوا ِإن  
 ََلِة. َبْيَن َيَدْيِه، َوَلْيَس الُمَراُد ِإْبَطاَل الص   ِلَشْغِل َقْلِب الُمَصِلِّي ِبَما َيُمرُّ 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َسِيَِّدَنا َرُسوَل   َوَمْن َزَعَم ِبأَن  
 ى َبْيَن الَمْرأَِة َوالَكْلِب َفَقْد أَْعَظَم الِفْرَيَة َعَلى َسِيِِّدَنا َرُسولِ َم َقْد َسو  َوَسل  
 تعالى أعلم.واّلٰل  َم. هذا،َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ى َصل  اّلٰلِ 

 « اً َنِبي    َنْمَلةٌ  َقَرَصْت »
األنبياء قرصته نملة، فأحرق  ما صحة احلديث، أن نبياً من  :  3السؤال

 قرية انلمل بأكملها؟
  َرِضَي   ُهَرْيَرةَ َجاَء في َصِحيِح اإلمام البخاري َعْن أَِبي  الجواب:  

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   َسِمْعُت :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ  
 َفأُْحِرَقْت،   الن ْمِل،  ِبَقْرَيةِ   َفأََمرَ   األَْنِبَياِء،  ِمنَ   ا  َنِبيِّ   َنْمَلةٌ   َقَرَصْت »:  َيُقولُ 

ة   أَْحَرْقَت   َنْمَلةٌ  َقَرَصْتَك  أَنْ : ِإَلْيهِ اّلٰلُ   َفأَْوَحى  «.تَُسبِِّحُ  األَُممِ   ِمنَ  أُم 
الُمْؤِذي، َوَهَذا  ِريُف يُِفيُد َجَواَز َحْرِق الَحَيَواِن  َوَهَذا الَحِديُث الش  
ا في َشْرِعَنا َفَقْد نُِهيَنا َعْن َذِلَك، ِلَما روى اإلمام َكاَن َشْرَع َمْن َقْبَلَنا، َوأَم  

ْحَمنِ   َعْبدِ   َعنْ أحمد   َعَلْيِه اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  ، َعِن الن  أَِبيهِ   َعنْ   اّلٰلِ،  َعْبدِ   ْبنِ   الر 
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َب   أَنْ   َيْنَبِغي   ََل   »ِإن هُ اَل:  َم قَ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل    . الن اِر«   َربُّ   ِإَل    ِبالن ارِ   يَُعذِِّ
داود   وأبو  أحمد  اإلمام  َعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   َعب اٍس   اْبنِ   َعنِ وروى 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبي    ِإن  :  َقاَل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    َقْتلِ   َعنْ   َنَهىَم  َعَلْيِه 
َوابِِّ   ِمنَ  أَْرَبعٍ  َردُ  َواْلُهْدُهُد،  َوالن ْحَلُة، الن ْمَلُة،: الد   . َوالصُّ

َرُد: طَ  ُل  كَ  يُؤْ ُد، ََل وَ ْس ُفُه أَ ِنْص ُض وَ يَ بْ ُفُه أَ ، ِنْص ورِ فُ َق الُعْص وْ ٌر فَ ائِ َوالصُّ
 ِلِه.تْ قَ  نْ َعَة مِ فَ  َمنْ ََل وَ 

الن   ُعوِتَب  الَحِديِث  الن    ِبيُّ َوفي  َقْرَيَة  أَْحَرَق  َنْمَلٍة الذي  ِبَسَبِب  ْمِل 
الُمَقر   َسِيَِّئاُت  األَْبَراِر  َحَسَناُت  َباِب:  ِمْن  َوَهَذا  أِلَن  َقَرَصْتُه،  َكاَن ِبيَن،  ُه 

 األَْوَلى أَْن َيْفَعَل َذِلَك.
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

في َشْرِع َمْن َقْبَلَنا، َوَلِكْن    ا  َفاإِلْحَراُق للَحَيَواِن الُمْؤِذي َكاَن َجاِئز
الن   َسِيَِّئاُت أِلَن    ِبيُّ ُعوِتَب  األَْبَراِر  َوَحَسَناُت  األَوَلى،  ِبِخََلِف  أََتى  ُه 

 ِبيَن.الُمَقر  
الت  أَم   َيُجوُز  َفََل  َشْرِعَنا  في  ِبالن  ا  الن  ْعِذيُب  َقْتِل  َعْن  َونُِهيَنا  ْمِل  اِر، 

 تعالى أعلم. واّللٰ  ْحِل. هذا،َوالن  
 انتقاص الماء 

مجلتها  :  4السؤال ومن  الفطرة،  من  عْش  الْشيف:  احلديث  يف  جاء 
 انتقاص املاء، فما هو املقصود بذلك؟

ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم َعْن  َجاَء في الَحِديِث الش  الجواب:  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنَها َقاَلْت: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    َعاِئَشَة َرِضَي 
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َوَسل   ْحَيِة، َوَصْحِبِه  اللِِّ َوِإْعَفاُء  اِرِب،  الش  َقصُّ  الِفْطَرِة:  ِمَن  »َعـْشٌر  َم: 
َوَنْتُف  الَبَراِجِم،  َوَغْسُل  األَْظَفاِر،  َوَقصُّ  الَماِء،  َواْسِتْنَشاُق  َواُك،  َوالسِِّ

، َواْنِتَقاُص الَماِء« َقاَل َزَكِري ا: َقاَل ُمْصَعٌب: َوَنِسيُت اإِلِبِط، َوَحْلُق الَعاَنةِ 
 الَعاِشَرَة ِإَل  أَْن َتُكوَن الَمْضَمَضَة. 
 اِح ِباَلْسِتْنَجاِء. َرُه َوِكيُع ْبُن الَجر  َمْعَنى اْنِتَقاِص الَماِء: َكَما َفس  

 َتْطِهيِر الَمَحِلِّ َوَتْنِظيِفِه.َوَكاَن اَلْسِتْنَجاُء ِمَن الِفْطَرِة ِلَما ِفيِه ِمْن 
أََثِر   ِمْن  الَبَراَءِة  َطَلُب  َوُهَو  اَلْسِتْبَراُء،  اَلْسِتْنَجاِء  َلَواِزِم  َوِمْن 

َب َعاَدِتِه ِبَنْحٍو ِمْن َمْشٍي أَو َتَنْحنٍُح، ُجَل اَلْسِتْبَراُء َحَس الَخاِرِج، َفَيْلَزُم الر  
 لَوْسَوَسِة.ِبَحْيُث ََل َيِصُل إلى َدَرَجِة ا 
 َوَتْغِسُل، َوِقيَل: َتْضَغُط َعَلى َعاَنِتَها. َوالَمْرأَُة َتْنَتِظُر َقِليَل  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َعَلى   َوَيْنَبِغي  الِفْطَرِة،  ِمَن  َوَهَذا  اَلْسِتْنَجاُء،  ُهَو  الَماِء  َفاْنِتَقاُص 
َوِبُدوِن   ِبَذِلَك  اَلْهِتَماُم  أِلَن  الُمْؤِمِن  ِمَن َعام    َوْسَوَسٍة،  الَقْبِر  َعَذاِب  َة 

الد   روى  َرِضَي   اَرُقْطِنيُّ الَبْوِل،  أََنٍس  َرُسولُ اّلٰلُ    َعْن  َقاَل  َقاَل:  اّلٰلِ   َعْنُه 
َة  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   ُهوا ِمَن الَبْوِل، َفِإن  َعام  َم: »َتَنز 
 ِب اْلَقْبِر ِمْنُه«.َعَذا 

اْبِن َعب اٍس َرِضَي  َعْنُهَما َقاَل: َمر   اّلٰلُ    وروى اإلمام البخاري َعِن 
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ى الن ِبيُّ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »ِإن ُهَما  َعَلْيِه  َفَقاَل:  ِبَقْبَرْيِن،  َم 

أَم   َكِبيٍر،  َباِن ِفي  َوَما يَُعذ  َباِن،  الَبْوِل، َلُيَعذ  َيْسَتِتُر ِمَن  َفَكاَن ََل  ا أََحُدُهَما 
ا اآلَخُر َفَكاَن َيـْمِشي ِبالن ِميَمِة«. هذا،  تعالى أعلم. واّلٰل   َوأَم 
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 »أَْن َتِلَد األََمُة َربََّتَها« 

ِ    ما معىن قول َسيِِِّدنَا َرُسولِ :  5السؤال ُ    َصّل  اّٰلله َوَصْحبِِه  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ  اّٰلله
َمُة َرب َتَها«؟َوَسل  

َ
ْن تَِِلَ األ

َ
 َم يف علمات قيام الساعة: »أ

َعْنُه  اّلٰلُ    روى اإلمام مسلم َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخط اِب َرِضَي الجواب:  
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسولِ 

َعِر،  َياِب، َشِديُد َسَواِد الش  َذاَت َيْوٍم، ِإْذ َطَلَع َعَلْيَنا َرُجٌل َشِديُد َبَياِض الثِِّ
َفِر، َوََل َيْعِرُفُه ِمن ا أََحٌد، َحت ى َجَلَس ِإَلى الن ِبيِِّ َصل     ى ََل يَُرى َعَلْيِه أََثُر الس 

َوَسل  اّلٰلُ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َوَوَضَع َعَلْيِه  ُرْكَبَتْيِه،  ِإَلى  ُرْكَبَتْيِه  َفأَْسَنَد  َم، 
ْيِه َعَلى َفِخَذْيهِ  اَعِة.  ..... ثُم  .َكف   َقاَل َلُه: َفأَْخِبْرِني َعِن الس 

اِئِل«.   َقاَل: »َما الَمْسُؤوُل َعْنَها ِبأَْعَلَم ِمَن الس 
 َقاَل: َفأَْخِبْرِني َعْن أََماَرِتَها. 

اِء  َقاَل:   »أَْن َتِلَد األََمُة َرب َتَها، َوأَْن َتَرى الُحَفاَة الُعَراَة الَعاَلَة ِرَعاَء الش 
 َيَتَطاَولُوَن ِفي الُبْنَياِن«.
ُشر   الفِ َواْخَتَلَف  َهِذِه  َتْفِسيِر  في  الَحِديِث  الَحِديِث  قْ اُح  ِمَن  َرِة 

 ِريِف.الش  
َرب َتَها« أَْي: َسِيَِّدَتَها َوَسِيَِّدَها، َوَماِلَكَها  َبْعُضُهْم َقاَل: »أَْن َتِلَد األََمُة  
َوَلَد األََمِة ِمْن   ، َفِإن  َراِري َوأَْوََلِدِهن  َوَماِلَكَتَها، َوُهَو ِإْخَباٌر َعْن َكْثَرِة الس  

 َسِيِِّدَها ِبَمْنِزَلِة َسِيِِّدَها. 
ُه ِمْن ُجْمَلِة  لُمُلوَك، َفَتُكوُن أُمُّ اإِلَماَء َيِلْدَن ا   َوَبْعُضُهْم َقاَل: َمْعَناُه أَن  

 ِة.ِعي  ِتِه، َوُهَو َسِيُِّدَها َوَسِيُِّد َغْيِرَها ِمَن الر  َرِعي  
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أَن   َرب َتَها«:  َتِلَد األََمُة  َقاَل: َمْعَنى »أَْن  الُعُقوُق في  َوَبْعُضُهْم  َيْكثُُر  ُه 
أُم   الَوَلُد  َفُيَعاِمُل  ُمَعاَملَ األَْوََلِد،  الس  ُه  َوالس  َة  اإِلَهاَنِة  ِمَن  أََمَتُه،  ِبِّ  ِيِِّد 

 .ا  َها َمَجازْرِب َواَلْسِتْخَداِم، َفأُْطِلَق َعَلْيِه َربُّ َوالض  
َهاِت  اَعِة َكْثَرُة الُعُقوُق لألُم  َوَعَلى ُكِلِّ َحاٍل: ِمْن َعََلَماِت ِقَياِم الس  

َحٌظ في ُمْجَتَمِعَنا، َوََل َحْوَل َوََل ْوَجاِت، َوَهَذا ُمََل ِمْن أَْجِل ِإْرَضاِء الز  
 تعالى أعلم. واّلٰل  الَعِلِيِّ الَعِظيِم. هذا،ِباّلٰلِ   َة ِإَل  ُقو  

 داعب ولدك سبعاً 
ما صحة احلديث: داعب ولك سبعاً، وأدبه سبعاً، وآخه سبعاً، :  6السؤال

 ثم اترك احلبل ىلع الغارب؟
َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ِبَحِديٍث َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ َهَذا َلْيَس  الجواب:  

 .ا  َم، َوَلِكْن َقْد َيُكوُن الَمْعَنى َصِحيح َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
تعالى في اإِلْحَياِء: َوَلُدَك َرْيَحاَنُتَك،  اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َيُقوُل اإِلَماُم الَغَزاِليُّ 

 َك أَو َشِريُكَك.ُهَو َعُدوُّ  ، ثُم  ا  ، َوَخاِدُمَك َسْبعا  َها َسْبع َتُشمُّ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

أَْنَواِع   ِمْن  َنْوٌع  َوُهَو  الُعَلَماِء،  َكََلِم  ِمْن  َبْل  ِبَحِديٍث،  َلْيَس  َفَهَذا 
 تعالى أعلم.واّلٰل  ْرِبَيِة. هذا،الت  

 حديث: َل عدوى

جاء يف احلديث الصحيح: ال عدوى، والواقع العميل وامللحظ  : 7السؤال
  واملشاهد، بأن العدوى موجودة، وأثرها واضح، فكيف نوفق بني الكم 
 الصادق املصدوق، وبني الواقع، اَّلي خيالف احلديث يف الظاهر؟ 
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َعْنُه  اّلٰلُ    َرَوى اإلمام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي أوَلً:  الجواب:  
َم: »ََل َعْدَوى َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ 

 َوََل ِطَيَرَة، َوََل َهاَمَة َوََل َصَفَر، َوِفر  ِمَن الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن األََسِد«.
 ُع َوَيَتَناَثُر.َيَتَقط   ، ثُم  َيْسَودُّ  ْضُو، ثُم  ِمْنَها العُ  ٌة َيْحَمرُّ َوالُجَذاُم: ُهَو ِعل  

ْحَمِن ْبِن َعْوٍف، َعِن   وروى اإلمام مسلم َعْن أَِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الر 
َم َقاَل: »ََل يُوِرُد ُمْمِرٌض َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى ِبِيِّ َصل  الن  

.»  ى لَ عَ   ةٍ يَض رِ مَ   لٍ بِ إِ   ُب احِ َص   و أَ   ،يحٍ حِ َص   ىلَ عَ   يٌض رِ مَ   :ْي أَ )  َعَلى ُمِصحٍِّ
 (.ةٍ يحَ حِ َص  لٍ بِ إِ  ِب احِ َص 

َم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىُل َقاَل ِفيِه َصل  الَحِديُث األَو  
 َقاَل: »َوِفر  ِمَن الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن األََسِد«. »ََل َعْدَوى« ثُم  

َم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىاِني َقاَل ِفيِه َصل  َوالَحِديُث الث  
.»  »ََل يُوِرُد ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍِّ

َسِيِِّدَنا  َحاَشا ّللِٰ ثانيًا:   َكََلُم  َيُكوَن  أَْن  تعالى  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ  
َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  أَْن  َعَلْيِه  ُمْسَتِحيٌل  َوَكَذِلَك  َتَعاُرٌض،  ِفيِه  َم 
  ى َصل  اّلٰلِ    َكََلَم َسِيِِّدَنا َرُسولِ   ِحيِح، أِلَن  َيَتَعاَرَض الَواِقُع َمَع الَحِديِث الص  

، َوَما َخَرَج ِمْن َفِمِه الش  َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ِريِف ِإَل  َم َحقٌّ
 . [4ـ3]النجم:  ٿٿٿٺٺ ٺٺڀڀڀ﴿َحقٌّ 

تعالى: َقاَل ُجْمُهوُر الُعَلَماِء:  اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َوِويُّ َيُقوُل اإِلَماُم الن  ثالثًا:  
َوَطِريُق   َقالُوا:  َصِحيَحاِن؛  َوُهَما  الَحِديَثْيِن،  َهَذْيِن  َبْيَن  الَجْمُع  َيِجُب 
الَجْمِع أَن  َحِديَث: »ََل َعْدَوى« اْلُمَراُد ِبِه َنْفُي َما َكاَنْت الَجاِهِلي ُة َتْزُعُمُه 
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ى ِبَطْبِعَها ََل ِبِفْعلِ َوَتْعَتِقُدُه أَن  الَمَرض َوالعَ   َتَعاَلى.اّلٰلِ   اَهة َتَعد 
« َفأُْرِشَد ِفيِه ِإَلى ُمَجاَنَبِة   ا َحِديُث: »ََل يُوِرُد ُمْمِرٌض َعَلى ُمِصحٍِّ َوأَم 

َرُر ِعْنَدُه ِفي الَعاَدِة ِبِفْعلِ   َتَعاَلى َوَقْدِرِه.اّلٰلِ   َما َيْحُصُل الـض 
األَ  الَحِديِث  ِفي  ُحُصوَل  َفَنَفى  َيْنِف  َوَلْم  ِبَطْبِعَها،  الَعْدَوى  ِل  و 

َرِر ِعْنَد َذِلَك ِبَقَدرِ  َتَعاَلى َوِفْعِلِه، َوأَْرَشَد ِفي الث اِني ِإَلى اَلْحِتَراِز اّلٰلِ    الض 
َرُر ِبِفْعلِ  ا َيْحُصُل ِعْنَدُه الض   َوِإَراَدِتِه َوَقَدِرِه. اهـ.اّلٰلِ   ِمم 

 ى َذِلَك:َوِبَناًء َعلَ 
تعالى، َواألَْسَباُب َخاِدَمٌة  اّلٰلُ    َما ُهوَ ِإن    الَفاِعَل الَحِقيِقي    َفَعِقيَدتَُنا أَن  

 الَمَرَض َوالَعاَهةَ   ِبأَن    ا  َجاِزم   ا  تعالى، َفَيِجُب َعَلْيَنا أَْن َنْعَتِقَد اْعِتَقاد اّلٰلِ    ِلَقَدرِ 
  ى َصل  اّلٰلِ    تعالى، أََلْم َيُقْل َسِيُِّدَنا َرُسولُ اّلٰلُ     ِإَذا َشاءَ ََل تُْعِدي ِبَطْبِعَها، ِإَل  

 َم: »ََل َعْدَوى َوََل َصَفَر َوََل َهاَمَة«.َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ 
: َيا َرُسوَل   ْمِل َكأَن َها  َفَما َبالُ   اّلٰلِ،َفَقاَل أَْعَراِبيٌّ  اإِلِبِل َتُكوُن ِفي الر 

َباُء، َفَيِجيُء الَبِعيُر األَْجَرُب َفَيْدُخُل ِفيَها َفُيْجِربَُها ُكل َها؟  الظِِّ
َل؟« رواه اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي    َقاَل: »َفَمْن أَْعَدى األَو 

 َعْنُه. اّلٰلُ 
ِباألَْخِذ   َعَلْيَنا  َعم  َوَلِكْن  اَلْبِتَعاُد  َوُهَو  َقْد  ِباألَْسَباِب،  َظاِهِرِه  ا في 

َصل   ِلَقْوِلِه  َوَسل  اّلٰلُ    ىيُْعِدي،  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ِمَن َعَلْيِه  »َوِفر   َم: 
َبُب، َوالَحِقيَقُة: ََل َعْدَوى، الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن األََسِد« ِمْن َحْيُث الس  

،  يَُؤثَِِّرانِ عالى، َوِإَذا َلْم َيَشْأ ََل  تَ اّلٰلُ    ُه َقد يَُؤِثُِّر الَمَرُض َوالَعاَهُة ِإَذا َشاءَ أِلَن  
َيْبَتِعُد الس  اّلٰلِ    ُل َعَلىَفالَعْبُد َيْأُخُذ ِباألَْسَباِب َوَيَتَوك   ِليُم َعِن تعالى، َفَقْد 
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ِليُم ِمَن الَمِريِض َقْد َيْقَتِرُب الس  ِليُم، وَ الَمِريِض، َوَبْعَد َذِلَك َيْمَرُض الس  
ْنَكاِرِه.اّلٰلُ  َوََل َيْأَذنُ   تعالى ِبالَعْدَوى، َوَهَذا أَْمٌر ُمََلَحٌظ ََل َمَجاَل إِلِ
  يتىتمتختحت﴿ ُهَناَك َحِقيَقٌة، َوُهَناَك َسَبٌب، َفالَحِقيَقُة    ا  َفِإذ

 .[85ـ84]الكهف:    ﴾ڀڀ  ڀڀپپپپ﴿َبُب:  . َوالس  [49]القمر:  
ٹ﴿َبُب:  . َوالس  [56]القصص:    ﴾گگککک﴿ الَحِقيَقُة:  

 .[52]الشورى:  ڤڤڤڤ
الَكْرَب ِإَل   ُج  يَُفِرِّ َوالس  اّلٰلُ    الَحِقيَقُة ََل  َعْن  تعالى  َس  َنف  َبُب: »َمْن 
َس  ْنَيا، َنف  ُكْرَبة  ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة،  َعْنُه  اّلٰلُ    ُمْؤِمٍن ُكْرَبة  ِمْن ُكَرِب الدُّ

رَ  َيـس  ُمـْعِسٍر،  َعَلى  َر  َيس  َسَتَر اّلٰلُ    َوَمْن  َوَمْن  َواآلِخَرِة،  ْنَيا  الدُّ ِفي  َعَلْيِه 
ْنَيا َواآلِخَرِة،اّلٰلُ    ، َسَتَرهُ ا  ُمْسِلم ِفي َعْوِن الَعْبِد َما َكاَن الَعْبُد َواّلٰل    ِفي الدُّ

 أَِخيِه« رواه اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ  ِفي َعْونِ 
َلْيَسْت ِفيهِ  َذاِتي  ا ُقو  مَفالَمَرُض َوالَعاَهُة  ُمَؤِثَِّرةٌ في الَغْيِر، َوَلِكْن ةٌ  ٌة 

ڌڍڍڇڇڇ﴿ْأِثيِر  أَِذَن في الت    يَُؤثِِّرا تعالى أَْن  اّلٰلُ    ِإَذا َشاءَ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،[102]البقرة:  ڎڎڌ
 النظر إلى المجذومين

ُ   ما معىن قول انليب َصّل  : 8السؤال َم: »اَل  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله
 تُِديُموا انل َظَر إىَِل الَمْجُذوِمنَي«؟

الن ِبي   َعْنُهَما، أَن   اّلٰلُ    َرَوى ابن ماجه َعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي الجواب:  
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ِإَلى  َعَلْيِه  الن َظَر  تُِديُموا  »ََل  َقاَل:  َم 

 الَمْجُذوِميَن«. َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف.
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َتْحِقيِرِهْم،  ُه َقْد يَُؤِدِّي إلى  َظِر ِإَلْيِهْم، أِلَن  ْهِي َعْن ِإَداَمِة الن  َوَسَبُب الن  
اِظُر ى الَمْنظُوُر ِإَلْيِه؛ َوَيْنَسى الن  َوُرْؤَيِة َفْضٍل ِللَنْفِس َعَلْيِهْم، َوِبَذِلَك َيَتأَذ  

ح  اّلٰلِ   َفْضَل   ِة َوالَعاِفَيِة. تعالى َعَلْيِه َوِنْعَمَة الِصِّ
َم ِبالَفَراِر ِمَن  ِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ    ى َصل    ِبيُّ َوَقْد أََمَر الن  

ِمَن   َوِفر   َصَفَر،  َوََل  َهاَمَة  َوََل  ِطَيَرَة،  َوََل  َعْدَوى  »ََل  َفَقاَل:  الَمْجُذوِم، 
  الَمْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن األََسِد« رواه اإلمام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

ْثَباِت الَعْدوَ اّلٰلُ   ُه ََل َعْدَوى.ى، أِلَن  َعْنُه. َلْيَس إِلِ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َظَر ِإَلْيِه َخْشَيَة أَْن  َفالَحِديُث َضِعيٌف، َوَمْعَناُه أَْن ََل يُِديَم اإِلْنَساُن الن  
َعاَفُه َوَيْكَرَهُه، َوَبْعَد َذِلَك َيْزَدِريِه أَو َيْحَتِقُرُه، وفي َذِلَك ِإَساَءةٌ أِلَِخيِه. يَ 

 تعالى أعلم. واّللٰ  هذا،
 العرق دساس

ُ    ما معىن قول انليب َصّل  :  9السؤال   َم: »َفإِن  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله
 اٌس«؟الِعْرَق َدس  
  ى ِبِيِّ َصل  َعْنُه، َعِن الن  اّلٰلُ    َعْن أََنٍس َرِضَي   ْيَلِميُّ َرَوى الد  الجواب:  

اِلِح، ُجوا في الِحْجِز الص  َم َقاَل: »َتَزو  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه  اّلٰلُ  
 اٌس«. َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف. الِعْرَق َدس   َفِإن  

 َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    وروى البيهقي َعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي 
َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َوالِعْرُق  آِلِه َوَصْحِبِه  َمَعاِدُن،  َم: »الن اُس 

وِء« َوُهَو َكَذِلَك َحِديٌث َضِعيٌف.  وِء َكِعْرِق السُّ اٌس، َوأََدُب السُّ  َدس 
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َتَخي   األََحاِديِث:  َجاِمِع  في  َفِإن  َوَجاَء  ِلنَُطِفُكْم،  َيِلْدَن   ُروا  الِنَِّساَء 
 . أَْخَرَجُه اْبُن عدي. َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف. َخَواِتِهن  َوأَ  أَْشَباَه ِإْخَواِنِهن  

 َوَقالُوا في الَمَثِل: َكاَدِت الَمْرأَُة أَْن َتِلَد أََخاَها. 
َعْنُه، أَن  الن ِبي   اّلٰلُ    وروى القضاعي َعْن أَِبي َسِعيٍد الُخْدِريِِّ َرِضَي 

َمِن«. َوَسل   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ    ىَصل    َم َقاَل: »ِإي اُكْم َوَخْضَراَء الدِِّ
َمِن؟  اّلٰلِ،َفِقيَل: َيا َرُسوَل   َوَما َخْضَراُء الدِِّ

وِء«. َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف.  َقاَل: »الَمْرأَُة الَحْسَناُء ِفي الَمْنَبِت السُّ
الض   األََحاِديُث  ُكلُّ َهِذِه  اْنِتَقاءِ ِعيَفُة  إلى  تُِشيُر  الص    َها  اِلَحِة، الَمْرأَِة 

ََلِح، َكَما َجاَء في الَحِديِث  التي َنَشأَْت في َبْيٍت َصاِلٍح، َوُرِبَِّيْت َعَلى الص  
َعْنُه، َعِن اّلٰلُ    ِريِف الذي رواه اإلمام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي الش  

َم َقاَل: »تُْنَكُح الَمْرأَُة أِلَْرَبٍع: ِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحبِ اّلٰلُ    ى الن ِبيِِّ َصل  
يِن، َتِرَبْت َيَداَك«.   ِلَماِلَها َوِلَحَسِبَها َوَجَماِلَها َوِلِديِنَها، َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِِّ

َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرَنا َسِيُِّدَنا َرُسولُ َوَحذ  
يِن َوالُخُلِق، أِلَن  ِمَن الز   ي  الز    َهَذا َيُضرُّ   َواِج ِمْن َغْيِر َصاِحَبِة الدِِّ َتُه، ْوَج َوُذِرِّ

 َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اّلٰلِ    روى ابن ماجه َعْن َعْبدِ 
َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ   آِلِه  َوَعَلى  َساَء  َوَسل  َعَلْيِه  النِِّ ُجوا  َتَزو  »ََل  َم: 

، َفَعَسى   ُجوُهن  أِلَْمَواِلِهن  ، َوََل َتَزو  ، َفَعَسى ُحْسنُُهن  أَْن يُْرِدَيُهن  ِلُحْسِنِهن 
يِن، َوأَلََمٌة َخْرَماُء َسْوَداُء   ُجوُهن  َعَلى الدِِّ ، َوَلِكْن َتَزو  أَْمَوالُُهن  أَْن تُْطِغَيُهن 

 يٍن أَْفَضُل«. َذاُت دِ 
َبْيِر َقاَل: َما َرَفَع أََحٌد َنْفَسُه  َجاَء في ُعُيوِن األَْخَباِر: َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ 
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ِبِمْثِل َمْنَكِح ِصْدٍق، َوََل َوَضَع َنْفَسُه َبْعَد الُكْفِر ِبِمْثِل ِباّلٰلِ    َبْعَد اإِليَمانِ 
 َمْنَكِح ُسوٍء. 

 اِعُر:َوَيُقوُل الش  
الن  َوَليْ  انٍ َس  ِجنـــَ في  ُت  َيْنبـــُ ُت   بـــْ

 َوَهــــــــــْل يُــــــــــْرَجى أِلَْطَفاٍل َكَمالٌ 
 

الن    ِل  ــْ الَفََلةِ َكِمثــ في  ُت  ــُ َيْنبــ ِت  ــْ  بــ
ُعوا ـثُِدي   اِت  النـ  ِإَذا اْرَتضــــــــَ  اِقصــــــــَ

 

 َوَيُقوُل آَخُر:
ِت الز   ر  ا َمْن سـَ  ْوَج َمْنَظَرا َوَخْيُر الِنِّسـَ

ٍَ َقـــِصـــيَرُة َبـــْيـــِتــــــَهاَقـــِصـــيَرُة    أَْلـــَفـــا
يِن َتْظَفُر ِبــــــالُمَنى الـ   َعَلْيَك ِبَذاِت الِدِّ

 

ــَظْتُه في َمِغيٍب َوَمْشَهدِ   ــِف  َوَمْن َح
ِ أَْبَعدِ  يَرُة َطْرِف الَعْيِن َعْن ُكلِّ  َقصــِ

 دِ َعبُّ َوُدوِد الَولُوِد األَْصِل َذاِت الت  
 

 َوَيُقوُل آَخُر:
َعاَدُة الَمْرِء في َخْمٍس ِإَذا اْجَتَمَعْت   سـَ
ــٌة َحـــُسَنْت أَْخََلُقَها، َوَكَذا  َوَزَوْجـ

 

ََلُح ِجيَراِنِه َوالِبرُّ   ــِدهِ   صـَ  في َوَلـــــــ
ِدهِ  ، َوِرْزُق الَمْرِء في َبلـَ لٌّ َوِفيٌّ

 خـِ
 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِفيِه   َوَلِكْن  الَمْرأَِة الص  َفالَحِديُث َضِعيٌف،  ِمَن  َتْوِجيٌه َِلْنِتَقاِء  اِلَحِة 

 تعالى أعلم. واّلٰل    الَمرأََة َكاَدْت أَْن َتِلَد أََخاَها. هذا،   اِلَحِة، أِلَن  األُْسَرِة الص  
 أكثر أهل الجنة البله 

ُ    هل ورد يف احلديث الْشيف أن انليب َصّل  :  10السؤال َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ  اّٰلله
ه، فإن اكن حديثاً فما  لْ ن أكرث أهل اجلنة ابلُ إ  :َم قالْحبِِه َوَسل  َوَص 

 ه؟ لْ هو املقصود بابلُ 
  َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   أََنٍس   َعنْ روى البيهقي والبزار  الجواب:  
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  الَجن ةِ   أَْهلِ   أَْكَثرُ »:  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ 
 « َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف.الُبْلهُ 

ِباّلٰلِ    ُهُم الذيَن َوِلَهْت ُقُلوبُُهْم َوُشِغَلْت ِبأَن    ِريِِّ ْستَ التُّ   َوَجاَء َعْن َسْهلٍ 
 . َوَجل   َعز  

 َوَعْن َغْيِرِه َقاَل: األَْبَلُه في ُدْنَياُه الَفِقيُه في ِديِنِه. 
 ِرِّ الَبِصيُر ِبالَخْيِر.ْعَمى َعِن الش  َوَقاَل َغْيُرُه: ُهَو األَ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َفالَحِديُث َضِعيٌف، َوَمْعَنى الُبْلُه: ُهُم الذيَن َغَلَبْت َعَلْيِهْم َسََلَمُة  
اِس، َوأَْقَبُلوا َعَلى آِخَرِتِهْم، َوأَْعَرُضوا َعْن ِبالن    ن  ُدوِر، َوأَْحَسنُوا الظ  الصُّ 

َعَلْيِه اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  ِة، ِلَقْوِل الن  وا أَْن َيُكونُوا أَْكَثَر أَْهِل الَجن  ُدْنَياُهْم، َفاْسَتَحقُّ 
َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه    أََحب    َوَمنْ   ِبآِخَرِتِه،  أََضر    ُدْنَياهُ   أََحب    »َمنْ َم:  َوَعَلى 

أحمد   َيْفَنى«  َما   َعَلى  َيْبَقى  َما   َفآِثُروا   ِبُدْنَياُه،  أََضر    آِخَرَتهُ  اإلمام  رواه 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  اأْلَْشَعِريِِّ  ُموَسى أَِبي  َعنْ والحاكم 

 ٍف،الَمْقُصوَد ِبالُبْلِه َمْن ََل َعْقَل َلُه، َفَهَذا َغْيُر ُمَكل    َظانٌّ أَن    َوََل َيظُن  
 َنا َعز  ُن َمِصيُرُه َيْوَم الِقَياَمة ِعْنَدَما يُْدِخُلُه َربُّ تعالى أَْعَلُم َكْيَف َيُكوَواّلٰل  
 تعالى أعلم. واّلٰل   َة. هذا،الَجن   َوَجل  

 لتدرك الرجل وولده 

هل صحيح أنه جاء يف احلديث الْشيف أن الصلة ىلع َسيِِِّدنَا  :  11السؤال
ِ    َرُسولِ  ُ    َصّل  اّٰلله آهِلِ  اّٰلله َوىلَعَ  َوَسل  َعلَْيِه  املصيل  َوَصْحبِِه  تنفع  َم 

 ووله وول وله؟ 
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َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  َلْم َيِرْد َعِن الن  الجواب:  
ُجَل  َم تُْدِرُك  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىََلَة َعَلْيِه َصل  الص    أَن   الر 

 َوَوَلَدُه َوَوَلَد َوَلِدِه.
]التوبة:    ہہۀۀڻڻڻ﴿َوَلِكْن َجاَء في َقْوِلِه تعالى:  

 ُقُلوبُُهْم ِبُدَعاِئَك َلُهْم. . أي: طَُمْأِنيَنٌة َلُهْم، ِبَحْيُث َتْطَمِئنُّ [103
ِمْسَعٌر: َوَقْد وروى اإلمام أحمد في ُمْسَنِدِه َعْن اْبِن ُحَذْيَفَة ـ َقاَل  

َرُسولِ  أَن  َصََلَة  ـ  ُحَذْيَفَة  َعْن  ة   َمر  آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َذَكَرُه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
ُجَل َوَوَلَدُه َوَوَلَد َوَلِدِه. َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف. َوَصْحِبِه َوَسل   َم َلُتْدِرُك الر 
 اٍل َثََلَثٍة.َبَرَكاتَُها إلى أَْجيَ  َيْعِني َتْمَتدُّ 

َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ    ْبِن أَِبي أَْوَفى َرِضَي اّلٰلِ    وروى اإلمام مسلم َعْن َعْبدِ 
آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َكاَن َرُسولُ  َقْوٌم َعَلْيِه َوَعَلى  أََتاُه  ِإَذا  َم، 

ِ َعَلْيِهْم«الٰلُهم   ِبَصَدَقِتِهْم، َقاَل: »   .َصلِّ
« َفَقاَل:  ِبَصَدَقِتِه،  أَْوَفى  أَبُو  أَِبي،  أَِبي  الٰلُهم   َفأََتاُه  آِل  َعَلى   ِ َصلِّ

 أَْوَفى«.
َعْنُه، أَن  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    وفي ِرَواَيٍة لإلمام أحمد َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ 

َم: َيا َرُسوَل َوَصْحِبِه َوَسل    َعَلْيِه َوَعَلى آِلهِ اّلٰلُ    ىاْمَرأَة ، َقاَلْت ِللن ِبيِِّ َصل  
، َوَعَلى َزْوِجي َصل ى  اّلٰلِ، ِ َعَلي   َعَلْيَك. اّلٰل  َصلِّ

 َعَلْيِك، َوَعَلى َزْوِجِك«.اّلٰل   َفَقاَل: »َصل ى
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفالَحِديُث الَواِرُد ُهَو أَن  َصََلَة َرُسولِ 
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َوَسل   أَن  َوَصْحِبِه  َيْعِني  َوَلِدِه؛  َوَوَلَد  َوَوَلَدُه  ُجَل  الر  َلُتْدِرُك  الن    َم  ِبِيِّ ُدَعاَء 
َم ِلَرُجٍل َيْنَفُعُه َوَيْنَفُع َوَلَدُه َوَوَلَد َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  

 َوَلِدِه.
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ََلُة َعَلى َسِيِِّدَنا َرُسولِ ا الص  م  أَ 
َفِإن  َوَسل   َشاءَ َم  ِإْن  َوَلِدِه  َوَوَلَد  َوَوَلَدُه  الُمَصِلَِّي  َتْنَفُع  أِلَن  اّلٰلُ    َها   تعالى، 

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    الُمَصِلَِّي َعَلى َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ې﴿تعالى َيُقوُل في ُسوَرِة الَكْهِف:  َواّلٰل    َوالُمْكِثَر ِمْنَها ُهَو َعْبٌد َصاِلٌح،

 تعالى أعلم. واّلٰل    ُع. هذا،ـابِ الس    ُه الَجدُّ ن  إِ . يَُقاُل  [82]الكهف:    ﴾ىې
 ماء الكمأة شفاء للعين 

«ما صحة احلديث:  :  12السؤال لِلَْعنْيِ ، َوَماُؤَها ِشَفاٌء  ِمَن الَمن  ةُ 
َ
؟ »الَكْمأ
 وكيف يستخدم ماؤها للعني؟

َزْيٍد َرِضَي روى الشيخان    أوَلً:الجواب:   ْبِن    َعْنهُ اّلٰلُ    َعْن َسِعيِد 
: »الَكْمأَُة مَ َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ 

، َوَماُؤَها ِشَفاٌء ِلْلَعْيِن«  .ِمَن الَمنِِّ
َوَرَق، الَكمْ  َوََل  َلَها  َساَق  ََل  َزْرٍع،  َغْيِر  ِمْن  األَْرِض  في  َتْنُبُت  أَُة 

أَْبَواُغَها  ْعِد؛ َوِهَي َنْوٌع ِمْن أَْنَواِع الُفطُوِر التي َتَتَناَثُر  َويَُقاُل َعْنَها: َنَباُت الر  
للن   َكالُبُذوِر  ِهَي  َفََل  )َواألَْبَواُغ   ، الَجِوِّ ِمَن  اآلُزوِت  ِبَتْثِبيِت  َوَتْنُمو  َباِت( 

 َباِت. وِق َكالن  َتْحَتاُج للُجُذوِر َوالسُّ 
َيْثُبْت ثانيًا:   ِعََلج  ا  ِعْلِمي  َلْم  َماُؤَها  يُْسَتْخَدُم  َوِإِنِّي    ا  َكْيَف  للَعْيِن، 

أَِطب   َتْقِصيِر  ِمْن  َهَذا  َيْهَتمُّ أََرى  َلْم  َحْيُث  الُعُيوِن،  الَكمْ اِء  َماِء  ِبَشْأِن  أَِة وا 
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 َم. َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َث َعْنَها َسِيُِّدَنا َرُسولُ التي َحد  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َكْيَف   َوَلِكْن   ، ِبَحٍقِّ للَعْيِن  ِشَفاٌء  َوَماُؤَها  َصِحيٌح،  َفالَحِديُث 
 يُْسَتْخَدُم َماُؤَها ََل أَْعَلُم، َوأََنا أَْنَصُح أَْن يُْؤَخَذ ِبَرْأِي َطِبيٍب ُمْسِلٍم َحاِذٍق.

أَِطب   اإِلْخَوِة  ِمَن  أَْرُجو  الحَ َوَكَما  َهَذا  َيْأُخُذوا  أَْن  الُعُيوِن،  ِديَث  اِء 
أِلَن  الـش   يَُطِبُِّقوُه،  َوأَْن  اَلْعِتَباِر،  ِبَعْيِن  َرُسوَل   ِريَف  اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ    َسِيَِّدَنا 

آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   الَهَوىَم  َعَلْيِه َوَعَلى  َيْنِطُق َعِن  َوْحٌي ،  َما  ِإَل   ُهَو  ِإْن 
 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،يُوَحى

 الغني الشاكر
إىل:  13ؤالالس أحب  الشاكر  الغين  احلديث:  صحة  من اّٰلله    ما  تعاىل 

 الفقري الصابر؟
َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل    ِبي  الن    ِريَفِة أَن  َلْم َيِرْد في األََحاِديِث الش  الجواب:  

الَغِنيُّ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   َقاَل:  تعالى ِمَن اّلٰلِ    إلى  اِكُر أََحبُّ الش    َم 
 اِبِر.الَفِقيِر الص  

  تعالى؛ َبْعُضُهْم َقاَل: الَغِنيُّ اّلٰلِ    ُهَما أَْفَضُل ِعْندَ َواْخَتَلَف الُعَلَماُء أَيُّ 
 اِبُر أَْفَضُل. اِكُر أَْفَضُل، َوَبْعُضُهْم َقاَل: الَفِقيُر الص  الش  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َسِيِِّدَنا َرُسولِ َفَهَذا َلْيَس ِبَحِديٍث َعْن  

ڇ﴿ تعالى ُهَو األَْتَقى، ِلَقْوِلِه تعالى:  اّلٰلِ    إلى  َم، َواألََحبُّ َوَصْحِبِه َوَسل  
 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،[13]الحجرات:  ﴾ڌڌڍڍ
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 مشروعية الدعاء ليلة النصف من شعبان 

ورد يف األحاديث الْشيفة ما حيرض األمة ىلع الَعء َللة  هل  :  14السؤال
انلاس   يتداوهل  اَّلي  الَعء  حكم  وما  شعبان؟  من  انلصف 

 املسلمون يف هذه الليلة، اَّلي يبدأ بياذا املن وال يمن عليه؟ 
َلَقْد َوَرَد َبْعُض األََحاِديِث في َفْضِل َلْيَلِة الِنِّْصِف  أوَلً:    الجواب:
َشْعَباَن،  َبْعضَصح    ِمْن  الُعَلَماِء  َبْعُض  َوَضع    ا  َح  َوِإْن ِمْنَها،  آَخُروَن،  َفَها 

 أََجاُزوا األَْخَذ ِبَها في َفَضاِئِل األَْعَماِل؛ ِمْن َهِذِه األََحاِديِث:
اّلٰلُ    َما رواه اإلمام أحمد وابن ماجه والترمذي َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل َعْنَها َقاَلْت: َفَقْدُت  
َيِحيَف  أَْن  َتَخاِفيَن  »أَُكْنِت  َفَقاَل:  ِبالَبِقيِع،  ُهَو  َفِإَذا  َفَخَرْجُت،  اّلٰلُ    َلْيَلة  

 َعَلْيِك َوَرُسولُُه«.
  َبْعَض ِنَساِئَك. ِإنِِّي َظَنْنُت أَن َك أََتْيَت  اّلٰلِ،ُقْلُت: َيا َرُسوَل 

َماِء  اّلٰلَ    َفَقاَل: »ِإن   َعز  َوَجل  َيْنِزُل َلْيَلَة النِِّْصِف ِمْن َشْعَباَن ِإَلى الس 
ْنَيا، َفَيْغِفُر أِلَْكَثَر ِمْن َعَدِد َشْعِر َغَنِم َكْلٍب«.  الدُّ

اّلٰلِ    اَم َرُسولُ َعْنَها َقاَلْت: قَ اّلٰلُ    َوَما رواه البيهقي أَن  َعاِئَشَة َرِضَي 
ُجوَد َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َم ِمَن الل ْيِل يَُصلِِّي َفأََطاَل السُّ

ِإْبَهاَمُه   ْكُت  ا َرأَْيُت َذِلَك ُقْمُت َحت ى َحر  َفَلم  أَن ُه َقْد ُقِبَض،  َحت ى َظَنْنُت 
ا   َك، َفَرَجْعُت، َفَلم  ُجوِد، َوَفَرَغ ِمْن َصََلِتِه، َقاَل: َفَتَحر  َرَفَع َرْأَسُه ِمَن السُّ

 »َيا َعاِئَشُة أَْو َيا ُحَمْيَراُء، َظَنْنِت أَن  الن ِبي  َخاَس ِبِك؟«. 
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ََل  َرُسوَل  َواّلٰل    ُقْلُت:  ِلطُوِل   اّلٰلِ،َيا  ُقِبْضَت  أَن َك  َظَنْنُت  َوَلِكنِِّي 
 ُسُجوِدَك.

 ِريَن أَي  َلْيَلٍة َهِذِه؟«. َفَقاَل: »أََتدْ 
 َوَرُسولُُه أَْعَلُم.اّلٰلُ  ُقْلُت:

ْصِف ِمْن َشْعَباَن، ِإن   َلْيَلُة النِِّ َعز  َوَجل  َيْطُلُع َعَلى  اّلٰلَ    َقاَل: »َهِذِه 
َفَيْغِفُر   َشْعَباَن  ِمْن  النِِّْصِف  َلْيَلِة  ِفي  َوَيْرَحُم ِعَباِدِه  ِلْلُمْسَتْغِفِريَن، 

ُر أَْهَل الِحْقِد َكَما ُهْم«.  الُمْسَتْرِحِميَن، َويَُؤخِِّ
َعْنُه َقاَل: َقاَل  اّلٰلُ    َوَما رواه ابن ماجه َعْن َعِليِِّ ْبِن أَِبي َطاِلٍب َرِضَي 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َعَلْيِه  َلْيَلُة َم:  َكاَنْت  ِإَذا 
َفِإن   َنَهاَرَها،  َوُصوُموا  َلْيَلَها  َفُقوُموا  َشْعَباَن،  ِمْن  ِفيَها  اّلٰلَ    النِِّْصِف  َيْنِزُل 

ْنَيا، َفَيُقوُل: أَََل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر ِلي َفأَْغِفَر َلُه،  ْمِس ِإَلى َسَماِء الدُّ ِلُغُروِب الش 
ُمْسَتْرِزٌق   َيْطُلَع  أَََل  َحت ى  َكَذا،  أَََل  َكَذا  أَََل  َفأَُعاِفَيُه،  ُمْبَتَلى   أَََل  َفأَْرُزَقُه، 

 اْلَفْجُر«. 
الش   األََحاِديُث  َضع  َهِذِه  َوِإْن  أَْن  ِريَفُة،  يُْمِكُن  الُعَلَماِء،  َبْعُض  َفَها 

ُهَناَك مَ  الِنِّْصِف ِمْن َشْعَباَن َفْضٌل، َوَلْيَس  ِلَلْيَلِة  َيْمَنُع ِمْن َذِلَك، يَُقاَل:  ا 
واإلمام  النسائي  روى  َوالَمْشُهوُر،  الَمْعُروُف  َفْضُلُه  َلُه  َشْعَباَن  َفَشْهُر 

َلْم   اّلٰلِ،َعْنُهَما َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل  اّلٰلُ    أحمد َعْن أَُساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِضَي 
ُهوِر َما َتُصوُم مِ   ا  أََرَك َتُصوُم َشْهر  ْن َشْعَباَن؟ ِمَن الشُّ

َقاَل: »َذِلَك َشْهٌر َيْغُفُل الن اُس َعْنُه َبْيَن َرَجٍب َوَرَمَضاَن، َوُهَو َشْهٌر 
 تُْرَفُع ِفيِه األَْعَماُل ِإَلى َربِِّ الَعاَلِميَن، َفأُِحبُّ أَْن يُْرَفَع َعَمِلي َوأََنا َصاِئٌم«.
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ة  في َلْيَلِة  َياِلي، َوَخاص  اِم َوالل  َعاُء َمْرُغوٌب ِفيِه في َساِئِر األَي  الدُّ   ثانيًا:
ِم »أَََل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر ِلي َفأَْغِفَر َلُه، أَََل  الِنِّْصِف ِمْن َشْعَباَن للَحِديِث الُمَتَقِدِّ
  ُمْسَتْرِزٌق َفأَْرُزَقُه، أَََل ُمْبَتَلى  َفأَُعاِفَيُه، أَََل َكَذا أَََل َكَذا، َحت ى َيْطُلَع اْلَفْجُر«. 

تعالى، ِإَذا َلْم اّلٰلُ    ُدَعاٍء َكاَن، َوِبأَِيِّ ِصيَغٍة َكاَنْت ََل َحَرَج ِفيِه ِإْن َشاءَ   َفأَيُّ 
 ِة. ن  للِكَتاِب َوالسُّ  ا  َيُكْن ُمَعاِرض 
 اِم ُهَو: َؤاُل َعْنُه في َهِذِه األَي  َعاُء الذي َيْكثُُر السُّ ا الدُّ أَم  ثالثًا: 
ْوِل   َوََل يَُمنُّ َعَلْيِه، َيا َذا الَجََلِل َواإِلْكَراِم، َيا َذا الط  َيا َذا الَمِنِّ الٰلُهم   

الَل   َظْهَر  أَْنَت،  ِإَلَه إَل  ََل  َوَمْأَمَن  َواإِلْنَعاِم،  الُمْسَتِجيِريَن،  َوَجاَر  ِجِئيَن، 
الِكَتاِب أَْشِقَياَء أَو َمْحُروِميَن ِإْن ُكْنَت َكَتْبَتَنا ِعْنَدَك في أُِمِّ  الٰلُهم   الَخاِئِفيَن؛  

ُمَقت   أَو  َمْطُروِديَن  َفاْمُح    ا  رأَو  ْزِق،  الِرِّ في  َشَقاَوَتَنا  الٰلُهم   َعَلْيَنا  ِبَفْضِلَك 
ُسَعَداَء   الِكَتاِب  أُِمِّ  في  ِعْنَدَك  َوأَْثِبْتَنا  ِرْزِقَنا،  َوِإْقَتاَر  َوَطْرَدَنا  َوِحرَماَنَنا 

ُموَ  َفِإن  َمْرُزوِقيَن  ِلْلَخْيَراِت،  الَحقُّ ف ِقيَن  َوَقْولَُك  ُقْلَت  ِكَتاِبَك    َك  في 
ۈۈۆۆۇۇڭڭ﴿الُمْنَزِل، على َقْلِب َنِبِيَِّك الُمْرَسِل:  

 . [39]الرعد:   ٴۇ
ِم، َجِلي األَْعَظِم، في َلْيَلِة الِنِّْصِف ِمْن َشْهِر َشْعَباَن الُمَعظ  ِإَلهَنا بالت  

ا ِمَن الَبََلِء أَْمٍر َحِكيٍم َويُْبَرُم، َنْسأَلَُك أَْن َتْكِشَف َعن    يُْفَرُق ِفيَها ُكلُّ التي  
  َك أَْنَت األََعزُّ َوالَغََلِء َوالَوَباِء َما َنْعَلُم، َوَما ََل َنْعلُم، َوَما أَْنَت ِبِه أَْعَلُم، ِإن  

 األَْكَرُم.
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    ِدَنا َرُسولِ َعاُء َلْم َيِرْد َعْن َسِيِّ َهَذا الدُّ 
َوَسل   َعْبدِ َوَصْحِبِه  َسِيِِّدَنا  إلى  َنَسَبُه  الُعَلَماِء  َوَبْعُض  َمْسُعوٍد اّلٰلِ    َم،  ْبِن 
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َلُم تعالى أَعْ َواّلٰل    َعْنُه،اّلٰلُ    َعْنُه، َوَبْعُضُهْم ِلَسِيِِّدَنا ُعَمَر َرِضَي اّلٰلُ    َرِضَي 
 ِة ِنْسَبِتِه ِإَلْيِهَما. ِبِصح  

ِإْن ُكْنَت  الٰلُهم   َتْيِن ِفيِه: األُوَلى:  م  ُمهِ ُه يُْعَتَرُض َعَلى نُْقَطَتْيِن   أَن  ِإَل  
  ا  ر َكَتْبَتَنا ِعْنَدَك في أُِمِّ الِكَتاِب أَْشِقَياَء أَو َمْحُروِميَن أَو َمْطُروِديَن أَو ُمَقت  

ْزِق.  َعَلْيَنا في الِرِّ
َِ ُهَو َقَضاٌء ُمْبَرٌم، ِلَذِلَك األَْوَلى  َما ُكِتَب في الل    أِلَن   ْوِح الَمْحُفو

َوْلَتُكْن:   الِعَباَرِة،  َهِذِه  أَو الٰلُهم   َتَجاُوُز  أَْشِقَياَء  ِعْنَدَك  َكَتْبَتَنا  ُكْنَت  ِإْن 
ْزِق؛ ِبُدوِن ِعَباَرِة: في أُِمِّ   ا  رَمْحُروِميَن أَو َمْطُروِديَن أَو ُمَقت   َعَلْيَنا في الِرِّ

 الِكَتاِب. 
بالت  الث   ِإَلهَنا  َقْولُُه:  َشْهِر  اِنَيُة:  ِمْن  الِنِّْصِف  َلْيَلِة  في  األَْعَظِم،  َجِلي 

الُمَعظ   ُكلُّ َشْعَباَن  ِفيَها  يُْفَرُق  التي  َلْيَس   ِم،  َفَهَذا  َويُْبَرُم؛  َحِكيٍم  أَْمٍر 
أَْمٍر َحِكيٍم َويُْبَرُم ِهَي َلْيَلُة الَقْدِر،    ْيَلَة التي يُْفَرُق ِفيَها ُكلُّ الل    ، أِلَن  ا  َصِحيح

ٺٺ  ٺٺڀڀڀڀپپپپ﴿َكَما َقاَل تعالى:  

الل  [4ـ3]الدخان:    ٿٿٿ َوَهِذِه  َيِجُب  .  ِلَذِلَك  الَقْدِر؛  َلْيَلُة  ِهَي  ْيَلُة 
 َتَجاُوُزَها.

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َفاألََحاِديُث التي َوَرَدْت في َلْيَلِة الِنِّْصِف ِمْن َشْعَباَن َضِعيَفٌة َويُْعَمُل  

َتْيِن َعاُء ََل َحَرَج ِفيِه ِبَحْذِف الِعَباَرَتْيِن الل  ِبَها في َفَضاِئِل األَْعَماِل، َوالدُّ 
 . تعالى أعلمواّلٰل   أََشْرَنا ِإَلْيِهَما. هذا،
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 يا من َل يشغله سمع عن سمع 
ُ    ما صحة هذا القول املنسوب لسيدنا يلع َرِضَ :  15السؤال    بَْيَناَعْنُه:  اّٰلله

نَا 
َ
ُطوُف   أ

َ
ْسَتارِ   ُمَعل ٌق   رَُجٌل   إَِذا   بِابَلْيِت   أ

َ
  َمنْ   يَا :  َيُقوُل   َوُهوَ   الَكْعَبةِ   بِأ

  َيَتََب مُ  اَل  َمنْ  يَا   ، الَمَسائُِل   ُطهُ ْغلِ تُ  اَل  َمنْ  يَا   ، َسْمع    َعنْ   َسْمعٌ   يَْشَغلُهُ  اَل 
َاِح 

ْ
نيَ   بِإحِل ِذْقيِن   ، الُملِح 

َ
  َعْبدَ   يَا   : َفُقْلُت   رَْْحَتَِك،   وََحلَوةَ   َعْفوِكَ   بَْردَ   أ

 ،ِ ِعدِ   اّٰلله
َ
ِي   : َقاَل   ؛ َنَعمْ :  قُْلُت   َوَسِمْعَتُه؟   : َقاَل   اللََكم،   أ   اخَلِضِ   َنْفُس   َواَّل 
،   ُهوَ   َوََكنَ   بَِيِدهِ  لةِ   ُدبُرَ   َعْبدٌ   َيُقولُُهن    اَل   اخَلِضَ   إاِل  الَمْكُتوَبةِ   الص 

َجرِ   َوَوَرقِ   الَمَطرِ   َوَعَددِ   ََعلِج    َرْملِ   ِمْثَل   اَكنَْت   َوإِنْ   ُذنُوُبهُ   ُغِفَرْت   ؟ الش 
َر  هَ ا اْشتَ َجاَء في ِكَتاِب َكْشِف الَخَفاِء َوُمِزيِل اإِلْلَباِس َعم  الجواب:  

 نْ عَ   رَ اكِ َس عَ   نُ ابْ وَ   يُب طِ الخَ   هُ جَ رَ خْ أَ ُه  اِس، أَن  ِمَن األََحاِديِث َعَلى أَْلِسَنِة الن  
َوَقاَل: اّلٰلُ     َرِضَي ٍب الِ طَ   يبِ أَ   نِ بْ   ِيِّ لِ عَ  الَفَتْح،  اْبُن َحَجٍر في  َوَذَكَر  َعْنُه؛ 
 ِمْنُهَما َضْعٌف.  ِمْن َوْجَهْيِن، في ُكٍلِّ  رَ اكِ َس عَ   نُ ابْ  هُ جَ رَ خْ أَ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َق اّلٰلَ    َفالَحِديُث َضِعيٌف، َوََل َماِنَع ِمْن َقْوِلِه، َوَنْرُجو تعالى أَْن يَُحِقِّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  ِثَماَرُه. هذا، 
 من استغضب فلم يغضب فهو حمار 

 ؟اْسُتْغِضَب َفلَْم َيْغَضْب َفُهَو ِْحَارٌ َمِن ُة َهَذا الَقْوِل: َما ِصح  :  16السؤال
ِبيعِ َوَرَد َعِن  الجواب:   اِفِعي     الر  تعالى  اّلٰلُ    َرِحَمهُ َيُقوُل: َسِمْعُت الش 

َيُقوُل: َمِن اْسُتْغِضَب َفَلْم َيْغَضْب َفُهَو ِحَماٌر، َوَمِن اْسُتْرِضَي َفَلْم َيْرَض 
 البيهقي. . رواه َفُهَو َشْيَطانٌ 
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 الَغَضُب َنْوَعاِن: َغَضٌب َمْحُموٌد، َوَغَضٌب َمْذُموٌم.
الَغَضُب  ُهَو  الَمْحُموُد  اْنُتِهَكْت  ّلٰلِ    َفالَغَضُب  ِإَذا  َوَذِلَك  تعالى، 

َرُسولُ اّلٰلِ    ُحُرَماُت  َسِيُِّدَنا  َوَكاَن  آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    تعالى،  َوَعَلى  َعَلْيِه 
، َعَلى َسِبيِل  َوَجل    َعز  اّلٰلِ    َم َيْغَضُب ِإَذا اْنُتِهَكْت ُحُرَماُت َسل  َوَصْحِبِه وَ 

اإلمام مسلم   اأْلَْنَصاِريِِّ الِمَثاِل، روى  َمْسُعوٍد  أَِبي  َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َعْن 
َم َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى َرُسولِ 

ا يُِطيُل ِبَنا  ْبِح ِمْن أَْجِل ُفََلٍن، ِمم  ُر َعْن َصََلِة الصُّ  . َفَقاَل: ِإنِِّي أَلََتأَخ 
َغِضَب  َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  َفَما َرأَْيُت الن ِبي   

ا َغِضَب َيوْ  ِإن  ِمْنُكْم   ،َمِئٍذ َفَقاَل: »َيا أَيَُّها الن اُس ِفي َمْوِعَظٍة َقطُّ أََشد  ِمم 
ِريَن، َفأَيُُّكْم أَم  الن اَس َفْلُيوِجزْ  ِعيَف َوَذا    ، ُمَنفِِّ َفِإن  ِمْن َوَراِئِه اْلَكِبيَر، َوالض 

 .اْلَحاَجِة«
ِم  اَلْنِتَقا   اِئِش الذي ِفيِه ُحبُّ ا الَغَضُب الَمْذُموُم َفُهَو َغَضُب الط  أَم  

ْنَيا، َوِمْن وِء، ُهَو الَغَضُب أِلُُموٍر َتاِفَهٍة في الَحَياِة الدُّ اَرِة ِبالسُّ ْفِس األَم  للن  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َهَذ الُمْنَطَلِق أَْوَصى َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

 َم ِبَعَدِم الَغَضِب. َوَسل  
َقاَل    َعْنُه، أَن  َرُجَل  اّلٰلُ    ْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي عَ روى اإلمام البخاري  

 . : أَْوِصِنيمَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ىَصل  ِللن ِبيِِّ 
 .  َتْغَضْب«َقاَل: »ََل 
َد ِمَرار  .  َتْغَضْب«، َقاَل: »ََل ا  َفَرد 

اإلمام أحمد   ِمْن  وروى  َرُجٍل  َعْن  ْحَمِن،  الر  َعْبِد  ْبِن  ُحَمْيِد  َعْن 
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َقاَل: َقاَل َرُجٌل:  َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  أَْصَحاِب الن ِبيِِّ  
 أَْوِصِني؟  اّلٰلِ،َيا َرُسوَل 
 «. ََل َتْغَضْب »َقاَل: 

ُجُل: َفَفك ْرُت  َعَلْيِه َوَسل َم َما  اّلٰلُ    اَل الن ِبيُّ َصل ىِحيَن قَ   َقاَل: َقاَل الر 
ر  ُكل هُ   . َقاَل، َفِإَذا الَغَضُب َيْجَمُع الش 

  ى َصل  اّلٰلِ    ، أَن  َرُسوَل َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ وروى الشيخان  
َوَسل  اّلٰلُ   آِلِه َوَصْحِبِه  َوَعَلى  َرَعةِ   مَ َعَلْيِه  ِبالصُّ ِديُد  الش  ِإن َما   ،َقاَل: »َلْيَس 

ِديُد ال ِذي َيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضِب«  . الش 
َم َما َكاَن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َوَسِيُِّدَنا َرُسولُ 

 َيْغَضُب ِلَنْفِسِه. 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

تعالى، َوُهَو َمْحُموٌل  اّلٰلُ    اِفِعِيِّ َرِحَمهُ ََلُم َمْنُسوٌب لإِلَماِم الش  َفالكَ 
أَْن َيُكوَن بِ ِمَن الُمْسِلِم، َوَذِلَك    ا  َعَلى الَغَضِب الَمْحُموِد الَمْطُلوِب َشْرع

 تعالى أعلم. واّلٰل  تعالى. هذا،اّلٰلِ   الَغَضُب ِإَذا اْنُتِهَكْت ُحُرَماُت 
 اً راقب الناس مات هم  من 

 ؟ اً مِّ هَ   اَت مَ  اَس انل   َب اقَ رَ  نْ مَ ُة َهَذا احَلِديِث: َما ِصح  : 17السؤال
 ةِ ذ  الل  بِ   ازَ فَ وَ ،  ا  مغَ   اَت مَ   اَس الن    َب اقَ رَ   نْ مَ َحِديُث:  الجواب:  

 ؛ ََل أَْصَل َلُه.ورُ سُ الجَ 
  ى َصل  اّلٰلِ    َقاَل َرُسولُ َقاَل:    َعْن َرْكٍب اْلِمْصِريِِّ َوَلِكْن روى البيهقي  

طُوَبى ِلَمْن َتَواَضَع ِمْن َغْيِر َمْنَقَصٍة،  »:  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  
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َجَمَعُه ِمْن َغْيِر َمْعِصَيٍة، َوَرِحَم   َوَذل  ِفي َنْفِسِه ِمْن َغْيِر َمْسَكَنٍة، َوأَْنَفَق َماَل  
ِ َوال لِّ َمْسَكَنِة، َوَخاَلَط أَْهَل اْلِفْقِه َواْلِحْكَمِة، طُوَبى ِلَمْن َذل  ِفي  أَْهَل الذُّ

َعِن  َوَعَزَل  َعََلِنَيُتُه،  َوَكُرَمْت  َسِريَرتُُه،  َوَصُلَحْت  َكْسُبُه،  َوَطاَب  َنْفِسِه، 
هُ  َوأَْمَسَك  طُوَبى ِلَمْن َعِمَل ِبِعْلِمِه، َوأَْنَفَق اْلَفْضَل ِمْن َماِلِه،    ، الن اِس َشر 

 « َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف.اْلَفْضَل ِمْن َقْوِلهِ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

  َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ   ا  َحِديث  ْت َلْيَس   ا  م هَ   اَت مَ   اَس الن    َب اقَ رَ   نْ مَ َفِعَباَرُة:  
ِعيَد َمْن َشَغَلُه الس    َم، َوَلِكن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  

 تعالى أعلم. واّلٰل  َعْيُبُه َعْن ُعُيوِب اآلَخِريَن. هذا،
 الكالم قبل السالم

ِصح  :  18السؤال َفَل  َما  َلِم  الس  َقْبَل  ِم  بِالْلََكَ  
َ
بََدأ »َمْن  احَلِديِث:  َهَذا  ُة 

 ُُتِيُبوهُ«؟ 
الط  الجواب:   السُّ   َبَراِنيُّ َرَوى  َواْبُن  األَْوَسِط  ُعَمَر  في  اْبِن  َعِن  ِنِِّيِّ 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    َرِضَي 
ََلِم َفََل تُِجيُبوُه« َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف؛ َوَسل   َم: »َمْن َبَدأَ ِباْلَكََلِم َقْبَل الس 
 ْرَعَة.َفُه أَبُو زُ َضع  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
األَْوَلى َواألَْفَضَل أَْن َيُكوَن    ِفيِه أَن    ا ََل َشك  َفالَحِديُث َضِعيٌف، َوِمم  

الط  الس   َرَوى  ِلَما  الَكََلِم،  َقْبَل  َماِلٍك    َبَراِنيُّ ََلُم  ْبِن  أََنِس  َعْن  الَكِبيِر  في 
َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ    ى : َفَجاَء َوْهٌب َفَوَقَف َعَلى الن ِبيِِّ َصل  َعْنُه َقاَل اّلٰلُ    َرِضَي 
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ُد. ا  َم َفَقاَل: أَْنِعْم َصَباحآِلِه َوَصْحِبِه َوَسل    َيا ُمَحم 
 ِمْنَها«. ا  َخْير اّلٰلُ  َقاَل: »َقْد أَْبَدَلَنا 

َعْنُهَما َقاَل: َقاَل  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    وروى الترمذي َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ 
ََلُم َقْبَل الَكََلِم« َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  َم: »الس 

 تعالى أعلم.واّلٰل  َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف. هذا،
ْيَلةَ   ؟« »َهْل ِفيُكْم ِمْن أََحٍد َلْم يَُقاِرِف اللَّ

ِ َجاءَ :  19السؤال نَس   يِف اَّلي رواه اإلمام ابلخاري   يف احَلِديِث الْش 
َ
َعْن أ

ُ    َرِضَ  ِ    َقاَل: َشِهْدنَا بِْنَت َرُسولِ   َعْنهُ اّٰلله ُ    َصّل  اّٰلله َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ  اّٰلله
ِ    َوَرُسولُ َم  َوَصْحبِِه َوَسل   ُ    َصّل  اّٰلله َم  َوَصْحبِِه َوَسل  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ  اّٰلله

ِمْن   فِيُكْم  »َهْل  َفَقاَل:  تَْدَمَعاِن،  َعْينَْيِه  يُْت 
َ
َفَرأ الَقَْبِ،  ىلَعَ  َجالٌِس 

نَا، َقاَل: »َفانِْزْل يِف َقَْبَِها«،  
َ
بُو َطلَْحَة: أ

َ
َحد  لَْم ُيَقارِِف الل ْيلََة؟« َفَقاَل أ

َ
أ

َل يِف َقَْبَِها َفَقََبََها  . َفََنَ
ُ    َمْقُصوُد بَِقْوهِلِ َصّل  َما ُهَو ال »َهْل  َم:  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله

َحد  لَْم ُيَقارِِف الل ْيلََة؟« 
َ
 ؟فِيُكْم ِمْن أ
تعالى في  اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َهَذا الَحِديُث َرَواُه اإِلَماُم الُبَخاِريُّ الجواب:  

ُه ََل يُْشَتَرُط ِفيَمْن يُْنِزُل الَمْرأََة في َقْبِرَها أَْن أَن  َصِحيِحِه، َوِفيِه َفَواِئُد، ِمْنَها  
 َلَها. ا  َيُكوَن َمْحَرم 
 ا  أَْن يُْنِزَل الَمْرأََة في َقْبِرَها َرُجٌل َلْم َيْقَتِرْف ِإْثم  ُه يُْسَتَحبُّ َوِمْنَها أَن  

 اِبَقَة.ْيَلَة الس  الل  
أَْن يُْنِزَلَها في َقْبِرَها َرُجٌل َلْم َيُكْن َجاَمَع أَْهَلُه في    َوَكَذِلَك يُْسَتَحبُّ 
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َهَواِت ِد َعِن الَمََلِذِّ َوالش  ُة في َذِلَك أَْن َيُكوَن َبِعيَد الَعهْ ْيَلِة؛ َوالِعل  ِتْلَك الل  
 ِعْنَد َدْفِن الَمْيِت.

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
  .تعالى في َصِحيِحهِ اّلٰلُ  َرِحَمهُ  َفالَحِديُث َرَواُه اإِلَماُم الُبَخاِريُّ 

اُح الَحِديِث في  وَ  آِلِه  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَمْعَنى َقْوِلِه َصل  اْخَتَلَف ُشر 
ْيَلَة؟«َم: َوَصْحِبِه َوَسل      :»َهْل ِفيُكْم ِمْن أََحٍد َلْم يَُقاِرِف الل 

َم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَقْوِلِه َصل  َمْعنى    :َقاَل   ُهمْ َبْعُض فَ 
 .ا  « َيْعِني ِإْثمَلْم يَُقاِرِف »

ُه َبِعيٌد  « َيْعِني َلْم يَُجاِمْع أَْهَلُه، أِلَن  يَُقاِرِف َلْم َمْعَنى » :َوَبْعُضُهْم َقاَل 
 اِت. ذ  َعِن األَْهَواِء َوالل  

َوَعَلى ُكِلِّ َحاٍل ََل َحَرَج ِمْن أَْن يُْنِزَل الَمْرأََة في َقْبِرَها َرُجٌل أَْجَنِبيٌّ  
َواألََحقُّ  َفِإنْ   َعْنَها،  َمَحاِرِمَها،  ِمْن  َرُجٌل  ِإْنَزاِلَها  َفَرُجٌل   في  يُوَجْد  َلْم 

، َويُْسَتَحبُّ  ُمَقاِرف  أَْجَنِبيٌّ َيُكوَن  الل  ا  ِإْثم  ا  أَْن ََل  ِتْلَك  أَْهَلُه  ْيَلَة. ، َوََل أََتى 
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 َعْنها اّلٰلُ  صحة حديث التمرة للسيدة عائشة َرِضَي 
لَت السي دةُ َعئشُة انليب  َصّل  ُة َهَذا احَلِديِث:  َما ِصح  :  20السؤال

َ
ُ   َسأ اّٰلله

َم: َمْن أكرَثُ واحدة  ُُتبُّها بني زوجاتِك  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  
؟ فقال هلا: أنِت يا َعئشُة، فقالت: إذاً اخرج عليهن   يا رسوَل اّٰلله 

ْخَبهن  مجيع
ُ
يِل  هلا: يف الل  ، فَضِحك انليبُّ وأعطاها تمرةً، وقال  اً وأ

ْخَبهن  وال ُُتَْبي أحد
ُ
مَجُعهن  وأ

َ
أِّن  أعطيُتِك تمرة، وانرَصَف،    اً أ
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لك    وأعطى  أحواهِلا  عن  وسأهَلا  زوجاتِه  من  واحدة   لك   ىلع  ومر  
ُُتَِْب أحد أْن ال  وأخََبَها  الل  اً واحدة  منهن  تمرةً  يِل اجَتمْعَن ، ويف 

، وقال: وسأَِلْه َعئشُة: أيٌّ من زو جاتِك ُُتِبُّ أكرَث؟ فابتسَم انليبُّ
  ، بداخلهن  وَفرِْحَن  فابتسْمَن  أكرَث،  حبُّها 

ُ
أ من  اِلمرةِ يه  صاحبُة 

 هلا؟اّٰلله   ولكُّ واحدة  َفرَِحت حلب  رسولِ 

 تعالى أعلم. واّلٰل    َة َلُه. هذا، َهَذا الَحِديُث َباِطٌل ََل ِصح  الجواب:  
 السبت من قلم أظفاره يوم 

ِصح  :  21السؤال احَلِديِث:  َما  َهَذا     مَ ل  قَ   نْ مَ ُة 
َ
  ِت عَ قَ وَ   ِت بْ الس    مَ وْ يَ   هُ ارَ فَ ْظ أ

   يف   ةُ اآلِكَ 
َ
ِ َص أ    مَ ل  قَ   نْ مَ وَ   ،هِ عِ اب

َ
   مَ وْ يَ   هُ ارَ فَ ْظ أ

َ
ِ   ْت بَ هَ ذَ   دِ حَ األ   ،يهِ فِ   ةِ كَ الََبَ ب

   مَ ل  قَ   نْ مَ وَ 
َ
ِ ََك وَ   اً ئارِ قَ وَ   اً ظافِ حَ   ريُ ِص يَ   نْيِ نَ اإلثْ   مَ وْ يَ   هُ ارَ فَ ْظ أ  مَ ل  قَ   نْ مَ وَ   ، اً بت

 
َ
   ـ   اءِ ثَ َل اثلُّ   مَ وْ يَ   هُ ارَ فَ ْظ أ

َ
   مَ وْ يَ   مَ ل  قَ   نْ مَ وَ   ، هِ يْ لَ عَ   كُ َل الهَ   ـ   اَف جَ أ

َ
ِ رْ األ  اءِ عَ ب

  ُل خُ دْ يَ وَ   هُ نْ مِ   اءُ ال    جُ رُ خَيْ   يِس مِ اخلَ   مَ وْ يَ   مَ ل  قَ   نْ مَ وَ   ،قِ لُ اخلُ   ئَ يِِّ سَ   ريُ ِص يَ 
  مَ ل  قَ  نْ مَ وَ  ، اءُ فَ الِشِّ  يهِ فِ 

َ
 ؟هِ رِ مُ عُ  يف  يدَ زِ  ةِ عَ مُ اجلُ  مَ وْ يَ  هُ ارَ فَ ْظ أ

 ِلَبَياِن َوْضِعِه  َهَذا الَحِديُث َمْوُضوٌع، َوََل َتُجوُز ِرَواَيُتُه ِإَل  الجواب:  
َقْوِل  َتْحَت  َيْنَدِرُج  َوْضِعِه  َمْعِرَفِة  َبْعَد  الَحِديَث  َهَذا  َيْنُشُر  َوَمْن  َوَكِذِبِه، 

 َكَذَب   »َمنْ   َم:َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ا،  َعَلي   د  أْ  ُمَتَعمِِّ  ُهَرْيَرةَ   أَِبي َعنْ رواه اإلمام مسلم  الن اِر«  ِمنَ  َمْقَعَدهُ  َفْلَيَتَبو 
 تعالى أعلم. واّلٰل  َعْنُه. هذا،اّلٰلُ   َرِضَي 

 لسنة بالسنة نسخ ا
َحاِديِث َسيِِِّدنَا َرُسولِ :  22السؤال

َ
ِ    َهْل ُهَناَك نَْسٌخ يف أ ُ    َصّل  اّٰلله َعلَْيِه  اّٰلله
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 َم َكَما ُهَو احَلاُل يف الُقْرآِن الَعِظيِم؟ َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  
ِة، َكَقْوِلِه  ن  ِبالسُّ ِة  ن  وَن َعَلى َجَواِز َنْسِخ السُّ َفَق األُُصوِليُّ ات  الجواب:  

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   اْلُقُبورِ   ِزَياَرةِ   َعنْ   »َنَهْيُتُكمْ َم:  َعَلْيِه 
  َبَدا  َما   َفأَْمِسُكوا   َثََلٍث،  َفْوَق   اأْلََضاِحيِِّ   لُُحومِ   َعنْ   َوَنَهْيُتُكمْ   َفُزوُروَها،

َها،  اأْلَْسِقَيةِ   ِفي  َفاْشَربُوا  ِسَقاٍء،  ِفي  ِإَل    الن ِبيذِ   َعنِ   َوَنَهْيُتُكمْ   َلُكْم،  َوََل   ُكلِِّ
 بَُرْيَدَة،   اْبنِ   َعنِ   ِدَثاٍر،  ْبنِ   ُمَحاِرِب   َعنْ رواه اإلمام مسلم    «ا  ُمْسِكر  َتْشَربُوا 

 . أَِبيهِ  َعنْ 
  َرِضَي   َواِقدٍ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ َوَكالَحِديِث الذي رواه اإلمام مسلم  

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َنَهى:  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ  
َحاَيا لُُحومِ  أَْكلِ  َعنْ   . َثََلٍث  َبْعدَ  الض 

  َصَدَق، :  َفَقاَلْت   ِلَعْمَرَة،  َذِلَك   َفَذَكْرُت :  َبْكرٍ   أَِبي  ْبنُ اّلٰلِ    َعْبدُ   َقاَل 
 اأْلَْضَحى   َحْضَرةَ   اْلَباِدَيةِ   أَْهلِ   ِمنْ   أَْبَياٍت   أَْهُل   َدف  :  َتُقولُ   َعاِئَشةَ   َسِمْعُت 
 َرُسولُ   َفَقاَل   ،مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   َزَمنَ 
ِخُروا:  مَ َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ   ُقوا   ثُم    ا،َثََلثَ   »اد   َتَصد 
 . َبِقَي« ِبَما 

ا    اأْلَْسِقَيةَ   َيت ِخُذونَ   الن اَس   ِإن    اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا :  َقالُوا   َذِلَك،  َبْعدَ   َكانَ   َفَلم 
 اءِ للمَ   ونُ كُ يَ   دٍ لْ جِ   نْ مِ   اءٌ عَ وِ   وَ هُ وَ   اءٍ قَ ِس   عُ مْ جَ   ةُ يَ قِ ْس األَ وَ )  َضَحاَياُهمْ   ِمنْ 
  ةِ يَ حِ ْض األُ   دِ لْ جِ   نْ مِ   رُ خَ د  ا يُ مَ   نْ عَ   ونَ لُ أَ ْس يَ َعْنُهْم  اّلٰلُ    َرِضَي وا  انُ كَ فَ ؛  نِ بَ الل  وَ 
يُ ََل   ُث يْ حَ   اْلَوَدكَ   ِمْنَها   َوَيْجُمُلونَ (  حِ بْ الذ    دَ عْ بَ   ةِ ثَ ََل الث    امِ ي  في األَ   ُك لَ هْ تَ ْس  

 ْحِم(. )َدَسُم الل  
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 . َذاَك؟«   »َوَما :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َفَقاَل 
َحاَيا  لُُحومُ  تُْؤَكَل  أَنْ  َنَهْيَت : َقالُوا   .َثََلٍث  َبْعدَ   الض 
اف ةِ   أَْجلِ   ِمنْ   َنَهْيُتُكمْ   »ِإن َما :  َفَقاَل   َدف ْت،  ال ِتي)َقَواِفِل اَلَْعَراِب(    الد 

ِخُروا  َفُكُلوا  ُقوا« َواد   . َوَتَصد 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ِة، َكَما ُهَو الَحاُل في الُقْرآِن الَعِظيِم، ن  ِة تُْنَسُخ ِبالسُّ ن  السُّ   َفَقْد َثَبَت أَن  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَسِيُِّدَنا َرُسولُ تعالى،  اّلٰلِ    ُه َوْحٌي ِمنَ َوُكلُّ 

واّلٰل    َوْحٌي يُوَحى. هذا،َم َما َيْنِطُق َعِن الَهَوى، ِإْن ُهَو ِإَل  َوَصْحِبِه َوَسل  
 تعالى أعلم. 

 «»َمْن َغَدا ِإَلى اْلَمْسِجدِ 
ِصح  :  23السؤال احَلِديِث:َما  َهَذا  ِ   ُة  إ َغَدا  إاِل   »َمْن  يُِريُد  اَل  الَْمْسِجِد  ىَل 

و ُيَعلَِِّمهُ  اً َِلََتَعل َم َخرْي 
َ
ْجُر ُمْعَتِمر  تَام  الُْعْمَرةِ  أ

َ
 «؟اَكَن هَلُ أ

  َرِضَي   َعْن أَِبي أَُماَمةَ َجاَء في الُمْسَتْدَرِك لإلمام الَحاِكِم  الجواب:  
: مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ َعْنُه  اّلٰلُ  

ِلَيَتَعل َم َخْير ِإَل   يُِريُد  اْلَمْسِجِد ََل  ِإَلى  َغَدا  أَْجُر   يَُعِلَِّمهُ أَْو    ا  »َمْن  َلُه  َكاَن 
ِلَيَتَعل َم خَ  اْلَمْسِجِد ََل يُِريُد ِإَل   ِإَلى  َفَمْن َراَح  اْلُعْمَرِة،  َتامِِّ  أَْو   ا  ْيرُمْعَتِمٍر 

ِة« َمُه َفَلُه أَْجُر َحاجٍِّ َتامِِّ اْلِحج   َوُهَو َحِديٌث َصِحيٌح.  يَُعلِِّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

الذ   اإِلَماُم  َوَيُقوُل  َحِديٌث َصِحيٌح،  الت    َهِبيُّ َفُهَو  َعَلى  في  ْلِخيِص: 
 .  َشْرِط الُبَخاِرِيِّ
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تعالى  اّلٰلُ    َدهُ الِعْلِم َوَتْعِليِمِه، َوَهَذا َما أَك  ِم  َوِفيِه َتْحِريٌض َعَلى َتَعلُّ 
ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ﴿في ِكَتاِبِه الَعِظيِم ِبَقْوِلِه:  

 .[9]الزمر:  ﴾یی
تعالى:   ېېېۉېۉۅۅۋۋ﴿َوِبَقْوِلِه 

 . [28]فاطر:  ﴾ى
َصل   َقْولُُه  آِلِه  اّلٰلُ    ى َويَُؤِكُِّدُه  َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه    »َطَلُب َم:  َوَصْحِبِه 

  َرِضَي   َماِلٍك   ْبنِ   أََنِس   َعنْ « رواه ابن ماجه  ُمْسِلمٍ   ُكلِِّ   َعَلى   َفِريَضةٌ   اْلِعْلمِ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  َعْنُه. هذا،اّلٰلُ 

 تسليم الغزالة 
َرُسولِ َما ِصح  :  24السؤال َسيِِِّدنَا  الَغَزالَِة ىلَعَ  تَْسلِيِم  َحِديِث  ِ    ُة    َصّل  اّٰلله

  ُ ن  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله
َ
ن  َها َنَطَقْت بِالش  َم، َوأ

َ
، أِل   َهاَدتنَْيِ

ُ    َصّل    يِب  انل   َم َرآَها َقْد ِصيَدْت ِمْن  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله
  ، ِّ

َيُهوِدي  رَُجل   يَْكفُ قَِبِل  ْن 
َ
أ ِمْنُه  ْطَفالَِها  َفَطلََبْت 

َ
أِل َتُعوَد  ََكْ  لََها 

ُ  َصّل   يِبُّ لََها انل  تُْرِضُعُهْم، َفَكفَ   َم؟َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله
  ى لَ عَ   رَ هَ تَ اْش َة، َوَقاَل:  َذَكَر َصاِحُب َكْشِف الَخَفاِء َهِذِه الِقص  الجواب:  

  نْ مَ وَ   ، ٌل ْص أَ ـ    يرٍ ثِ كَ   نُ ابْ   اَل قَ   امَ كَ ـ    هُ لَ   َس يْ لَ وَ   ،ةِ ي  وِ بَ الن    حِ ائِ دَ المَ   يفِ وَ   ، ةِ نَ ِس لْ األَ 
 . اهـ.َب ذَ كَ   دْ قَ فَ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    ِيِّ بِ الن    إلى   هُ بَ َس نَ 

ُه  َذَكَرُه في ِميَزاِن اَلْعِتَداِل، َوأََشاَر إلى أَن    َهِبي  الَحاِفَظ الذ    َكَما أَن  
 َخَبٌر َباِطٌل. 

 َهَذا الَحِديَث َباِطٌل َمْوُضوٌع.  َوَذَكَر الَحاِفُظ اْبُن َحَجٍر أَن  
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الش   الَفت  َوَيُقوُل  َعْبُد  أَبُو غد  ْيُخ  َواِهَيٌة ََل َيِصحُّ اِح    ة: ِهَي أََحاِديُث 
َظِر َيُقوُل: َوَلَدى الن    اَلْعِتَماُد َعَلْيَها في ِإْثَباِت َما ُهَو َخاِرٌق للَعاَدِة، ثُم  

 ٍة. ََل َتْخُلو ِمْن َمَطاِعَن َشِديَدٍة َمْرِوي    ا هَ ُن أَن  في أََساِنيِدَها َيَتَبي  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َة َلُه، َوََل َتُجوُز ِرَواَيُتُه،   ََل ِصح  ْبَيِة أَو الَغَزاَلةِ َفَحِديُث َتْسِليِم الظ  
األََحاِديِث   ِمَن  َوِعْنَدَنا  َوالَمَداِئِح،  َواألََناِشيِد  الَقَصاِئِد  في  َدْرُجُه  َوََل 

األََحاِديِث  الص   َعِن  يُْغِني  َما  الَعاَداِت  َخَواِرِق  َمْسأََلِة  في  ِحيَحِة 
 تعالى أعلم.واّلٰل  الَمْوُضوَعِة. هذا،

 لصداع من عالمات أهل اْليمانا

ِصح  :  25السؤال َرِضَ َما  ُهَرْيَرَة  ِِب 
َ
أ َعْن  احَلِديِث:  َهَذا  ُ    ُة  َقاَل: اّٰلله َعْنُه 

ْعَراِِبٌّ ىلَعَ َرُسولِ 
َ
ِ    َدَخَل أ ُ    َصّل  اّٰلله َم،  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله

ِ    َفَقاَل هَلُ َرُسولُ  ُ    َصّل  اّٰلله َخَذتَْك  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله
َ
َم: »أ

؟«. م  َقطُّ مُّ ِمِْلَ
ُ
 أ

؟  م  مُّ ِمِْلَ
ُ
 َقاَل: َوَما أ

ِْلِ َوالل ْحِم«. ِ
ْ
 َقاَل: »َحرٌّ يَُكوُن بنَْيَ اجل
 .  َقاَل: َما وََجْدُت َهَذا َقطُّ

َداُع قَ  َخَذَك الصُّ
َ
؟«. َقاَل: »َفَهْل أ  طُّ

َداُع؟  َقاَل: َوَما الصُّ
ِسِه«.

ْ
نَْساِن يِف َرأ  َقاَل: »ُعُروٌق تَْضُِب ىلَعَ اإْلِ

 .  َقاَل: َما وََجْدُت َهَذا َقطُّ
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انل ارِ   ْهِل 
َ
أ ِمْن  رَُجل   إىَِل  َيْنُظَر  ْن 

َ
أ َحب  

َ
أ »َمْن  َقاَل:   ، َوَّل  ا  َفلَم  َقاَل: 

 َفلَْيْنُظْر إىَِل َهَذا«؟
َوُهَو  الحَ الجواب:   َحَسٌن،  َوِإْسَناُدُه  أحمد،  اإلمام  َرواه  ِديُث 

َصِحيٌح ِلَغْيِرِه، ورواه اإلمام الحاكم َوَقاَل: َحِديٌث َصِحيٌح َعَلى َشْرِط 
 . َهِبيُّ ُمْسِلٍم، َوَواَفَقُه الذ  

َمْعنَ َوأَم   َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    هِ َقْولِ   ىا  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َمْن  َعَلْيِه  َم: 
َكَما َقاَل   َي ـ َفهِ   أََحب  أَْن َيْنظَُر ِإَلى َرُجٍل ِمْن أَْهِل الن اِر َفْلَيْنظُْر ِإَلى َهَذا« 

ُكوِن ْجُر َعِن الرُّ َلْفَظُة ِإْخَباٍر َعْن َشْيٍء ُمَراُدَها الز    :ـ  اِح الَحِديِث َبْعُض ُشر  
ِه، َوَذِلَك أَن  ْبِر َعلَ ِة الص  ْيِء، َوِقل  إلى َذِلَك الش   َوَعََل َجَعَل    َجل  اّلٰلَ    ى ِضِدِّ

الدُّ  َهِذِه  في  َسَبَب الِعَلَل  َواألَْحَزاَن  َوالُغُموَم  َعِن   ْنَيا  الَخَطاَيا  َتْكِفيِر 
 ِتِه أَن  َم ِإْعََلَم أُم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى الُمْسِلِميَن، َفأََراَد َصل  
َيَتَعر   َيَكاُد  ََل  َنَهىالَمْرَء  َما  ُمَقاَرَفِة  َعْن  أَي  اّلٰلُ    ى  في  َوَلَياِليِه، َعْنُه  اِمِه 

الن   َيَتَفض  َوِإيَجاِب  َلْم  ِإْن  ِبَذِلَك  َلُه  َفَكأَن  اِر  ِبالَعْفِو،  َعَلْيِه  ِإْنَساٍن   ُكل    ْل 
ُر َبْعَض ُمْرَتَهٌن ِبَما َكَسَبْت َيَداُه، َوالِعَلُل تُكَ   ْنَيا ََل أَن  َها َعْنُه في َهِذِه الدُّ ِفِّ

 اِر.ْنَيا َيُكوُن ِمْن أَْهِل الن  َمْن ُعوِفَي في َهِذِه الدُّ 
الس   ُر  تَُكِفِّ َواألَْوَجاُع  َواألَْسَقاُم  َكَما  َفاألَْمَراُض  َوالَخَطاَيا،  ِيَِّئاِت 

َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَعْنَه، َعِن الن ِبيِِّ َصل  اّلٰلُ    روى اإلمام أحمد َعْن أَِبي أَُماَمَة َرِضَي 
ى ِمْن ِكيٍر ِمْن َجَهن َم، َفَما أََصاَب َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   َم َقاَل: »اْلُحم 

 اْلُمْؤِمَن ِمْنَها َكاَن َحظ ُه ِمَن الن اِر«.
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

  األَْمَراَض َواألَْسَقاَم،   تعالى أَْعَلُم أَن  َواّلٰل    َوَمْعَناهُ َفالَحِديُث َصِحيٌح،  
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ُر ُذنُوَب الُمْؤِمنِ َداُع َوالُحم  َوالتي ِمْن ُجْمَلِتَها الصُّ  اّلٰلَ   ى َيْلَقى َحت    ى تَُكِفِّ
 ولُ َعْنُه َقاَل: َقاَل َرسُ اّلٰلُ    ِبَغْيِر َذْنٍب، روى الترمذي َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َم: »َما َيَزاُل الَبََلُء ِبالُمْؤِمِن َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  
 َوَما َعَلْيِه َخِطيَئٌة«. اّلٰلَ    َوالُمْؤِمَنِة ِفي َنْفِسِه َوَوَلِدِه َوَماِلِه َحت ى َيْلَقى

الدُّ  الَحَياِة  في  َر  طُِهِّ َصاِلح   َوَجل    َعز  اّلٰلَ    َيْلَقىْنَيا  َوَمْن    ا  َوَيُكوُن 
 ِلُمَجاَوَرِتِه في َداِر َكَراَمِتِه ـ َهَذا ِإَذا َصَدَق في َتْوَبِتِه َوَرَجَع إلى َرِبِِّه َعز  

تعالى َفَهَذا َقْد َيْنَدِرُج َتْحَت َقْوِلِه تعالى: ِباّلٰلِ    َوالِعَياذُ   ا الُمِصرُّ ـ أَم    َوَجل  
 پپپپٻٻٻٻٱ﴿

 .[21]السجدة: 
َصل   َقْولُُه  َيُكوُن  َوَسل  اّلٰلُ    ىَوَقْد  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َمْن  َعَلْيِه  َم: 

أََحب  أَْن َيْنظَُر ِإَلى َرُجٍل ِمْن أَْهِل الن اِر َفْلَيْنظُْر ِإَلى َهَذا« ِلَكْوِنِه َيْقَتِرُف  
التي  الذُّ  الن  نُوَب  ُدُخوَل  تَُكف  َتْسَتْوِجُب  َوََل  الدُّ اِر،  َعْنُه في  َوَذِلَك ُر  ْنَيا، 

َصل  اّلٰلِ    ِبِإْطََلعِ  ِلَنِبِيِِّه  َوَسل  اّلٰلُ    ىتعالى  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلى َعَلْيِه  َم 
 تعالى أعلم.واّلٰل  الَغْيِب. هذا،

 « َحَواِئِجُكْم ِباْلِكْتَمانِ »اْسَتِعينُوا َعَلى ِإْنَجاِح 
»اْسَتِعيُنوا ىلَعَ إِْْنَاِح َحَواِِئُِكْم بِالِْكْتَماِن؛  ُة َحِديِث:  َما ِصح  :  26السؤال

 ؟َفإِن  لُك  ِذي نِْعَمة  ََمُْسوٌد«
، َوأَبُو نعيم، َواْبُن  ، َوالَبْيَهِقيُّ َبَراِنيُّ َهَذا الَحِديُث َرَواُه الط  الجواب:  

، وَ  »اْسَتِعينُوا َعَلى ِإْنَجاِح َحَواِئِجُكْم ِباْلِكْتَماِن؛ َفِإن  ، ِبَلْفِظ:  العقيليُّ عدٍيِّ
 .. َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف، َذَكَرُه الَحاِفُظ الِعَراِقيُّ ُكل  ِذي ِنْعَمٍة َمْحُسوٌد«
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الَهْيَثِميُّ  الز    َوَذَكَر  َمْجَمِع  َقاَل    َواِئِد:في  َقاَل:  َجَبٍل  ْبِن  ُمَعاِذ  َعْن 
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلى  َم:  َعَلْيِه  »اْسَتِعينُوا 

َرَواُه الط َبَراِنيُّ    َقَضاِء َحَواِئِجُكْم ِباْلِكْتَماِن، َفِإن  ُكل  ِذي ِنْعَمٍة َمْحُسوٌد«
َوفِ  الث ََلَثِة،  ِبِه، ِفي  َبْأَس  ََل   : اْلِعْجِليُّ َقاَل  اْلَعط اُر،  َسََلٍم  ْبُن  َسِعيُد   يِه 

َلْم   َمْعَداَن  ْبَن  َخاِلَد  أَن   ِإَل   ِثَقاٌت،  ِرَجاِلِه  َوَبِقي ُة  َوَغْيُرُه،  أَْحَمُد  َبُه  َوَكذ 
 َيْسَمْع ِمْن ُمَعاٍذ.

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
 تعالى أعلم. واّلٰل    َكَما َذَكَر ُعَلَماُء الَحِديِث. هذا، َفالَحِديُث َضِعيٌف  
 لقمة في بطن جائع

؟ َما ِصح  :  27السؤال  ْلِف َجاِمع 
َ
 ُة احَلِديِث: لُْقَمٌة يف َبْطِن َجائِع  َخرْيٌ ِمْن بَِناءِ أ

ِبَناِء أَْلِف  اُس: لُْقَمٌة في َبْطِن َجاِئٍع َخْيٌر ِمْن  َما َيَتَناَقُلُه الن  الجواب:  
 َجاِمٍع؛ َلْيَس ِبَحِديٍث َشِريٍف.

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َبِل الص   ِبَحِديٍث،  َلْيَس  َيُقوُل َصل  َفَهَذا  َذِلَك؛  ِمْن  الَعْكُس    ى ِحيُح 

 ِمْثَلهُ   َلهُ اّلٰلُ    َبَنى  ا  َمْسِجدّلٰلِ    َبَنى  »َمنْ َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  
انَ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ رواه الترمذي   الَجن ِة« ِفي  َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي   َعف 

  ا  َبْيت   َلهُ اّلٰلُ    َبَنى  ا  َكِبير  أَوْ   َكانَ   ا  َصِغير  ا  َمْسِجد ّلٰلِ    َبَنى  »َمنْ َوِفي ِرَواَيٍة:  
 . َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف. الَجن ِة« ِفي

الَمَساِجِد ِمَن الص    أِلَن   الَجاِرَيِة التي َرغ  ِبَناَء  الش  َدَقاِت  ِفيَها  ْرُع  َبَنا 
 تعالى أعلم.واّلٰل  ِريُف. هذا،الش  
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 التمس ألخيك عذراً 

ِخيَك ُعْذرَما ِصح  : 28السؤال
َ
 ِمْن َسْبِعنَي؟ اً ُة َحِديِث اِْلَِمْس أِل

َوَلِكْن أَْخَرَج البيهقي َعْن ُحَمْيٍد ،  ا  َهَذا الَكََلُم َلْيَس َحِديثالجواب:  
َقاَل: َقاَل أَبُو ِقََلَبَة: ِإَذا َبَلَغَك َعْن أَِخيَك َشْيٌء َتِجُد َعَلْيِه ِفيِه َفاْطُلْب َلُه 

 َلْم َيْبُلْغُه ِعْلِمي. ا  اْلُعْذَر ِبَجْهِدَك، َفِإْن أَْعَياَك َفُقْل: َلَعل  ِعْنَدُه أَْمر 
َبَلَغَك َعْن أَِخيَك   وروى البيهقي َعنْ  ِإَذا  ِد ْبِن ِسيِريَن َقاَل:  ُمَحم 

 ، َفُقْل: َلُه ُعْذٌر. ا  ، َفِإْن َلْم َتِجْد َلُه ُعْذرا  َشْيٌء َفاْلَتِمْس َلُه ُعْذر
ْيُء   ٍد: ِإَذا َبَلَغَك َعْن أَِخيَك الش  وروى البيهقي َقاَل َجْعَفُر ْبُن ُمَحم 

َفِإْن أََصْبَتُه َوِإَل  ُقْل: ا  ِإَلى َسْبِعيَن ُعْذر  ا  َواِحد  ا  ُعْذر  تُْنِكُرُه َفاْلَتِمْس َلهُ   ،
 ََل أَْعِرُفُه.  ا  َلَعل  َلُه ُعْذر

الُكْرِديُّ  ي  الحِجِّ أَْحَمد  الدكتور  َوأُْسَتاُذَنا  َشْيُخَنا  َيُقوُل:    َوَكاَن 
 أَْقَساَك َيا َقْلِبي. اْلَتِمْس أِلَِخيَك أَْلَف ُعْذٍر، َفِإْن َلْم َتِجْد َفُقْل: َما

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ   ا  َشِريف  ا  َفَهَذا الَكََلُم َلْيَس َحِديث

َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَلِكن  َوَعَلى  َيِعيَش    َم،  أَْن  أََراَد  ِلَمْن  َصِحيٌح،  َمْعَناُه 
 تعالى أعلم. واّلٰل  ْدِر. هذا،َسِليَم الص  

 محارم اّللٰ 

بَِكلَِمِة  :  29السؤال الَمْقُصوُد  ِ   ََمَارِمِ » َما  بِاحَلِديِث    « اّٰلله إََِلَْها  الُمَشارِ 
 ِ ِ  يِف: »إَِذا َخلَْوا بَِمَحارِمِ الْش   اْنَتَهُكوَها«؟ اّٰلله

َعْنُه، َعِن  اّلٰلُ    الَحِديُث َرَواُه ابن ماجه َعْن َثْوَباَن َرِضَي الجواب:  
  ا  َم أَن ُه َقاَل: »أَلَْعَلَمن  أَْقَوام َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىالن ِبيِِّ َصل  
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ِتي َيْأتُوَن َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَحَسَناٍت     ، َفَيْجَعُلَهاا  أَْمَثاِل ِجَباِل ِتَهاَمَة ِبيضِمْن أُم 
 «.ا  َعز  َوَجل  َهَباء  َمْنثُوراّلٰلُ 

ِهْم َلَنا، أَْن ََل َنُكوَن ِمْنُهْم،    اّلٰلِ، َقاَل َثْوَباُن: َيا َرُسوَل   ِصْفُهْم َلَنا، َجلِِّ
 َوَنْحُن ََل َنْعَلُم. 

ْن ِجْلَدِتُكْم، َوَيْأُخُذوَن ِمَن الل ْيِل َكَما  َقاَل: »أََما ِإن ُهْم ِإْخَوانُُكْم، َومِ 
 اْنَتَهُكوَها«. اّلٰلِ  َتْأُخُذوَن، َوَلِكن ُهْم أَْقَواٌم ِإَذا َخَلْوا ِبَمَحاِرمِ 

ِة،  تعالى َعَلى األُم  اّلٰلُ    َمَها تعالى ِهَي األُُموُر التي َحر  اّلٰلِ    َوَمَحاِرمُ 
الِنَِّساِء،  َكالن   إلى  َوالت  َظِر  ْشَوِة، َبرُّ َواَلْخِتََلِط،  َوالِرِّ َبا،  َوالِرِّ َنا،  َوالِزِّ ِج، 
اّلٰلُ   الَوَفاَء ِبِه، َوَقْطِع َما أََمرَ بِ عالى  تَ اّلٰلُ    ِرَقِة، َوالِغيَبِة، َوَنْقِض َما أََمرَ َوالس  

 تعالى ِبِه أَْن يُوَصَل.
اِهَرِة َوالَباِطَنِة  ِميُع الَمَعاِصي الظ  َلْفٌظ َعامٌّ َتْدُخُل ِفيِه جَ اّلٰلِ    َفَمَحاِرمُ 
 ِغيَرِة. َوالَكِبيَرِة َوالص  

 في أََحاِديَث َكِثيَرٍة:اّلٰلِ  َوَجاَء َلْفُظ َمَحاِرمِ 
َرِضَي  َعاِئَشَة  َعْن  مسلم  اإلمام  َضَرَب  اّلٰلُ    روى  َما  َقاَلْت:  َعْنَها 

َقطُّ ِبَيِدِه، َوََل   ا  َم َشْيئَوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ 
،   اّلٰلِ،، ِإَل  أَْن يَُجاِهَد ِفي َسِبيِل  ا  اْمَرأَة ، َوََل َخاِدم َوَما ِنيَل ِمْنُه َشْيٌء َقطُّ

. ّلٰلِ    َتِقمَ َفَينْ   اّلٰلِ، َفَيْنَتِقَم ِمْن َصاِحِبِه، ِإَل  أَْن يُْنَتَهَك َشْيٌء ِمْن َمَحاِرِم    َعز  َوَجل 
اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    وروى الترمذي َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َهُؤََلِء  َعَلْيِه  َعنِِّي  َيْأُخُذ  »َمْن  َم: 
«؟الَكِلَماِت َفَيْعَمُل ِبِهن  أَْو  ُم َمْن َيْعَمُل ِبِهن   يَُعلِِّ
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 اّلٰلِ. َفَقاَل أَبُو ُهَرْيَرَة: َفُقْلُت: أََنا َيا َرُسوَل 
َخْمس  َفَعد   ِبَيِدي  الن اِس،    ا  َفأََخَذ  أَْعَبَد  َتُكْن  الَمَحاِرَم  »ات ِق  َوَقاَل: 

َقَسمَ  ِبَما  إِ اّلٰلُ    َواْرَض  َوأَْحِسْن  الن اِس،  أَْغَنى  َتُكْن  َتُكْن َلَك  َجاِرَك  َلى 
ِحَك، ا  ، َوأَِحب  ِللن اِس َما تُِحبُّ ِلَنْفِسَك َتُكْن ُمْسِلما  ُمْؤِمن  ، َوََل تُْكِثِر الض 

ِحِك تُِميُت الَقْلَب«.   َفِإن  َكْثَرَة الض 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

، تعا اّلٰلُ    َمَها تعالى ِهَي األُُموُر التي َحر  اّلٰلِ    َفَمَحاِرمُ  لى ِبَشْكٍل َعاٍمِّ
ة  في َخْلَوِتِه، َكاَن َقاَها، َوَكاَن َعَلى َحَذٍر ِمَن الُوُقوِع ِفيَها، َوَخاص  َفَمِن ات  

 ِبَعاِت. ة  ِمَن الت  اِس، َوَتُكوُن َصِحيَفُتُه َبْيَضاَء َنِقي  ِمْن أَْعَبِد الن  
الَمْذُكوُر في السُّ َوالَحِديُث الش   أَْقَواٍم ُهْم في َؤاِل  ِريُف  يُِشيُر إلى 

الن  الظ   أَْعُيِن  َعْن  َخَلْوا  ِإَذا  َوَلِكْن  اَلْسِتَقاَمِة،  أَْهِل  ِمْن  َتَقص  اِهِر  ُدوا اِس 
 تعالى أعلم.واّلٰل  تعالى. هذا،اّلٰلُ  مَ ِفْعَل َما َحر  

 « ِمْنهُ  َشر   َبْعَدهُ  الَِّذي ِإَلَّ  َزَمانٌ  َعَلْيُكمْ  َيْأِتي  ََل »
ُح احَلِديِث اَّلي رواه اإلمام ابلخاري  :  30السؤال َبرْيِ   َعنِ يُْرََج ََشْ  بْنِ   الزُّ

، تَيَْنا:  َقاَل   َعِديٍّ
َ
نََس   أ

َ
،  ْبنَ   أ اِج،  ِمنَ   نَلَْق   َما   إََِلْهِ   َفَشَكْونَا  َمالِك    احَلج 

وا، :  َفَقاَل  ِت   اَل   َفإِن هُ   »اْصَِبُ
ْ
ِي  إاِل    َزَمانٌ   َعلَْيُكمْ   يَأ   ِمْنُه،   ََشٌّ   َبْعَدهُ   اَّل 

ُ    َصّل    نَبِي ُكمْ   ِمنْ   َسِمْعُتهُ   َرب ُكْم«  تَلَْقْوا  َحىت   آهِلِ  اّٰلله َوىلَعَ  َعلَْيِه 
 َم؟َوَصْحبِِه َوَسل  
الُبَخاِريُّ أوَلً:  الجواب:   أَْوَرَدُه اإِلَماُم  في    َهَذا الَحِديُث َصِحيٌح 

َعْنُه َيْشُكوَن اّلٰلُ    َصِحيِحِه، َحْيُث َجاَء َقْوٌم إلى َسِيِِّدَنا أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي 



 كتاب الحديث الشريف 
 

89 

َيُه، َفأََمَرُهْم ِبالص  ِإَلْيِه ظُْلَم الَحج   ِبِيِّ  َن َلُهْم َقْوَل الن  َبي    ْبِر َعَلْيِه، ثُم  اِج َوَتَعِدِّ
 ِإَل    َزَمانٌ   َعَلْيُكمْ   َيْأِتي  ََل   َفِإن هُ َم »َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  

 «.َرب ُكمْ  َتْلَقْوا  َحت ى ِمْنُه، َشرٌّ   َبْعَدهُ  ال ِذي
:  َقاَل   َخْيَثَمةَ   َعنْ في الَكِبيِر    َبَراِنيُّ َد َهَذا الَمْعَنى َما رواه الط  َوَقْد أَك  

 أَْمِس؟  أَمْ  َخْيرٌ  اْلَيْومَ : ْمَرأَِتهِ َِل اّلٰلِ   َعْبدُ  َقاَل 
 . أَْدِري ََل : َفَقاَلْت 
  َغٍد،   ِمنْ   َخْيرٌ   َواْلَيْومُ   اْلَيْوِم،  ِمنَ   َخْيرٌ   أَْمِس   أَْدِري،  َلِكنِِّي :  َفَقاَل 
اَعةُ  َتُقومَ  َحت ى َوَكَذِلَك   . الس 

أَن  ثانيًا:   َيْعِني  ََل  َبْعِض  َهَذا  يُوَجُد في  ََل  ِمْن  ُه  أَْكَثُر  َخْيٌر  األَْزِمَنِة 
ِليُل َعَلى  ِلِعَباِدِه، َوالد    ا  سُه َيْجَعُل ُمَتَنف  أَن    َوَجل    َعز  اّلٰلِ    َساِبِقَها، َفِمْن َرْحَمةِ 

َعْبِد الَعِزيِز َرِضَي   َذِلَك أَن   َبْعَد َزَمِن اّلٰلُ    َزَمَن َسِيِِّدَنا ُعَمَر ْبِن  َعْنُه َكاَن 
 اِج ِبَيِسيٍر.الَحج  

َحِلِّي ِباألَْخََلِق  ِريِف، ُوُجوُب الت  يُْسَتَفاُد ِمْن َهَذا الَحِديِث الش  ثالثًا:  
 َزَمَن الِفَتِن؛ ِمْن َهِذِه األَْخََلِق:

ُخُلُق  1 أَي  الت  ـ  الَعَجَلِة  َوَعَدِم  َوالِحْلِم  ْفِق  َوالِرِّ َوَذِلَك  أَِنِّي  الِفَتِن،  اَم 
ْفَق   »ِإن  َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى ِلَقْوِلِه َصل    ِفي  َيُكونُ   ََل   الرِِّ

  َعاِئَشةَ   َعنْ رواه اإلمام مسلم    َشاَنُه«  ِإَل    َشْيءٍ   ِمنْ   يُْنَزعُ   َوََل   َزاَنُه،  ِإَل    َشْيءٍ 
ْفِق.اُس في أَي  َعْنَها. َوالن  اّلٰلُ   َرِضَي   اِم الِفَتِن َيْحَتاُجوَن إلى الِرِّ
الص  2 ُخُلُق  أَي  ـ  تعالى:  ْبِر  ِلَقْوِلِه  َوَذِلَك  َواَلْبِتََلَءاِت،  الِفَتِن  اَم 

ڤٹڤٹٹٹٿٿٿٿٺٺ﴿
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ڃ  ڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦ  ڤڤ

 .[157ـ155]البقرة:  ڍڇڇڇڇچچچچ
  أَي امَ   َوَراَءُكمْ   َفِإن  َم: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه َصل  

ْبرِ    َيْعَمُل   َخْمِسينَ   أَْجرُ   ِفيِهن    ِلْلَعاِملِ   اْلَجْمرِ   َعَلى   َكَقْبٍض   ِفيِهن    َصْبرٌ   الص 
اِم اُس في أَي  َعْنُه. َوالن  اّلٰلُ    َرِضَي   َثْعَلَبةَ   ي أَبِ رواه الحاكم َعْن    َعَمِلِه«  ِمْثَل 

 ْبِر. الِفَتِن َيْحَتاُجوَن إلى الص  
 تعالى َمْن َقاَل:اّلٰلُ  َوَرِحمَ 

 دٌ ائِـ رَ   لِ ازِ وَ الن    في  َك نـ  إِ فَـ   رْ بِ اصــــــــْ فَـ 
ــ  فَ  ــَ وْ رَ   رُ بْ الصــ  ى دَ الهُ   اءِ نَ بْ أِلَ   اٌت ضــ

 

 يــُل وِ طَ وَ   ٌك ائِــ شـــــــــَ   مُ لَ عْ نَ   ُب رْ الــد  وَ  
 يُل ــــ بِ ــــ َس   َك ــــــــــــ لْ ــــ تِ   نِ مَ حْ الر    ةِ ن  جَ لِ وَ 

 

ڭۓ﴿ـ ُخُلُق الَعْدِل َواإِلْنَصاِف، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه تعالى:  3

. َوِلَقْوِلِه  [8]المائدة:    ﴾ٴۇۈۈۆۇۆۇڭڭڭ
الِفَتِن َيْحَتاُجوَن اِم  اُس في أَي  . َوالن  [152]األنعام:    ﴾ڤٹٹ﴿ تعالى:  

 إلى الَعْدِل َواإِلْنَصاِف. 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الش   َبي  َفالَحِديُث  الص  ِريُف  ُوُجوَب  َلَنا  أَي  َن  َعَلْيَنا  الِفَتِن،  ْبِر  اَم 

ْفِق َوالَعْدِل، َفالدُّ  ْنَيا َسَتْرِجُع إلى َما َكاَنْت َعَلْيِه، روى اإلمام َوُوُجوَب الِرِّ
َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ مسلم  

ْسََلمُ   »َبَدأَ :  مَ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل    ،َغِريبا    َبَدأَ   َكَما   َوَسَيُعودُ   ،َغِريبا    اإْلِ
 . ِلْلُغَرَباِء« َفطُوَبى

، َوِمم    َفَما ِمن َيْوٍم ِإَل   ا يَُؤِكُِّد  َوالذي َيِليِه َشرٌّ ِمْنُه، َوَهَذا ِبَشْكٍل َعاٍمِّ
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اّلٰلِ   َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ َهَذا َما رواه اإلمام مسلم  
 ال ِذينَ   ثُم    َقْرِني،  الن اِس   »َخْيرُ :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  

 .َيُلوَنُهْم« ال ِذينَ  ثُم   َيُلوَنُهْم،
اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    اُم التي َكاَن ِفيَها َسِيُِّدَنا َرُسولُ اِم ِهَي األَي  َفَخْيُر األَي  

ِمْن َبْعِدِهْم   َعْنُهْم، ثُم  اّلٰلُ    َحاَبُة َرِضَي َم َوالص  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
َحاَبِة َخْيٌر ِمْن َزَمِن َزَمَن الص    ِفيِه أَن    ا ََل َشك  ُه ِمم  ، أِلَن  َناُزِليُّ الت    َبَدأَ الَعدُّ 

اِبِعيَن، َوَهَكَذا إلى ِقَياِم اِبِعيَن َخْيٌر ِمْن َزَمِن َتاِبِعي الت  اِبِعيَن، َوَزَمَن الت  الت  
 عالى أعلم.تواّلٰل  اَعِة. هذا،الس  

 

 **  **  ** 
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 مَ َوَصْحِبِه َوَسلَّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ  ى سحر النبي َصلَّ 
َرُسوَل :  1السؤال َسيَِِّدنَا  بأن  صحيح  ِ    هل  ُ    َصّل  اّٰلله آهِلِ اّٰلله َوىلَعَ  َعلَْيِه 

 َم ُسِحَر؟ َوَصْحبِِه َوَسل  
الن  الجواب:   ِسْحِر  َصل  َحِديُث  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىِبِيِّ  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

ِة الَحِديِث، َوَلْم الشيخان َوَغْيُرُهَما ِمْن أَِئم  َم َحِديٌث َصِحيٌح، رواه  َوَسل  
 ِة. ن  يُْنِكْر َذِلَك أََحٌد ِمْن أَْهِل السُّ 
  الن ِبيُّ   ُسِحرَ :  َقاَلْت َعْنَها  اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئشةَ   َعنْ روى اإلمام البخاري  

 َيْفَعُل   أَن هُ   ِإَلْيهِ   يَُخي ُل   َكانَ   َحت ى  ،مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
ْيءَ   أَن    أََشَعْرِت »:  َقاَل   ثُم    َوَدَعا،  َدَعا   َيْومٍ   َذاَت   َكانَ   َحت ى   َيْفَعُلُه،  َوَما   الش 
 َرْأِسي   ِعْندَ   أََحُدُهَما   َفَقَعدَ :  نِ َرُجََل   أََتاِني  ِشَفاِئي،  ِفيهِ   ِفيَما   أَْفَتاِنياّلٰلَ  

، ِعْندَ  َواآلَخرُ  ُجِل؟  َوَجعُ  َما  ِلآْلَخرِ  أََحُدُهَما  َفَقاَل  ِرْجَلي   الر 
 (. ورٌ حُ ْس مَ ) َمْطُبوٌب : َقاَل 
ُه؟   َوَمنْ : َقاَل   َطب 
 . ُزَرْيٍق  َبِني ِمنْ   الَيُهوِديُّ   األَْعَصمِ  ْبنُ  َلِبيدُ  :َقاَل 
 ؟َذا ِفيَما : َقاَل 
  ُق شْ المُ وَ   ، ُق شَ مْ يُ   ينَ حِ   انِ ت  الكِ   نَ مِ   جُ رُ خْ ا يَ مَ )   َوُمَشاَقةٍ   ُمُشطٍ   ِفي :  َقاَل 

  َوُجفِِّ   (انِ ت  الكِ   نَ مِ   لُ زَ غْ ا يُ مَ   ةُ اقَ شَ المُ   يَل قِ وَ   ؛وَل طُ يَ وَ   د  تَ مْ يَ لِ   ءِ ْي الش    ُب ذْ جَ 
 (.ف  ا جَ ذَ إِ  هُ اؤُ شَ غِ وَ   عِ لْ الط   اءُ عَ وِ )  َذَكرٍ  َطْلَعةٍ 

 ُهَو؟ َفأَْينَ  :َقاَل 
 «.َذْرَوانَ  ِبْئرِ   ِفي: َقاَل 
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َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيُّ   ِإَلْيَها  َفَخَرجَ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   ثُم    ،مَ َعَلْيِه 
َياِطيِن« وُس ؤُ رُ  َكأَن هُ  »َنْخُلَها : َرَجعَ   ِحينَ  ِلَعاِئَشةَ  َفَقاَل  َرَجعَ   .الش 

 اْسَتْخَرْجَتُه؟  :َفُقْلُت 
ا   ،»ََل :  َفَقاَل    َعَلى   َذِلَك   يُِثيرَ   أَنْ   َوَخِشيُت   ، اّلٰلُ   َشَفاِني  َفَقدْ   أََنا  أَم 

 .الِبْئرُ  ُدِفَنِت  ثُم   «ا  َشرِّ  الن اِس 
أَن   َبْعُضُهْم  الن    َزَعَم  ِسْحِر  َصل  َحِديَث  آِلِه  اّلٰلُ    ى ِبِيِّ  َوَعَلى  َعَلْيِه 

 َويَُشِكُِّك ِفيَها. ِة، ُبو  ِمْن َمْنِصِب النُّ  َم َيُحطُّ َوَصْحِبِه َوَسل  
ِبَما َجاَء ِبِه َصل    َكَما َزَعُموا أَن   الِثَِّقَة  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ى َتْجِويَز َهَذا يُْعِدُم 

ُه يُوَحى ِإَلْيِه ُل ِإَلْيِه ِبأَن  ُه يَُخي  َراِئِع، َوأَن  َم ِمَن الش  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
 . َوَلْم يُوَح ِإَلْيِه ِبَشْيءٍ 

ِبيِِّ  َة الَقاِطَعَة َقاَمْت َعَلى ِصْدِق الن  األَِدل    َوَهَذا الَكََلُم َمْرُدوٌد، أِلَن  
تعالى، َوَعَلى  اّلٰلِ    َم ِفيَما يَُبِلُِّغُه َعنِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  

 َتْصِديِقِه.ْبِليِغ، َوالُمْعِجَزاُت َشاِهداٌت بِ ِعْصَمِتِه في الت  
َيَتَعل  َوأَم   َما  الدُّ ا  أُُموِر  ِبَبْعِض  َصل  ُق  َفُهَو  آِلِه  اّلٰلُ    ىْنَيا  َوَعَلى  َعَلْيِه 

يئ﴿ ُه الَبَشُر َكاألَْمَراِض، َقاَل تعالى:  لَ  ُض َم ُعْرَضٌة ِلَما َيَتَعر  َوَصْحِبِه َوَسل  
 . [110]الكهف:  مبخبحبجب

 َذِلَك:َوِبَناًء َعَلى 
  ا  َم َلْيَس َنْقص َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  َفِسْحُر الن  

 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ    ى ، َبْل ُهَو ِمْن ِجْنِس َما َكاَن َيْعَتِريِه َصل  ا  َوََل َعْيب 
. َم ِمَن األَْسَقاِم َوَسل    َواألَْوَجاِع َواإِليَذاِء ِمْن ِقَبِل َمَرَدِة اإِلْنِس َوالِجِنِّ
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أِلَن    َوَلِكن   َساَلِة،  الِرِّ َتْبِليِغ  َمْسأََلِة  َعَلى  يَُؤِثُِّر  ََل  ٌَ  َهَذا  َمْحُفو ُه 
 َم. َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَوَمْعُصوٌم َصل  

َتأَث   َوَقْد  َس َهَذا،  الص  َر  َعَلْيِه  ُموَسى  َوالس  ِيُِّدَنا  َفَعَلُه  ََلُة  ِبَما  ََلُم 
 ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ﴿َحَرُة، َقاَل تعالى:  الس  
َقاِدح[67ـ66]طه:    ڦڦڤڤڤ َذِلَك  َوَلْيَس  ِرَساَلِتِه    ا  .  في 

 ََلُم.ََلُة َوالس  َعَلْيِه الص  
َعاُوِن  َحَرُة ِبالت  َوَحاَولُوا َقْتَلُه، َكَذِلَك الس  ُه الَبَشُر، َوآَذْوُه،  َفِإَذا َشج  

َم، َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَمَع َشَياِطيِنِهْم َحاَولُوا ِإيَذاَءُه َصل  
الَماِكِريَن. ، َوِمْن َمْكِر  ا  َمُه ِمْن َكْيِد الَكاِئِديَن َجِميعتعالى َسل  اّلٰلَ    َوَلِكن  
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 مات وهو مصر على الكبائر
 ما هو مصري العبد املقرتف للكبائر إذا مات وهو مرص عليها؟ :  2السؤال

ھھہہہہۀۀڻڻ﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 . [48]النساء:  ﴾ۇڭڭڭڭۓۓےےھھ
ْرِك َعَلى َوالذُّ   ِقْسَمْيِن: َكَباِئُر َوَصَغاِئُر.نُوُب َغْيُر الِشِّ

ِإَل   ُرَها  يَُكِفِّ ََل  الت  َفالَكَباِئُر  َوأَم    الص  ْوَبُة،  اْجِتَناُب  ا  ُرَها  َفُيَكِفِّ َغاِئُر 
تعالى:   ِلَقْوِلِه  ڳڳڳڳگگگگ﴿الَكَباِئِر، 

 . [31]النساء:  ڱڱڱڱ
الط   ِفْعُل  ُرَها  تعالى:  َويَُكِفِّ ِلَقْوِلِه  ڭڭۓ﴿ اَعاِت، 

 .[114]هود:  ڭ



 كتاب العقائد
 

98 

َعْنُهَما: ََل َكِبيَرَة مَع اَلْسِتْغَفاِر، َوََل اّلٰلُ    اٍس َرِضَي َوَيُقوُل اْبُن َعب  
 َصِغيَرَة َمَع اإِلْصَراِر. 
َوَصَف  الُمت  اّلٰلُ    َوَقْد  ِعَباَدُه  ِبَقْوِلِه:  تعالى  ڦڦڤ﴿ِقيَن 

چڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ

 .[135]آل عمران:   ڍڍڇڇڇڇچچچ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُمِصر  َماَت  َفُهَو    ا  َفَمْن  َلَها  اْسِتْحََلٍل  َغْيِر  ِمْن  الَكَباِئِر  ِفْعِل  َعَلى 

]البقرة:    ککڑڑژژ﴿ِة:  ُمْنَدِرٌج َتْحَت الَمِشيَئِة اإِلَلِهي  

، َوِإْن َشاَء َعذ  تعالى َغَفَر َلُه، َوأَْدَخَلُه الَجن  اّلٰلُ    . َفِإْن َشاءَ [284 َبُه  َة اْبِتَداء 
.أَْدَخَلُه الَجن   َمْعِصَيِتِه، ثُم  ِبَقْدِر   َة ِنَهاَية 

اْسَتَحل  أَم   َمِن  الُمت    ا  أَْمرالَكَباِئَر  أَْنَكَر  أَو  َعَلْيَها،  ِمَن    ا  َمْعُلوم  ا  َفَق 
يِن ِبـالض   ْن ِد اْعِتَقاِد ِحِلَِّها َوإِ ُه يُْكَفُر، َواْسِتْحََلُل الَكَباِئِر ِبُمَجر  ُروَرِة، َفِإن  الِدِّ

 َلَها. َلْم َيْفَعْلَها الُمْسَتِحلُّ 
الُمْغِني:   في  ُقَداَمَة  اْبُن  اإِلَماُم   أُْجِمعَ   َشْيءٍ   ِحل    اْعَتَقدَ   َوَمنِ َقاَل 

ْبَهةُ   َوَزاَلِت   الُمْسِلِميَن،  َبْينَ   ُحْكُمهُ   َوَظَهرَ   َتْحِريِمِه،  َعَلى   ِفيهِ   الشُّ
نَ   الِخْنِزيِر،  َكَلْحمِ   ِفيِه،  الَواِرَدةِ   ِللنُُّصوِص  ا   َهَذا،  َوأَْشَباهِ   ،اَوالزِِّ   ََل   ِمم 
َر؛   ِفيِه،  ِخََلَف  ََلةِ   َتاِركِ   ِفي   َذَكْرَنا   ِلَما  ُكفِِّ  َقْتَل   اْسَتَحل    َوِإنِ   ؛الص 

واّلٰل    . هذا،َفَكَذِلَك   َتْأِويٍل،  َوََل   ُشْبَهةٍ   ِبَغْيرِ   أَْمَواِلِهْم،  َوأَْخذَ   الَمْعُصوِميَن،
 تعالى أعلم. 
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 صفة الصراط 
 ما يه صفة الرصاط اَّلي سيجتازه انلاس يوم القيامة؟: 3السؤال

َحد  الجواب:   الذي  َراُط  َرُسولُ الِصِّ َسِيُِّدَنا  َعْنُه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َث 
َوَسل   آِلِه َوَصْحِبِه  َوَعَلى  الش  َعَلْيِه  الَحِديِث  َكَما َجاَء في  الذي َم،  ِريِف 

)أَْي:   ْسرَ ـالجِ   أَن    َبَلَغِنيَعْنُه:  اّلٰلُ    َرِضَي   َسِعيدٍ   أَبُو  َقاَل رواه اإلمام مسلم  
َراَط(  ْعَرِة، ِمنَ  أََدقُّ الِصِّ ْيِف  ِمنَ  َوأََحدُّ  الش   . الس 

الش   الَحِديِث  في  َجاَء  أحمد  وَكَما  اإلمام  رواه  الذي   َعنْ ِريِف 
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  الن    َعْنَها، أَن    اّلٰلُ   َرِضَي   َعاِئَشةَ 
ْعِر،  ِمنَ   أََدقُّ   ِجْسرٌ   َوِلَجَهن مَ َقاَل: »  ْيِف،  ِمنَ   َوأََحدُّ   الش    َكََلِليُب   َعَلْيهِ   الس 
  َوَكالَبْرِق،   َكالط ْرِف،  َعَلْيهِ   َوالن اُس   ، اّلٰلُ   َشاءَ   َمنْ   َيْأُخُذونَ   َوَحَسٌك 
يِح، َكاِب،  الَخْيِل،  َوَكأََجاِويدِ   َوَكالرِِّ ْم،   َربِِّ :  َيُقولُونَ   َوالَمََلِئَكةُ   َوالرِِّ  َسلِِّ

ْم،  َربِِّ  رٌ   ُمَسل ٌم،  َوَمْخُدوٌش   ُمَسل ٌم،  َفَناجٍ   َسلِِّ  «.َوْجِههِ   َعَلى  الن ارِ   ِفي  َوُمَكو 
َكَما َجاَء في   الش  َو    َعنْ ِريِف الذي رواه اإلمام الحاكم  الَحِديِث 

َراطُ :  َقاَل   [71]مريم:    گگکک﴿َعْنُه:  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ   الصِِّ
ْيِف   َحدِِّ   ِمْثُل   َجَهن مَ   َعَلى   َوالث اِنَيةُ   َكالَبْرِق،  اأْلُوَلى  الط اِئَفةُ   َفَتُمرُّ   ،الس 

يِح، اِبَعةُ   الَخْيِل،  َكأَْجَودِ   َوالث اِلَثةُ   َكالرِِّ   ثُم    َوالَبَهاِئِم،  اإِلِبلِ   َكأَْجَودِ   َوالر 
ونَ   «. َسلِِّمْ  َسلِِّمْ  َربِِّ : َتُقولُ  َوالَمََلِئَكةُ  َيُمرُّ

َحِقيَقَتُه،  َر اإِلْنَساُن  ُه ِمْن َعاَلِم الَغْيِب، َوََل يُْمِكُن أَْن َيَتَصو  َوَهَذا ُكلُّ 
 َوَلِكْن َيِجُب َعَلْيِه أَْن يُْؤِمَن ِبُوُجوِدِه، َوَهَذا َوْصُف الُمْؤِمِن. 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الش   الَحِديِث  َراُط َكَما َجاَء في   ْعَرِة َوأََحدُّ ِمَن الش    ِريِف أََدقُّ َفالِصِّ

 ْيِف. ِمَن الس  
الن    َوَسَيُمرُّ  الَحِديِث  اُس،  َعَلْيِه  في  َجاَء  َكَما  َعَمِلِه  َقْدِر  َعَلى  ُكلٌّ 

،   َعنْ   َماِلٍك،  َوأَبُو  ُهَرْيَرَة،  أَِبي  َعنْ ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم  الش    ِرْبِعيٍِّ
َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاََل   ُحَذْيَفَة،   َعنْ  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 َعْيٍن؟   َطْرَفةِ   ِفي  َوَيْرِجعُ   َيُمرُّ   َكْيَف   الَبْرِق   ِإَلى   َتَرْوا   أََلمْ .......  .»:  مَ َوَسل  
يِح،  َكَمرِِّ   ثُم   َجاِل،  َوَشدِِّ   الط ْيِر،  َكَمرِِّ   ثُم    الرِِّ   َوَنِبيُُّكمْ   أَْعَمالُُهمْ   ِبِهمْ   َتْجِري  الرِِّ

َراطِ   َعَلى   َقاِئمٌ  ْم،  َسلِِّمْ   َربِِّ :  َيُقولُ   الصِِّ  اْلِعَباِد،   أَْعَمالُ   َتْعِجزَ   َحت ى  َسلِِّ
ُجُل   َيِجيءَ  َحت ى ْيرَ  َيْسَتِطيعُ  َفََل  الر   «.ا  َزْحف ِإَل   الس 

 «.ا  َسْحب يُْسَحُب  آِخُرُهمْ  َيُمر    َحت ىَوِفي ِرَواَيٍة لإلمام البخاري: »
َراَط ُهَو َسِيُِّدَنا َرُسولُ َوأَو   َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ُل َمْن َيْعُبُر الِصِّ

 َم.آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
 تعالى أعلم. واّلٰل  ََلَمَة. آمين. هذا،الس  اّلٰلَ  َنْسأَلُ 

 تريد اْلسالم وتخشى على أمها
انِي  :  4السؤال ٌة نرَْصَ

َ
َها إِْن ٌة، تُِريُد اإِلْسَلَم، َولَِكن  َجاَرِِت اْمَرأ ِمِّ

ُ
َها َُتَاُف ىلَعَ أ

ِصح   َتْنَهاَر  ْن 
َ
أ بِإِْسَلِمَها  َسبَبَعلَِمْت  َذلَِك  َويَُكوَن  لَِمْوتَِها،    اً ُتَها، 

ْن َتْفَعَل؟ 
َ
 َفَماَذا َعلَْيَها أ
اّلٰلُ    ِة، التي َشَرحَ ْصَراِني  َيِجُب َعَلى َهِذِه الَمْرأَِة الن  أوَلً:  الجواب:  

تعالى َصْدَرَها لإِلْسََلِم أَْن تُْسِرَع لإِلْسََلِم، َوأَْن تُْنِقَذ َنْفَسَها ِمَن الَخَساَرِة  
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ڄڄڄڦڦڦ﴿تعالى ِإَلْيَها ِبَقْوِلِه:  اّلٰلُ   الَعِظيَمِة التي أََشارَ 

 . [85]آل عمران:  چچڃڃڃڃڄ
ۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿َوأَْن َتْسَتْحِضَر َقْوَلُه تعالى:  

وئەئەئائائىىېېېېۉۉ

 .[6]التحريم:  ۇئوئ
َوأَْن َتُكوَن ُمَحِكَِّمة  ِلَعْقِلَها ُدوَن َعاِطَفِتَها، َوأَْن َتْسَمَع َقْوَل َسِيِِّدَنا  

 ِفيهِ   ُكن    َمنْ   َثََلثٌ َم: »َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ 
ا   ِإَلْيهِ   أََحب    َوَرُسولُهُ اّلٰلُ    َكانَ   َمنْ :  اإِليَمانِ   َحََلَوةَ   ِبِهن    َوَجدَ   ِسَواُهَما،  ِمم 
 أَنْ   َبْعدَ   الُكْفرِ   ِفي  َيُعودَ   أَنْ   َيْكَرهَ   َوأَنْ   ،ّللِٰ   ِإَل    يُِحبُّهُ   ََل   الَمْرءَ   يُِحب    َوأَنْ 
 ْبنِ   أََنِس   َعنْ « رواه الشيخان الن ارِ  ِفي  يُْقَذَف   أَنْ   َيْكَرهُ   َكَما  ِمْنُه،اّلٰلُ  أَْنَقَذهُ 
 . َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي  َماِلٍك 

الص  ثانيًا:   ِمَن  َسَبَقَها  ِفيَمْن  الَحَسَنُة  األُْسَوُة  الَمْرأَِة  َحاَبِة  َوِلَهِذِه 
اٍت بَ   َواِتي ُكن  اِت الل  َحاِبي  الِكَراِم َوالص   َكْيَف َدَخْلَن   ن  هِ َهاتِ َوأُم    ِبآَباِئِهن    ار 

ِهن   َحِقِّ في  َوَنَزَل  اإِلْسََلِم  تعالى:    في  َكَقْوِلِه  الَكِريُم،  ڈ﴿الُقْرآُن 
ڳڳڳگگگگککککڑڑژژڈ

ہۀۀڻڻڻںڻںڱڱڱڳڱ

تعالى:  [15]لقمان:    ہ َوَكَقْوِلِه  پٻٻٻٻٱ﴿. 

ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپ

ڦڦڤڤڤڤٹٹٹٿٹٿٿ

چڇچچچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦ
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 . [22]المجادلة:  ڈڎڎڌڌڍڇڍڇڇ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ْنَقاِذ    َفاْنَصِحي َهِذِه األُْخَت ِبأَْن تُْسِرَع في ُدُخوِلَها في اإِلْسََلِم إِلِ
َسَخطِ  ِمْن  ِبأَن  اّلٰلِ    َنْفِسَها  َوْلَتْعَلْم  َها    تعالى،  ِبِرِّ َعَلى  ُضَها  يَُحِرِّ اإِلْسََلَم 

َها َوَمْن َيُلوُذ ِبَها إلى  َها، َوَلو َبِقَيْت َكاِفَرة ، َوْلَتُقْم َبْعَد َذِلَك ِبَدْعَوِة أُِمِّ ِبأُِمِّ
 اإِلْسََلِم.

أَْن  اّلٰلَ    أَْسأَلُ  الن  يُ تعالى  َجِميِع  َوِإْسََلِم  ِبِإْسََلِمَها  َل  َصاَرى  َعِجِّ
 تعالى أعلم. واّلٰل  ِد. آمين. هذا،َوالَيُهو

 اَلمُ اَلُة َوالسَّ هم سيدنا يوسف َعَلْيِه الصَّ 

ن    ا اَل َشك  ِمم  :  5السؤال
َ
َلُم َعِفيٌف  َلةُ َوالس  َسيَِِّدنَا يُوُسَف َعلَْيِه الص    فِيِه أ

ةِ الَعِزيِز َمَع ِعف   َؤاُل: َكْيَف َهم  َطاِهٌر، َوالسُّ 
َ
 تِِه؟بِاْمَرأ

ڄڄڄڦڦڦڦڤڤتعالى: ﴿اّلٰلُ    َيُقولُ جواب:  ال

اْمَرأََة   . َهِذِه اآلَيُة الَكِريَمُة أَْثَبَتْت ِبُوُضوٍح َتاٍمِّ أَن  [24]يوسف:    ﴾ڃڄ
َهمُّ  َكاَن  َواِضح الَعِزيِز  للَمْعِصَيِة  َوأَم  ا  َها  الص  ،  َعَلْيِه  يُوُسُف  َسِيُِّدَنا  ََلُة ا 

َفاآلَيُة   ِبَها.  ُه َرأَى بُْرَهاَن َربِِِّه، َوَلْوََل الُبْرَهاُن َلَهم  ، أِلَن  ا  أََبد  َيُهم  ََلُم َلْم  َوالس  
  ِبَها. الَكِريَمُة ِفيَها َتْقِديٌم َوَتْأِخيٌر، أَْي َلْوََل أَْن َرأَى بُْرَهاَن َربِِِّه َلَهم  

ا أََتْيُت َقاَل أَبُو َحاِتٍم: ُكْنُت أَْقَرأُ َغِريَب الُقْرآِن َعلَ  ى أَِبي ُعَبْيَدَة َفَلم 
.. َقاَل أَبُو ُعَبْيَدَة: َهَذا َعَلى  .اآلَيةَ   ڦڦڦڦڤڤ﴿َعَلى َقْوِلِه:  

ْرِط، َكأَن ُه َقاَل: َوَلَقْد  َتْقِديِم الَجَواِب َوَتْأِخيِر الش  الت ْقِديِم َوالت ْأِخيِر، أَْي 
ْت ِبِه َوَلْوََل أَْن َرأَى   بُْرَهاَن َربِِِّه َلَهم  ِبَها.َهم 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َسِيَِّدَنا يُوُسَف    ِبالَمْعِصَيِة َقاِئٌم ِمْن ِقَبِل اْمَرأَِة الَعِزيِز، َوَلِكن    َفالَهمُّ 
 ، َبْل ُهَو َمْنِفيٌّ َعْنُه ِلُوُجودِ أَْصَل    ََلُم َلْم َيَقْع ِمْنُه الَهمُّ ََلُة َوالس  َعَلْيِه الص  

)َلْوََل( َحْرُف اْمِتَناُع ِلُوُجوٍد، َكَما َيُقوُل أََحُدَنا: َلْوََل ُفََلٌن   الُبْرَهاِن، أِلَن  
ِلُوُجوِد   أَلَْكَرْمُتَك؛ َفاْنَتَفى اإِلْكَراُم ِلُوُجوِد ُفََلٍن، َوَكَذِلَك اْنَتَفى ُهَنا الَهمُّ 

 الُبْرَهاِن. 
 ا  ْيِء ُدوَن ِفْعِلِه ََل يُْعَتَبُر ِإْثمالَهِمِّ ِبالش    دَ ُمَجر    َوَعَلى ُكِلِّ َحاٍل، َفِإن  

، أِلَن   َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصاِحَبُه، ِلَقْوِلِه َصل    الَهَم َِّخاِطٌر َقْلِبيٌّ ََل َيُضرُّ   َوََل َخِطيَئة 
َئٍة َفَلْم َيْعَمْلَها َكَتَبهَ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   َلُه ِعْنَدُه اّلٰلُ    ا َم: »َوَمْن َهم  ِبَسيِِّ

 َعْنُهَما. هذا، اّلٰلُ    َحَسَنة  َكاِمَلة « رواه اإلمام البخاري َعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي 
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 أسلمت زوجته ثم ارتدت
انِي  تََزو  :  6السؤال نرَْصَ ةً 

َ
اْمَرأ اْرتَد  ْجُت  َسَنَوات   َوَبْعَد  إِْسَلِمَها،  َبْعَد  ْت  ًة 
انِي    ؟تَِها، َفَماَذا ََيُِب يلَعَ  وَََعَدْت إىل نرَْصَ

 َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َمْرَثدٍ   ْبنِ   َيِزيدَ   َعنْ روى المروزي    أوَلً:الجواب:  
 الُمْسِلِمينَ   ِمنَ   َرُجلٍ   ُكلُّ »:  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  
ْسََلمُ  يُْؤَتى ََل اّلٰلَ اّلٰل   اإِلْسََلِم، ثَُغرِ  ِمنْ  َثْغَرةٍ  َعَلى  «.ِقَبِلَك  ِمنْ  اإْلِ

 ﴾ٹٹٿٿٿٿٺٺ﴿َيُقوُل:    َوَجل    َنا َعز  َوَربُّ 
ڌڍڍڇڇڇڇچچ﴿. َوَيُقوُل:  [159]آل عمران:  

 . [33]فصلت:   ڈڎڎڌ
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َم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَصل  اّلٰلِ  َوَيُقوُل َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  َذرٍِّ  أَِبي َعنْ رواه الترمذي  «َحَسنٍ  ِبُخُلٍق  الن اَس  َوَخاِلِق »

 .[83]البقرة:  ىېې﴿: َوَجل   َوَيُقوُل َمْوََلَنا َعز  
ُدوَن    ا  َعْن ِديِن اإِلْسََلِم اْخِتَيارْت  اْرَتد    الَمْرأَُة التي أَْسَلَمْت ثُم  ثانيًا:  

 َواُج ِمْنَها. ِإْكَراٍه َعَلى َتْرِكِه، َوَلْم َتْرِجْع إلى اإِلْسََلِم ََل َيُجوُز الز  
 ْوَجْيِن ِحيَل َبْيَنُهَما.أََحُد الز   ُه ِإَذا اْرَتد  َفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَن  َوَقِد ات  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِتَها َعِن اإِلْسََلِم، َوَذِلَك  في ِرد    ا  تعالى أَْن ََل َتُكوَن َسَبباّلٰلَ    َفأَْرُجو

ِبَسَبِب ُسوِء أَْخََلِقَك َوُسوِء ُمَعاَمَلِتَك َمَعَها، أَو ُسوِء ُمَعاَمَلِة أَْهِلَك َمَعَها، 
الس   أَْهُلَك  أَو  أَْنَت  ُكْنَت  ِرد  َوِإَذا  َقد  َبَب في  ـ ََل  َفأَْنُتْم اّلٰلُ    رَ ِتَها  ـ  تعالى 

 ِتَها.ُلوَن ِوْزَر ِرد  َتَتَحم  
ِرد  َوأَم   َكاَنْت  ِإَذا  ِإْثَم  ا  َفََل  أَْهِلَك  ِبَسَبِب  َوََل  ِبَسَبِبَك  َلْيَسْت  تَُها 

 . َجِميَل   ا  َها ِإَلْيِه َردتعالى أَْن َيُرد  اّلٰلَ  َعَلْيَك، َوَنْسأَلُ 
ََل  َحاٍل  ُكِلِّ  ِإَل    َوَعَلى  ِعْصَمِتَك  إلى  تُْرِجَعَها  أَْن  َلَك  َبْعَد  َيُجوُز   

 تعالى أعلم.واّلٰل  ِإْسََلِمَها. هذا،
 العمل مع رجل ملحد

ِ   الَعَمُل َمَع رَُجل  ُملِْحد  ُيْنِكُر وُُجودَ  َهْل ََيُوُز ََشَْعً : 7السؤال  تعاىل؟اّٰلله
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  ِبِيِّ  ْر َقْوَل الن  َتَذك    أوَلً:الجواب:  

اَيةَ  »أَلُْعِطَين  َم: َوَسل    .َيَدْيِه« َعَلىاّلٰلُ  َيْفَتحُ   َرُجَل   ا  َغد الر 
 .يُْعَطاَها أَيُُّهمْ  َلْيَلَتُهمْ  َيُدوُكونَ  الن اُس   َفَباَت : َقاَل 



 كتاب العقائد
 

105 

ا  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   َعَلى  َغَدْوا  الن اُس   أَْصَبحَ   َفَلم 
 . « ؟ َطاِلٍب   أَِبي   ْبنُ   َعِليُّ   »أَْينَ :  َفَقاَل   يُْعَطاَها،   أَنْ   َيْرُجو   ُكلُُّهمْ   ، مَ َوَصْحِبِه َوَسل  
 اّلٰلِ.  َرُسوَل  َيا َعْيَنْيهِ  َيْشَتِكي: َفَقالُوا 
 . ِبِه«  َفْأتُوِني ِإَلْيهِ  »َفأَْرِسُلوا : َقاَل 
ا    َوَجٌع،   ِبهِ   َيُكنْ   َلمْ   َكأَنْ   َحت ى  َفَبَرأَ   َلُه،  َوَدَعا   َعْيَنْيهِ   ِفي   َبَصَق   َجاءَ   َفَلم 
اَيةَ  َفأَْعَطاهُ   .الر 

 ِمْثَلَنا؟  َيُكونُوا  َحت ى أَُقاِتُلُهمْ  اّلٰلِ، َرُسوَل  َيا :  َعِليٌّ  َفَقاَل 
  ِإَلى  اْدُعُهمْ   ثُم    ِبَساَحِتِهْم،  َتْنِزَل   َحت ى   ِرْسِلَك   َعَلى  »اْنُفذْ :  َفَقاَل 

 َيْهِدَي   أَلَنْ   َفَواّللِٰ   ِفيِه،اّلٰلِ    َحقِِّ   ِمنْ   َعَلْيِهمْ   َيِجُب   ِبَما   َوأَْخِبْرُهمْ   ِم،اإِلْسََل 
رواه اإلمام    الن َعِم«  ُحْمرُ   َلَك   َيُكونَ   أَنْ   ِمنْ   َلَك   َخْيرٌ   ،ا  َواِحد  َرُجَل    ِبَك اّلٰلُ  

 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  َسْعدٍ   ْبنِ   َسْهلِ  َعنْ البخاري 
ھھھھہہہہ﴿تعالى:  اّلٰلِ    ْر َقْوَل َوَتَذك  

ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭۓڭۓےے

 . [125]النحل:  ﴾ۋ
ََل َحَرَج ِفيِه َمَع أَِيِّ ِإْنَساٍن    ا  الَعَمُل الُمَباُح، َوالَمْأُذوُن ِبِه َشْرعثانيًا:  
 اِت اآلَخِريَن.ِمْن َسْلِبي   ا  ََل ُمَتأَِثِّر  ا  ة  ِإَذا َكاَن الَعاِمُل ُمَؤِثِّرَكاَن، َوَخاص  
َتَعاَرَض   ثالثًا: َوِإَذا  ُمْسِلٍم،  ُكِلِّ  َعَلى  َفْرٌض  يِن  الِدِّ َشَعاِئِر  ِإَقاَمُة 

الش   الَفَراِئِض  َمَع  الُمَرج  ي  ْرعِ الَعَمُل  ِهَي  َفالَفَراِئُض  الُمْؤِمِن، ِة،  ِعْنَد  َحُة 
تعالى:   َقْوِلِه  َتْحَت  الُوُقوِع  َخْشَيَة   ٻٻٻٻٱ﴿َوَذِلَك 

 .[17ـ16]األعلى:  ﴾پپپ
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِفي    ا  في ِديِنِه ُمَؤِثِّر  ا  ُصْلب   ا  َقِوي  ا  ُمْسِلم  َفِإَذا َكاَن الَعاِمُل الُمْسِلُم َرُجَل  

تعالى اّلٰلَ    ُجِل الُمْلِحِد، َلَعل  َغْيَر ُمَتأَِثٍِّر، َيُجوُز َلُه أَْن َيْعَمَل َمَع الر    هِ َغْيرِ 
 َواِب. ِة الص  ُجَل إلى َجاد  أَْن َيْهِدَي َهَذا الر  

َوْجٍه،   أَْكَمِل  َعَلى  ِعَباَداِتِه  يَُماِرَس  أَْن  ِبالِنِّْسَبِة  َوَخاص  َوِبَشْرِط  ة  
ِمْنُه ِإْن َلْم   ا  ٌم، َوأَْن ََل َيُكوَن ُمَتأَِثِّرََلِة َوأَْن ََل َيُكوَن الَعَمُل ِفيِه ُمَحر  للص  

ٌم  َدْرَء الَمَفاِسِد ُمَقد     َفَيْحُرُم َعَلْيِه الَعَمُل، أِلَن  َيْسَتِطْع أَْن يَُؤِثَِّر ِفيِه، َوِإَل  
واّلٰل    ِمْنُه. هذا،  ا  َخْير اّلٰلُ    َضهُ َعو  ّلٰلِ    ا  َصاِلِح، َوَمْن َتَرَك َشْيئ َعَلى َجْلِب المَ 
 تعالى أعلم. 

 تعالى المصور اّلٰل  اسم

ِ  َما َتْفِسرُي اْسمِ : 8السؤال رِ اّٰلله  ؟ تعاىل الُمَصِوِّ
ڱڱڱڳڳ﴿َتَباَرَك وتعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  
ہۀہۀڻڻڻڻںںڱ

َوَيُقوُل تعالى: [64]غافر:    ےھھھہھہ  .
 .[4]التين:  ٺٺٺڀڀڀ﴿

ُر، َوالَخاِلُق َوالَباِرُئ، َوِهَي  اّلٰلِ    َفِمْن أَْسَماءِ  تعالى الُحْسَنى الُمَصِوِّ
َر تعالى ُهَو الذي َصو  َفاّلٰلُ    ، ا  َمْسأََلِة الَخْلِق َجِميعبِ ُق  أَْسَماٌء ُمَتََلِزَمٌة َتَتَعل  

، َوَهْيَئة  َشْيٍء ِمْنَها ُصوَرة  َخاص    َبَها، َفأَْعَطى ُكل  َجِميَع الَمْوُجوَداِت َوَرت   ة 
 ُمْفَرَدة  ِبَها، َعَلى اْخِتََلِفَها َوَكْثَرِتَها. 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِر ُهَو الُ  ،  ة  نَ اطِ بَ وَ   ة  رَ اهِ ظَ   ة  رَ وْ ُص   وٍق لُ خْ مَ   لِِّ كُ طي لِ معْ َفَمْعَنى الُمَصِوِّ

تعالى:   گگگککککڑڑژژڈڈ﴿َقاَل 

تعالى، َوِلَهَذا َجاَء الَوِعيُد اّلٰلِ    . َوَهَذا ِمْن َخَصاِئِص [6]آل عمران:    ﴾گ
َصو   َمْن  َحِقِّ  َصل  في  َفَقاَل  األَْحَياَء،  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَر  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

أََشد   َوَسل   »ِإن   ِعْندَ َم:  َعَذاب ا  رواه  اّلٰلِ    الن اِس  ُروَن«  الُمَصوِِّ الِقَياَمِة  َيْوَم 
 تعالى أعلم.واّلٰل  َعْنُه. هذا،اّلٰلُ  َرِضَي اّلٰلِ  اإلمام البخاري َعْن َعْبدِ 

 ما حكم المجاهر بالمعصية 
َماَم انل  :  9السؤال 

َ
  َعلَْيِه بِالُكْفِر؟اِس، َفَهْل حُيَْكمُ إِنَْساٌن َُيَاِهُر بِالَمْعِصَيِة أ

الُمَجاَهَرَة ِبالَمْعِصَيِة َكِبيَرةٌ ِمَن الَكَباِئِر، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه    ِإن  الجواب:  
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َعَلْيِه  ُمَعافَ َم:  ِتي  أُم  ِإَل  ُكلُّ  ى 

ُجُل ِبالل ْيِل َعَمَل  الُمَجاِهِريَن، َوِإن  ِمَن   ، ثُم  يُْصِبَح الُمَجاَهَرِة أَْن َيْعَمَل الر 
ُن، َعِمْلُت الَباِرَحَة َكَذا َوَكَذا، َوَقْد َباَت َعَلْيِه، َفَيُقوَل: َيا ُفََل اّلٰلُ    َوَقْد َسَتَرهُ 

البخاري َعْن أَِبي  « رواه اإلمام  َعْنهُ اّلٰلِ    َيْسُتُرُه َربُُّه، َويُْصِبُح َيْكِشُف ِسْترَ 
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ 

تعالى ـ َوَذِلَك ِلَما  ِباّلٰلِ    اِر َلُه ـ َوالِعَياذُ ِلُوُجوِب الن    ا  َوَقْد َتُكوُن َسَبب
َعْن   البخاري  اإلمام  َرِضَي   ْبنِ   أََنِس رواه  وا    َعْنهُ اّلٰلُ    َماِلٍك  َمرُّ َيُقوُل: 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    ىَصل  ، َفَقاَل الن ِبيُّ  ا  َعَلْيَها َخْيرِبَجَناَزٍة، َفأَْثَنْوا  
 .: »َوَجَبْت«مَ َوَسل  

وا ِبأُْخَرى َفأَْثَنْوا َعَلْيَها َشرِّ   .، َفَقاَل: »َوَجَبْت«ا  ثُم  َمرُّ
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 َوَجَبْت؟ َعْنُه: َما  اّلٰلُ   َفَقاَل ُعَمُر ْبُن الَخط اِب َرِضَي 
، َفَوَجَبْت َلُه الَجن ُة، َوَهَذا أَْثَنْيُتْم َعَلْيِه  ا  َقاَل: »َهَذا أَْثَنْيُتْم َعَلْيِه َخْير

 .ِفي األَْرِض«اّلٰلِ  ، َفَوَجَبْت َلُه الن اُر، أَْنُتْم ُشَهَداءُ ا  َشرِّ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

 الَكَباِئِر، َويُْخَشى َعَلى َصاِحِبَها ِمْن  َفالُمَجاَهَرُة ِبالَمْعِصَيِة َكِبيَرةٌ ِمنَ 
.  َوَجل    َعز  اّلٰلُ    مَ َما َحر     ِإَذا اْسَتَحل  ُسوِء الَخاِتَمِة، َوََل يُْحَكُم ِبُكْفِرِه ِإَل  

 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،
 التوفيق بين أحاديث الدجال 

ُ    َرِضَ   ُحَذْيَفةَ   َعنْ َجاَء يف َصِحيِح اإِلَماِم ُمْسلِم   :  10السؤال : َقاَل َعْنُه  اّٰلله
ِ    َرُسولُ   َقاَل  ُ    َصّل  اّٰلله َوَسل  اّٰلله َوَصْحبِِه  آهِلِ  َوىلَعَ  اُل :  مَ َعلَْيِه  ج    »ال 

ْعَورُ 
َ
ى«  الَْعنْيِ  أ  . الْيُْْسَ

ِ    َعْبدُ   َقاَل   نَافِع    َعنْ َويف َصِحيِح اإِلَماِم ابلَُخارِِيِّ   ُ    َرِضَ اّٰلله :  َعْنهُ اّٰلله
ُ    َصّل    انل يِبُّ   َذَكرَ   َظْهَريِ   بنَْيَ   اً يَْومَم  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله

اَل،  الَمِسيحَ   انل اِس  ج  َ    إِن  »:  َفَقاَل   ال  ْعَوَر،  لَيَْس اّٰلله
َ
اَل   بِأ

َ
 الَمِسيحَ   إِن    أ

اَل  ج     ال 
َ
ِ اَلُْمىَن   الَعنْيِ   ْعَورُ أ يَفنْيِ  «. َفَكْيَف نَُوفُِِّق بنَْيَ احَلِديَثنْيِ الْش 

؟الص    ِحيَحنْيِ
اِني  ُل َرَواُه اإِلَماُم ُمْسِلٌم، َوالث  الَحِديَثاِن َصِحيَحاِن، األَو  الجواب:  

، َوََل َتَعاُرَض َبْيَنُهَما، أِلَن    َعْيٍن ِمْنُهَما َعْوَراُء.  ُكل   َرَواُه اإِلَماِم الُبَخاِرِيِّ
ِبالَعْيِن، َوَهَذا    َما َما َيْخَتصُّ َواألَْعَوُر ِمْن ُكِلِّ َشْيٍء الَمِعيُب، ََل ِسي  

 َغِة. َما َذَكَرُه ُفَقَهاُء اللُّ 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َفِإْحَداُهَما َمِعيَبٌة ِبَذَهاِب َضْوِئَها  اِل َمِعيَبٌة َعْوَراُء،  ج  َفِكْلَتا َعْيَنِي الد  

 ى َذَهَب ِإْدَراُكَها، َواألُْخَرى َعْيُبَها ِبنُُتوِئَها. َحت  
َشر  اّلٰلَ    َوأَْسأَلُ  َيْكِفَيَنا  أَْن  الَكذ  ج  الد    تعالى  ِمْن  اِليَن  َوالذيَن  اِبيَن، 

َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    أََحاِديِث َسِيِِّدَنا َرُسولِ َة في  ُجْمَلِتِهْم َمْن يَُشِكُِّكوَن األُم  
 تعالى أعلم. واّلٰل  َم. هذا،َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
 البالء موكل بالمنطق

ن  : 11السؤال
َ
ٌ  َهْل َصِحيٌح بِأ   ِبِالَمْنِطِق؟ابَلَلَء ُمَولك 

الد  الجواب:   َرَوى  الَخَفا:    اءِ دَ رْ الد    يبِ أَ   نعَ   ِميُّ ْيلَ َجاَء في َكْشِف 
؛ ُلهُ عَ فْ أَ   ََل َواّلٰل    ْيٍء: شَ لِ   دٌ بْ عَ   اَل قَ   ا مَ   ،ِق طِ نْ المَ بِ   ٌل ك  وَ مُ   ءُ ََل البَ :  ظِ فْ لَ بِ   ا  وع فُ رْ مَ 
 . َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف.يُْؤِثَمهُ  ىت  حَ  هِ بِ   عَ لِ وَ وَ  ْيءٍ َش  ل  كُ  انُ طَ يْ الش   كَ رَ تَ  َل  إِ 

 َبْعُضُهْم:َوَقاَل  
َتْنِطَقن   َفُرب    ََل  َت  َكِرهــْ ا  اِبمــَ  مــَ

 

اُن ِبَحاِدٍث َفَيُكونُ   ــَ  َعَبَث الِلِّســــ
 

 َوَقاَل آَخُر: 
َتْمَزَحن   َفُرب    ََل  َت  َكِرهــــْ ا  اِبمــــَ  مــــَ

 

الت    َك بـِ َرَب الُمَزاُح َعَليـْ  ْحِقيِق ضــــــــَ
 

 َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َماِلٍك   ْبنِ   أََنِس   َعنْ وروى البيهقي  
 «.ِباْلَقْولِ  ُمَوك ٌل  اْلَبََلءُ »: مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ى َصل  اّلٰلِ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُمَوك   الَبََلُء  َتْحِريٌض َفُجْمَلُة:  َوِفيِه  َضِعيٌف،  َحِديٌث  ِبالَمْنِطِق،  ٌل 

ُه َقْد يُْبَتَلى  ، َوأَْن َيْحَفَظ ِلَساَنُه أِلَن  ا   َخْيرلإِلْنَساِن الُمْؤِمِن أَْن ََل َيُقوَل ِإَل  
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 تعالى َمْن َقاَل: اّلٰلُ  ِبَما َيُقوُل؛ َوَرِحمَ 
ْل َفُتْبَتَلى َك ََل َتقــُ انــَ ــَ  اْحَفْظ ِلســـــــ

 

ــ    ِإن    َوكــ مـــُ ََلَء  ِق الـــبـــَ طـــِ نـــْ الـــمـــَ ــِ بــ  ٌل 
 

ْخِرَيِة؛ َقاَل َبْعُض  َوَكَذِلَك ِفيِه َتْحِريٌض َعَلى ِحْفِظ الِلَِّساِن ِمَن السُّ 
تعالى  واّلٰل  . هذا،ا  َل َكْلبَلِف: َلو َسِخْرُت ِمْن َكْلٍب َلَخِشيُت أَْن أَُحو  الس  

 أعلم.
 تائب من الكبائر

تعاىل، اّٰلله    إذا اكن العبد يرتكب الكبائر، فهل إذا تاب إىل:  12السؤال
 وصدق يف توبته، يدخل الفردوس األىلع؟ 

ۀۀ﴿ُه َقاَل:  تعالى َعَلى َعْبِدِه أَن  اّلٰلِ    ِمْن َتَماِم َفْضلِ الجواب:  

ۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہہہ

 . [53]الزمر:  ۆۆۇ
إلى َتْوَبِتِه  في  الَعْبُد  َصَدَق  إلى  اّلٰلِ    َفِإَذا  الُحُقوَق  َوأََعاَد  تعالى، 

تعالى َيْقَبُل َفاّلٰلُ    ـ  ُق ِبُحُقوِق اآلَدِمِيِّينَ ِإَذا َكاَنِت الَكَباِئُر َتَتَعل  ـ  أَْصَحاِبَها  
لُ  يَُبِدِّ َبْل  تعالى:  اّلٰلُ    َتْوَبَتُه،  َقاَل  َكَما  َحَسَناٍت،  َسِيَِّئاِتِه  ٻٱ﴿تعالى 
ٺٿٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻ

ڦڦڦڤڤڤڤٹ  ٹٹٹٿٿٿ

چچچڃڃڃڃڄڄڄڄ  ڦ

ژژڈڈڎڎڌڌ  ڍڍڇڇڇچڇ
 .[71ـ68]الفرقان:  ﴾ڑڑ

الص   األَْعَماِل  أَْعَظِم  الت  َوِمْن  الص  اِلَحاِت  في  ْوَبُة  َجاَء  ِلَما  اِدَقُة، 
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اّلٰلُ   َرِضَي   َماِلٍك   ْبنِ   أََنِس ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم َعْن  الَحِديِث الش  
 »ّلٰلُ :  َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل مَ اّلٰلُ    َصل ىاّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعنهُ 
 َراِحَلِتهِ   َعَلى  َكانَ   أََحِدُكمْ   ِمنْ   ِإَلْيِه،  َيُتوُب   ِحينَ   َعْبِدهِ   ِبَتْوَبةِ   ا  َفَرح  أََشدُّ 

 َفأََتى   ِمْنَها،  َفأَِيَس   َوَشَرابُُه،  َطَعاُمهُ   َوَعَلْيَها  ِمْنهُ   َفاْنَفَلَتْت   َفََلٍة،  ِبأَْرِض 
َها،  ِفي  َفاْضَطَجعَ   َشَجَرة ،   ُهوَ   ِإَذا   َكَذِلَك   ُهوَ   َفَبْيَنا   َراِحَلِتِه،  ِمنْ   أَِيَس   َقدْ   ِظلِِّ

ةِ   ِمنْ   َقاَل   ثُم    ِبِخَطاِمَها،  َفأََخذَ   ِعْنَدُه،  َقاِئَمة    ِبَها،  أَْنَت الٰلُهم   :  اْلَفَرحِ   ِشد 
ةِ  ِمنْ  أَْخَطأَ  َربَُّك،  َوأََنا َعْبِدي  «. اْلَفَرحِ   ِشد 

  َوَجل    َنا َعز  ْوَبُة، َفَربُّ اِلَحاِت َوِهَي الت  َفَمْن َجاَء ِبأََحِبِّ األَْعَماِل الص  
ِبَقْوِلِه:   ُرُه   ىېېېېۉۉۅۅۋ﴿يُـَبِشِّ

 .[107]الكهف: 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ْوَبُة ِهَي ِمْن أَْعَظِم األَْعَماِل  تعالى، َوالت  اّلٰلِ    َفَمْن َصَدَق في َتْوَبِتِه إلى
اِدُق في الِفْرَدْوِس األَْعَلى اِئُب الص  تعالى َيُكوُن الت  اّلٰلُ    اِلَحِة، َفِإْن َشاءَ الص  
يِقينَ   الن ِبيِِّينَ   ِمنَ   َعَلْيِهمْ اّلٰلُ    أَْنَعمَ   ال ِذينَ َمَع   دِِّ َهَداءِ   َوالصِِّ اِلِحينَ   َوالشُّ  َوالص 

َعاِء الذي أََمَرَنا ِبِه َسِيُِّدَنا  ة  ِإَذا أَْكَثَر ِمَن الدُّ ؛ َوَخاص  ا  َرِفيق  أُوَلِئَك   َوَحُسنَ 
»اّلٰلُ    َصل ىاّلٰلِ    َرُسولُ  َوَسل َم:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوعلى  اّلٰلَ   َسأَْلُتمُ   َفِإَذا َعَلْيِه 
  َعْرُش   َوَفْوَقهُ   الَجن ِة،  َوأَْعَلى  الَجن ِة،  أَْوَسطُ   َفِإن هُ   الِفْرَدْوَس،  َفَسُلوهُ 

ْحَمِن، رُ   َوِمْنهُ   الر   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ رواه اإلمام البخاري    الَجن ِة«  أَْنَهارُ   َتَفج 
 َعنُه.اّلٰلُ   َرِضَي 

الِفْرَدْوِس األَْعَلى َمَع  الٰلُهم      ِمنَ   َعَلْيِهمْ   َت أَْنَعمْ   ال ِذينَ اْجَعْلَنا في 
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يِقينَ   الن ِبيِِّينَ  دِِّ َهَداءِ   َوالصِِّ اِلِحينَ   َوالشُّ آمين.  .  ا  َرِفيق  أُوَلِئَك   َوَحُسنَ   َوالص 
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 وأثره اّلٰل  الشك في وجود
َوَتم  َتَقد  :  13السؤال َفَتاة ،  ِخْطَبِة  ِمْن  الز    ْمُت  َوَقْبَل  َعْقُد  َعلَْيَها،  َواِج 

ِ    ُكوُك بِوُُجودِ وَْجِة َراَوَدتيِْن الشُّ ُخوُل بِالز  الُّ  ْقُت َهِذهِ  تعاىل، َوَصد  اّٰلله
ن  ُكوَك  الشُّ 

َ
ِ    ُه اَل وُُجودَ بِأ ِ   تعاىل َحِقيَقًة، َوَبْعَد َذلَِك ُتْبُت إىلّٰلله اّٰلله

َ    تعاىل، َواْسَتْغَفْرُت  ، َفَهْل َهَذ الش  تعاىل، َوَنَطْقُت بِالش  اّٰلله  كُّ َهاَدتنَْيِ
ُِِّر ىلَعَ ِصح    َواِج؟ِة َعْقِد الز  يَُؤث
ِكِّ  تعالى َوَتْصِديُق َهَذا الش  اّلٰلِ    في ُوُجودِ   كُّ الش    أوَلً:الجواب:  

َجاَءَك  ا  َوْسَواس   كُّ ا ِإَذا َكاَن َهَذا الش  ، أَم  َوَجل   َعز  اّلٰلِ   ةٌ َعْن ِدينِ ُكْفٌر َوِرد  
َواْسَتْغَفْرَت  ِبِه،  ْث  تَُحِدِّ َوَلْم  َلُه،  َتْسَتسِلْم  َذِلَك،   َوَجل    َعز  اّلٰلَ    َفَلْم  ِمْن 

َعْنُه، َعِن الن ِبيِِّ  اّلٰلُ    َك، روى البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َفَهَذا ََل َيُضرُّ 
ِتي  اّلٰلَ    َم َقاَل: »ِإن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َتَجاَوَز َعْن أُم 

َثْت ِبِه أَْنُفَسَها، َما َلْم َتْعَمْل أَْو   َتَتَكل ْم«. َما َحد 
ُخوِل ُفِسَخ الَعْقُد َبْيَن  ْوَجْيِن َقْبَل الدُّ ةٌ َبْيَن الز  ِإَذا َحَصَلْت ِرد  ثانيًا:  

 ُخوِل في اإِلْسََلِم ِباِتَِّفاِق الُفَقَهاِء.ِمْن َتْجِديِدِه َبْعَد الدُّ  ْوَجْيِن، َوََل بُد  الز  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

الز  َفَيِجُب   َعْقِد  َتْجِديُد  َيُكوَن َعَلْيَك  َوأَْن  َزْوَجتَك،  َعَلى  َواِج 
َتْجِديِد  َبْعَد  َوَذِلَك  َجِديٍد،  َمْهٍر  َمَع  َعْدٍل  َشاِهَدْي  َمَع  َوِلِيَِّها  ِبُحُضوِر 

 ِإْسََلِمَك َوِإيَماِنَك َواَلْسِتْغَفاِر.
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َتَنا َوِإي  اّلٰلَ    أَْسأَلُ  ْنَيا َوفي  اِبِت في الَحَياِة الدُّ الَقْوِل الث  اَك بِ تعالى أَْن يَُثِبِّ
 تعالى أعلم. واّلٰل  اآلِخَرِة. آمين. هذا،

 مريض نفسياً انتحر 
ْكرَثَ ِمْن َمر    االنْتَِحارَ َحاَوَل    اً إِنَْساٌن َمِريٌض َنْفِسي:  14السؤال

َ
ةِ ة ، َويف الَمر  أ

ِخرَيةِ َقَتَل َنْفَسُه، َفَما  
َ
ِ  ُحْكُمُه يف ِدينِ األ  ؟ وََجل    َعز  اّٰلله

تعالى:  أوَلً:  الجواب:   ِلَقْوِلِه  َوَذِلَك  الَكَباِئِر،  ِمَن  َكِبيَرةٌ  اَلْنِتَحاُر 
ڎڌڌڍ  ڍڇڇڇڇچچچچڃ﴿

 .[30ـ29]النساء:  ﴾کککڑڑژژڈڈڎ
البخاري     الن ِبيِِّ   َعنِ   َعْنُه،اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ وروى اإلمام 

  َفَقَتَل   َجَبلٍ   ِمنْ   َتَرد ى  »َمنْ :  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
ى   َوَمنْ   ،ا  أََبد  ِفيَها  ا  ُمَخل د  ا  َخاِلد  ِفيهِ   َيَتَرد ى  َجَهن مَ   َنارِ   ِفي  َفُهوَ   َنْفَسُه،  َتَحس 
هُ   َنْفَسُه،  َفَقَتَل   ا  ُسمِّ  اهُ   َيِدهِ   ِفي  َفُسمُّ  ِفيَها  ا  ُمَخل د  ا  َخاِلد  َجَهن مَ   َنارِ   ِفي  َيَتَحس 
 َنارِ  ِفي  َبْطِنهِ  ِفي  ِبَها   َيَجأُ  َيِدهِ   ِفي  َفَحِديَدتُهُ   ِبَحِديَدٍة،  َنْفَسهُ   َقَتَل   َوَمنْ   ،ا  أََبد

 . «ا  أََبد ِفيَها ا  ُمَخل د ا  َخاِلد َجَهن مَ 
اّلٰلِ    َرُسوَل   أَن    ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َعِليٍِّ   َعنْ روى اإلمام أحمد  ثانيًا:  

 َعنِ :  َثَلَثةٍ   َعنْ   اْلَقَلمُ   ُرِفعَ » :  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
ْفلِ   َوَعنِ   َيْسَتْيِقَظ،  َحت ى  الن اِئمِ   َيْبَرأَ   َحت ى   اْلَمْجنُونِ   َوَعنِ   َيْحَتِلَم،  َحت ى  الطِِّ

 ـ«. َيْعِقَل  أَوْ ـ 
  َتْكِليٍف يُْشَتَرُط َلُه الَعْقُل،   ْكِليِف، َوُكلُّ َوَقاَل الُعَلَماُء: الَعْقُل َمَناُط الت  

 أَْسَقَط َما أَْوَجَب. ُه ِإَذا أََخَذ َما أَْوَهَب  تعالى َعَلى ِعَباِدِه أَن  اّلٰلِ    َوِمْن َفْضلِ 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َنْفِسي  الَمِريُض  َهَذا  َكاَن  ِفيَها ا  َفِإَذا  َيْسَتِطيُع  ََل  َدَرَجٍة  إلى  َوَصَل   ،

اإِلْدَراكَ   ْمِييزَ الت   َفِإْن َشاءَ َوََل  ُمَكل  اّلٰلُ    ،  َغْيُر  ُهَو  ُمَؤاَخٍذ  تعالى  َوَغْيُر  ٍف 
ى َعَلْيِه َويُْدَفُن في َمَقاِبِر الُمْسِلِميَن ُن َويَُصل  ُل َويَُكف  َفُيَغس  َعَلى َما َفَعَل،  

 في َساِئِر األَْحَواِل. 
ى َعَلْيِه  ُن َويَُصل  ُل َويَُكف  ِمْن َغْيِر اْسِتْحََلٍل يَُغس    ا  َقاِتَل َنْفِسِه َعْمد   أِلَن  

  َباِب أَْوَلى.َويُْدَفُن في َمَقاِبِر الُمْسِلِميَن، َفَهَذا ِمنْ 
ِتَنا َما أَْحَياَنا َمَع  تعالى أَْن يَُمِتَِّعَنا ِبأَْبَصاِرَنا َوأَْسَماِعَنا َوُقو  اّلٰلَ    َوأَْسأَلُ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  َكَماِل اَلْسِتَقاَمِة. آمين. هذا،
 

 **  **  ** 
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 أقل ما يجزئ في الوضوء

 ما هو احلد األدىن من املاء اَّلي َيزئ فيه الوضوء؟: 1السؤال
مسلم  الجواب:   اإلمام    َكانَ :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   أََنٍس   َعنْ روى 

أُ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل    الن ِبيُّ  ،  َيَتَوض    َوَيْغَتِسُل   ِبالُمدِِّ
اِع،  .أَْمَدادٍ  َخْمَسةِ  ِإَلى ِبالص 
ٍر  َما يُْجِزُئ في الُوُضوِء َوالُغْسِل َغْيُر ُمَقد    َفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَن  َوات  

 ٍن.ِبِمْقَداٍر ُمَعي  
  تعالى اإِلْجَماَع َعَلى َذِلَك، َوَقاَل ِإن  اّلٰلُ    َوَنَقَل اْبُن َعاِبِديَن َرِحَمهُ 

َم َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل    ِبي  الن    َما َوَرَد في الَحِديِث أَن  
أُ َكاَن   ،  َيَتَوض  اع   َوَيْغَتِسُل   ِبالُمدِِّ   أَْدَنى   َبَيانُ   ُهوَ   َبْل   ََلِزٍم،  ِبَتْقِديرٍ   َلْيَس ؛  ِبالص 
 َزادَ   َيْكِفهِ   َلمْ   َوِإنْ   أَْجَزأَُه،  َذِلَك   ِبُدونِ   أَْسَبغَ   َمنْ   إن    َحت ى؛  الَمْسنُونِ   الَقْدرِ 
 . ُمْخَتِلَفةٌ   َوأَْحَواَلُهمْ  الن اِس   ِطَباعَ  أِلَن   َعَلْيِه؛

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
أَن   إلى  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر  َذَهَب  يُْسَتَحبُّ َفَقْد  َماُء    ُه  َيْنُقَص  ََل  أَْن 

اّلٰلِ   َسِيَِّدَنا َرُسوَل   ـ أِلَن    ا  من الَماِء َتْقِريب  ا  الُوُضوِء َعْن ُمٍدِّ ـ َما يَُعاِدُل ليتر
أُ َم َكاَن َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَصل    .ِبالُمدِِّ   َيَتَوض 

 َوالَمْقُصوُد ِبَذِلَك َفِضيَلُة اَلْقِتَصاِد َوَتْرُك اإِلْسَراِف.
الُمدُّ  َكاَن  ِبَذِلَك،    َفِإَذا  َيْكَتِفَي  أَْن  ِئ  الُمَتَوِضِّ َفَعَلى  لإِلْسَباِغ  َيْكِفي 

واّلٰل   ى يُْسِبَغ، َوََل َيُجوُز أَْن َيِصَل إلى َحِدِّ اإِلْسَراِف. هذا، َزاَد َحت  َوِإَل  
 تعالى أعلم. 
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 الوضوء بعد الذنب
ن  : 2السؤال

َ
 نِْب؟ الُوُضوُء َبْعَد الُوقُوِع يف اَّل    ُه يُْسَتَحبُّ َهْل َصِحيٌح أ

أُ :  َقاَلْت َعْنَها  اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ روى البيهقي  الجواب:     َيَتَوض 
أُ   َوََل   َيْأُكُلُه،  الط يِِِّب   الط َعامِ   ِمنَ   أََحُدُكمْ   .َيُقولَُها   اْلَعْوَراءِ   اْلَكِلَمةِ   ِمنَ   َيَتَوض 

أُ :  َعْنَها اّلٰلُ    َرِضَي   َقاَلْت ِن أَِبي َشْيَبَة  َوفي ِرَواَيٍة ِعْنَد ابْ   أََحُدُكمْ   َيَتَوض 
أُ   َوََل  ،الط يِِِّب  الط َعامِ   ِمنَ   ؟أِلَِخيهِ  َيُقولَُها  اْلَخِبيَثةِ  اْلَكِلَمةِ   ِمنَ   َيَتَوض 

 أَلَنْ :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َمْسُعودٍ   اْبنِ   َعنِ في الَكِبيِر    َبَراِنيُّ وروى الط  
أَ  أَ  أَنْ  ِمنْ  ِإَلي   أََحبُّ  اْلَخِبيَثةِ  اْلَكِلَمةِ  ِمنَ  أََتَوض   .الط يِِِّب  الط َعامِ   ِمنَ   أََتَوض 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الَحَنِفي   ُفَقَهاُء  َذَهَب  َوالش  َفَقْد  الُوُضوِء  اِفِعي  ِة  اْسِتْحَباِب  إلى  ِة 

ِمَن  الش   َوَخاص  ْرِعِيِّ  الَقِبيِح،  َوالن  الَكََلِم  الِغيَبَة  َوَقْوَل ة   َوالَقْذَف  ِميَمَة 
الُوُضوَء َيْغِسُل آَثاَر الَمَعاِصي َعِن الَجَواِرِح، َكَما َجاَء في   وِر، أِلَن  الزُّ 

 ، َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم  الَحِديِث الش  
أَ تَ   »ِإَذا :  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   أَن     َوض 

  َخِطيَئةٍ   ُكلُّ   َوْجِههِ   ِمنْ   َخَرجَ   َوْجَههُ   َفَغَسَل ـ    اْلُمْؤِمنُ   أَوِ ـ    اْلُمْسِلمُ   اْلَعْبدُ 
  َخَرجَ   َيَدْيهِ   َغَسَل   َفِإَذا ـ    اْلَماءِ   َقْطرِ   آِخرِ   َمعَ   أَوْ ـ    اْلَماءِ   َمعَ   ِبَعْيَنْيهِ   ِإَلْيَها   َنَظرَ 
ـ   اْلَماءِ   َقْطرِ   آِخرِ   َمعَ   أَوْ ـ    اْلَماءِ   َمعَ   َيَداهُ   َبَطَشْتَها   َكانَ   َخِطيَئةٍ   ُكلُّ   َيَدْيهِ   ِمنْ 
  َمعَ   أَوْ ـ    اْلَماءِ   َمعَ   ِرْجََلهُ   َمَشْتَها  َخِطيَئةٍ   ُكلُّ   َخَرَجْت   ِرْجَلْيهِ   َغَسَل   َفِإَذا 
نُوِب«  ِمنَ   ا  َنِقيِّ  َيْخُرجَ  َحت ىـ  اْلَماءِ  َقْطرِ  آِخرِ   .الذُّ

  ْوَبِة. آمين. هذا،تعالى أَْن َيُتوَب َعَلْيَنا، َوَيْرُزَقَنا ِصْدَق الت  اّلٰلَ    أَْسأَلُ 
 تعالى أعلم.واّلٰل 
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 إذا جامع فلم يُْمنِ 

ن  :  3السؤال
َ
اَن َرِضَ   رَُجلً   ما صحة هذا احلديث: أ َل ُعْثَماَن ْبَن َعف 

َ
  َسأ

 ُ يَْت إَِذا َعْنُه َقائِلً اّٰلله
َ
َرأ

َ
 َكَما  : أ

ُ
أ َجاَمَع َفلَْم ُيْمِن، َقاَل ُعْثَماُن: َيَتَوض 

َلةِ َويَْغِسُل َذَكرَهُ؟   لِلص 
ُ
أ  َيَتَوض 

أَن  الجواب:   َهَذا الَحِديُث رواه اإلمام البخاري َعْن أَِبي َسَلَمَة، 
اَن َعَطاَء ْبَن َيَساٍر، أَْخَبَرُه أَن  َزْيَد ْبَن َخاِلٍد، أَْخَبَرُه أَن ُه، َس  أََل ُعْثَماَن ْبَن َعف 

أُ َكَما  اّلٰلُ    َرِضَي  َعْنُه، ُقْلُت: أََرأَْيَت ِإَذا َجاَمَع َفَلْم يُْمِن، َقاَل ُعْثَماُن: َيَتَوض 
ََلِة َوَيْغِسُل َذَكَرُه. أُ ِللص   َيَتَوض 

َلى آِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل ُعْثَماُن َسِمْعُتُه ِمْن َرُسولِ 
َبْيَر، َوَطْلَحَة، َوأَُبي  ْبَن َكْعٍب َرِضَي ا  َم؛ َفَسأَْلُت َعْن َذِلَك َعِليِّ َوَسل     ، َوالزُّ
 َعْنُهْم َفأََمُروُه ِبَذِلَك.اّلٰلُ 

ْحَمِن ْبِن أَِبي   َوِمْثُل َهَذا الَحِديِث َما رواه اإلمام مسلم َعْن َعْبِد الر 
اْلُخدْ  َمَع َرُسولِ َسِعيٍد  َقاَل: َخَرْجُت  أَِبيِه،  ، َعْن  َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ِريِِّ

َم َيْوَم اَلْثَنْيِن ِإَلى ُقَباَء َحت ى ِإَذا ُكن ا ِفي َبِني َساِلٍم، َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
َرُسولُ  آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َوَقَف  َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه  َباِب َوَصْحِبِه  َعَلى  َم 

 ِعْتَباَن َفَصَرَخ ِبِه، َفَخَرَج َيُجرُّ ِإَزاَرُه.
َم: »أَْعَجْلَنا  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَقاَل َرُسولُ 

ُجَل«.   الر 
َرُسوَل   َيا  ِعْتَباُن:  َوَلْم    اّلٰلِ،َفَقاَل  اْمَرأَِتِه  َعِن  يُْعَجُل  ُجَل  الر  أََرأَْيَت 

 يُْمِن، َماَذا َعَلْيِه؟
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َم: »ِإن َما الَماُء  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل َرُسولُ 
 ِمَن الَماِء«. 

ِحيَحُة َوأَْمَثالَُها ِهَي أََحاِديُث َمنُسوَخٌة  ِريَفُة الص  ش  َهِذِه األََحاِديُث ال
 ِبأََحاِديَث أُْخَرى َصِحيَحٍة؛ ِمْن َذِلَك: 

َقاَل: اّلٰلِ    َعْنُه، أَن  َنِبي  اّلٰلُ    َما رواه الشيخان َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
 َها، َفَقْد َوَجَب َعَلْيِه اْلُغْسُل«. »ِإَذا َجَلَس َبْيَن ُشَعِبَها األَْرَبِع ثُم  َجَهدَ 

 وفي ِرَواَيِة اإلمام مسلم: َوِفي َحِديِث َمَطٍر: َوِإْن َلْم يُْنِزْل.
اْخَتَلَف  اّلٰلُ    وروى اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُموَسى َرِضَي  َقاَل:  َعْنُه 

اِريُّوَن: ََل َيِجُب ِفي َذِلَك َرْهٌط ِمَن الُمَهاِجِريَن، َواألَْنَصاِر، َفَقاَل األَْنَص 
ْفِق أَْو ِمَن الَماِء.   الُغْسُل ِإَل  ِمَن الد 

 َوَقاَل الُمَهاِجُروَن: َبْل ِإَذا َخاَلَط َفَقْد َوَجَب الُغْسُل. 
َقاَل: َقاَل أَبُو ُموَسى: َفأََنا أَْشِفيُكْم ِمْن َذِلَك، َفُقْمُت َفاْسَتْأَذْنُت َعَلى  

فَ  َفأُِذَن ِلي،  أَْن َعاِئَشَة  أُِريُد  ِإنِِّي  ـ  الُمْؤِمِنيَن  أُم   َيا  أَْو  ـ  اْه  أُم  َيا  َلَها:  ُقْلُت 
 أَْسأََلِك َعْن َشْيٍء َوِإنِِّي أَْسَتْحِييِك.

َساِئَل   ُكْنَت  ا  َعم  َتْسأََلِني  أَْن  َتْسَتْحِيي  ََل  ال ِتي    َفَقاَلْت:  َك  أُم  َعْنُه 
َك.   َوَلَدْتَك، َفِإن َما أََنا أُمُّ

 ْلُت: َفَما يُوِجُب اْلُغْسَل؟ قُ 
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَلْت: َعَلى الَخِبيِر َسَقْطَت؛ َقاَل َرُسولُ 

َم: »ِإَذا َجَلَس َبْيَن ُشَعِبَها األَْرَبِع َوَمس  الِخَتاُن الِخَتاَن آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
 َفَقْد َوَجَب الُغْسُل«. 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
 ِحيِح َكَذِلَك.ُه َمْنُسوٌخ ِبالَحِديِث الص  َفالَحِديُث َصِحيٌح، َوَلِكن  

الن   اإِلَماُم  ُمْجَتِمَعٌة اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َوِويُّ َوَيُقوُل  َة  األُم  أَن   اْعَلْم  تعالى: 
مَ  َيُكْن  َلْم  َوِإْن  ِبالِجَماِع،  الُغْسِل  ُوُجوِب  َعَلى  َوَكاَنْت  اآلَن  ِإْنَزاٌل،  َعُه 

أَن ُه ََل َيِجُب ِإَل  ِباإِلْنَزاِل، ثُم  َرَجَع َبْعُضُهْم  َحاَبِة َعَلى  َجَماَعٌة ِمَن الص 
 تعالى أعلم.واّلٰل  َواْنَعَقَد اإِلْجَماُع َبْعَد اآلَخِريَن. هذا، 

 غسل الجمعة للنساء 

 سل اجلمعة للنساء؟غُ  هل يسنُّ : 4السؤال
ُه اّلٰلُ    َرَوى الدارمي َعْن أَْوِس ْبِن أَْوٍس َرِضَي الجواب:   َعْنُه، َيُردُّ
َصل   الن ِبيِِّ  َوَسل  اّلٰلُ    ىِإَلى  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َل َعَلْيِه  َغس  »َمْن  َقاَل:  َم 

َقِريب َجَلَس  ثُم   َواْبَتَكَر،  َغَدا  ثُم   الُجُمَعِة،  َيْوَم  اإِلَماِم مِ   ا  َواْغَتَسَل  َن 
َيْخطُوَها   ُخْطَوٍة   ِ ِبُكلِّ َلُه  َكاَن  اإِلَماُم،  َيْنَصِرَف  َحت ى  َيْلُغ  َوَلْم  َوأَْنَصَت، 

 َكَعَمِل َسَنٍة ِصَياِمَها َوِقَياِمَها«. 
َعْنُهَما َقاَل:  اّلٰلُ    في األَْوَسِط َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي   َبَراِنيُّ وروى الط  

َم أَْن َنْغَتِسَل َيْوَم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَصل   اّللِٰ  أََمَرَنا َرُسولُ 
 الُجُمَعِة. 

َعْنُه، َعِن  اّلٰلُ    وروى اإلمام البخاري َعْن أَِبي َسِعيٍد الُخْدِريِِّ َرِضَي 
لُغْسُل َيْوَم الُجُمَعِة  َم َقاَل: »ا َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىالن ِبيِِّ َصل  

، َوأَْن َيَمس  ِطيب ِ ُمْحَتِلٍم، َوأَْن َيْسَتن   ِإْن َوَجَد«.  ا  َواِجٌب َعَلى ُكلِّ
  ى َعْنُه، َعِن الن ِبيِِّ َصل  اّلٰلُ    وروى اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
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َوَسل  اّلٰلُ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َحقٌّ َم  َعَلْيِه  أَْن ّلٰلِ    َقاَل:  ُمْسِلٍم   ِ ُكلِّ َعَلى 
ِ َسْبَعِة أَي اٍم، َيْغِسُل َرْأَسُه َوَجَسَدُه«.  َيْغَتِسَل ِفي ُكلِّ

اّلٰلِ    َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    وروى البيهقي َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 
َجاِل  ل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ    ىَصل   َم: »َمْن أََتى الُجُمَعَة ِمَن الرِِّ

َساِء«.  َجاِل َوالنِِّ َساِء َفْلَيْغَتِسْل، َوَمْن َلْم َيْأِتَها َفَلْيَس َعَلْيِه ُغْسٌل ِمَن الرِِّ  َوالنِِّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ُسن   إلى  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر  َذَهَب  أََرادَ َفَقْد  ِلَمْن  الُجُمَعِة  ُغْسِل  أَن  ِة   
َجاِل َوالِنَِّساِء.   َيْشَهَد َصََلَة الُجُمَعِة ِمَن الِرِّ

يُْسَتَحبُّ َوأَم   َفََل  الُجُمَعِة  َصََلَة  َتْشَهَد  َلْن  الَمْرأَُة  َكاَنِت  ِإَذا  َلَها    ا 
َصل   ِلَقْوِلِه  َوَسل  اّلٰلُ    ىاَلْغِتَساُل،  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  أََتى  َعَلْيِه  »َمْن  َم: 

َساِء َفْلَيْغَتِسْل، َوَمْن َلْم َيْأِتَها َفَلْيَس َعَلْيِه ُغْسٌل الجُ  َجاِل َوالنِِّ ُمَعَة ِمَن الرِِّ
َساِء«.  َجاِل َوالنِِّ  ِمَن الرِِّ
تعالى: َوُغْسُل الُجُمَعِة ُسن ٌة َوَلْيَس  اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َوِويُّ َوَيُقوُل اإِلَماُم الن  

ُوُجوب أَْرَبَعُة    ا  ِبَواِجٍب  َلُه  يَُسنُّ  َوِفيَمْن  ِعْنَدَنا،  ِخََلٍف  ِبََل  ِبَتْرِكِه  يُْعَصى 
 ِ ُف َوالُجْمُهوُر: يَُسنُّ ِلُكلِّ ِحيُح( الَمْنُصوُص َوِبِه َقَطَع الُمَصنِِّ أَْوُجٍه )الص 

ِبيُّ َوالُمَسافِ  ُجُل َوالَمْرأَُة َوالص  ُر َوالَعْبُد َمْن أََراَد ُحُضوَر الُجُمَعِة َسَواٌء الر 
َوأِلَن   ُعَمَر،  اْبِن  َحِديِث  ِلَظاِهِر  َهَذا   َوَغْيُرُهْم  ِفي  َوُهْم  الن َظاَفُة،  الُمَراَد 

َسَواٌء، َوََل يَُسنُّ ِلَمْن َلْم يُِرِد الُحُضوَر َوِإْن َكاَن ِمْن أَْهِل الُجُمَعِة ِلَمْفُهوِم 
َوِلَحدِ  الَمْقُصوِد؛  َوَلْنِتَفاِء  َرِضَي الَحِديِث  ُعَمَر  اْبِن  أَن  اّلٰلُ    يِث  َعْنُهَما، 

َم: َقاَل »َمْن أََتى الُجُمَعَة  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى الن ِبي  َصل  
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ِمَن  ُغْسٌل  َعَلْيِه  َفَلْيَس  َيْأِتَها  َلْم  َوَمْن  َفْلَيْغَتِسْل،  َساِء  َوالنِِّ َجاِل  الرِِّ ِمَن 
َجالِ  هذا،   الرِِّ َصِحيٍح.  ِبِإْسَناٍد  الل ْفِظ  ِبَهَذا  الَبْيَهِقيُّ  َرَواُه  َساِء« 

واّلٰل    َوالنِِّ
 تعالى أعلم. 

 خلع الخفين من نواقض المسح
اخلف  :  5السؤال اإلنسان  لبس  إذا  إذا  صحيح  هل  عليهما،  ومسح  ني، 

 خلعهما وجب عليه أن يعيد الوضوء؟
ْيِن  ُجْمَلِة َنَواِقِض الَمْسِح َعَلى الُخف    ِمنْ   َذَكَر الُفَقَهاُء أَن  الجواب:  

، َنْزَع الُخف   ْيِن، أَو أََحِدِهَما، َفِإَذا َخَرَجْت ِرْجََلُه، أَو ِإْحَداُهَما ِبَنْزِع الُخِفِّ
، اْنَتَقَض  أَو ِبُخُروِج َقَدَمْيِه أَو ِإْحَداهُ  َما، أَو َخَرَج أَْكَثُر الَقَدِم َخاِرَج الُخِفِّ

 الَمْسُح، َوَذِلَك ِلُمَفاَرَقِة َمَحِلِّ َمْسِح الَقَدَمْيِن َمَكاَنُه. 
َقَدَمْيِه َجِميع َغْسُل  َيِجُب  الَحاَلِة  َهِذِه  الُفَقَهاِء    ا  وفي  ِعْنَد ُجْمُهوِر 

 ِة. ِة َوالَماِلِكي  ِة َوالَحَنِفي  اِفِعي  ِمَن الش  
الَمْسَح أُِقيَم َمَقاَم     الُوُضوِء ُكِلِِّه، أِلَن  ا ِعْنَد الَحَناِبَلِة َفَيِجُب ِإَعاَدةُ أَم  

ِفي  َفَتْبطُل  الَقَدَمْيِن،  ِفي  الط َهاَرُة  َبَطَلِت  الَمْمُسوَح  أََزال  َفِإَذا  الَغْسِل، 
ُض. َجِميِعَها، أِلَن    أَْعَضاَء الُوُضوِء ََل َتَتَبع 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َعَلى  الَماِسُح  َخَلَع  الُخف  الُخف    َفِإَذا  َيْغِسَل  ْيِن  أَْن  َعَلْيِه  َوَجَب   ،

ِإَعاَدُة  َعَلْيِه  َيِجُب  الَحَناِبَلِة  َوِعْنَد  الُفَقَهاِء،  ُجْمُهوِر  ِعْنَد  َفَقْط  َقَدَمْيِه 
 تعالى أعلم.واّلٰل  الُوُضوِء. هذا،

 استبراء المرأة 
 هل َيب ىلع املرأة أن تستَبئ من بوهلا؟: 6السؤال
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َشْرعالجواب:   َمْطُلوٌب  الَبْوِل  ِمَن  أِلَن  ا  اَلْسِتْبَراُء  َعَذاِب  َعام    ،  َة 
 َمر  :  َقاَل َعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   َعب اٍس   اْبنِ   َعنِ الَقْبِر ِمْنُه، روى اإلمام البخاري  

َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل    الن ِبيُّ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    »ِإن ُهَما:  َفَقاَل   ِبَقْبَرْيِن،َم  َعَلْيِه 
َباِن، َبانِ   َوَما   َلُيَعذ  ا  َكِبيٍر،   ِفي  يَُعذ   الَبْوِل،   ِمنَ   َيْسَتِترُ   ََل   َفَكانَ   أََحُدُهَما   أَم 

ا   .ِبالن ِميَمِة« ْمِشيـيَ  َفَكانَ   اآلَخرُ   َوأَم 
اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   أََنٍس   َعنْ اَرُقْطِنِيِّ  وفي ِرَواَيٍة للد  

ُهوا  :مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   ةَ   َفِإن    ،الَبْولِ   ِمنَ   »َتَنز    َعام 
 .ِمْنُه« اْلَقْبرِ   َعَذاِب 

ُة  اِفِعي  َذَهَب الش  َواَلْسِتْبَراُء ِمَن الَبْوِل ِبالِنِّْسَبِة للَمْرأَِة َمْطُلوٌب، َفَقْد  
 الَمْرأََة َتْسَتْبِرُئ ِبَعْصِر َعاَنِتَها.  َوالَحَناِبَلُة إلى أَن  

الَحَنِفي  َوأَم   ِعْنَد  قَضاِء  ا  ِمْن  َفَرَغْت  ِإَذا  َوَلِكْن  َعَلْيَها،  اْسِتْبَراَء  ََل  ِة 
 َتْسَتْنِجي.  ثُم   َحاَجِتَها َتْنَتِظُر َقِليَل  
 ِلَك:َوِبَناًء َعَلى ذَ 

ا  َتْسَتْنِجي، َوأَم    ثُم    ِة ََل َتْسَتْبِرُئ َبْل َتْنَتِظُر َقِليَل  َفالَمْرأَُة ِعْنَد الَحَنِفي  
 تعالى أعلم.واّلٰل  ِة َوالَحَناِبَلِة َتْسَتْبِرُئ ِبَعْصِر َعاَنِتَها. هذا،اِفِعي  ِعْنَد الش  

 ابتداء النفاس 

والدتها بيوم أو يومني تردى دماً، فهل تدع  بعض النساء قبل  :  7السؤال
 صلتها؟ 
أَن  ات  الجواب:   َعَلى  الُفَقَهاُء  الَوَلِد  الد    َفَق  اْنِفَصاِل  َبْعَد  الَخاِرَج  َم 

 ِم الَخاِرِج َقْبَل الِوََلَدِة.ِنَفاٌس، َواْخَتَلُفوا في الد  
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الَحَنِفي   أَن  َفَذَهَب  إلى  الحَ الد    ُة  َتَراُه  الذي  َحاَل  َم  أَو  اْبِتَداء   اِمُل 
 .ا  ِوََلَدِتَها َقْبَل ُخُروِج الَوَلِد اْسِتَحاَضٌة، َوَلْيَس ِبِنَفاٍس، َوِإْن َكاَن ُمْمَتد

الش   أَن  اِفِعي  َوَذَهَب  إلى  اْسِتَحاَضٌة،  الد    ُة  الِوََلَدِة  َقْبَل  َتَراُه  الذي  َم 
 َوَبْعُضُهْم َقاَل َحْيض.

َم الذي َتَراُه الَحاِمُل َقْبَل الِوََلَدِة َحْيٌض الد    ُة إلى أَن  الَماِلِكي  َوَذَهَب  
ُمد   تُْحَسُب  َوََل  ِبِنَفاٍس،  الَوَلِد َوَلْيَس  ُخُروِج  ِمْن  َبْل  ِمْنُه،  الِنَِّفاِس  ُة 

 َواْنِفَصاِلِه. 
أَن   إلى  الَحَناِبَلُة  بَ   َوَذَهَب  ُخُروِج  ِمْن  الِنَِّفاِس  الَوَلِد،  اْبِتَداَء  ْعِض 

ُهَو ِنَفاٌس، َوََل    اٍم َفأََقل  ُم الذي َتَراُه َقْبَل ُخُروِج َبْعِض الَوَلِد ِبَثََلَثِة أَي  َوالد  
 ِة الِنَِّفاِس. يُْحَسُب َما َقْبَل الِوََلَدِة ِمْن ُمد  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
أَو  َفالد   َيْوٍم  َقْبَل  الَمْرأَُة  َتَراُه  الذي  َدُم  ُم  ُهَو  ِوََلَدِتَها،  ِمْن  َيْوَمْيِن 

َياِم، ِة الص  ِة، ََل َيْمَنُع ِمْن ِصح  ِة َوالَحَنِفي  اِفِعي  اْسِتَحاَضٍة ِعْنَد الش   ََلِة َوالِصِّ
 َبْعَد ُدُخوِل الَوْقِت.  ا  ُم ُمْسَتِمرأُ الَمْرأَُة ِإَذا َكاَن الد  َوَلِكْن َتَتَوض  

المَ  َذِلَك  في  الَحَنِفي  اِلِكي  َوَخاَلَف  ِبَرْأِي  َواألَْخُذ  َوالَحَناِبَلُة،  ِة  ُة 
 تعالى أعلم.واّلٰل  ُة الَمْرأَِة ِبَيِقيٍن. هذا،ى َتْبَرأَ ِذم  ِة أَْوَلى، َحت  اِفِعي  َوالش  

 ترى بعض نقاط الدم
ٌة يف َوْقِت َحْيِضَها تََرى َبْعَض نَِقاِط ال  :  8السؤال

َ
َفَهْل ُيْعَتََبُ َهَذا  ِم،  اْمَرأ

 ِمَن احَلْيِض؟
َتَعلُّ الجواب:   الَمْرأَِة  َعَلى  أَْحَكاِم َيِجُب  ِمْن  ِإَلْيِه  َتْحَتاُج  َما  ُم 
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الَحْيِض، َوَعَلى َزْوِجَها أَو َوِلِيَِّها أَْن يَُعِلَِّمَها َما َتْحَتاُج ِإَلْيِه ِمْنَها ِإْن َعِلَم، 
 ْسأََل َويَُعِلَِّمَها.  َوَجَب َعَلْيِه أَْن يَ َوِإَل  

َمُه، َوَمْعِرَفُة َهَذا الِعْلِم ِمْن  َوَهَذا الِعْلُم َفْرٌض َعَلى الَمْرأَِة أَْن َتَتَعل  
َهاَرِة، ا ََل يُْحَصى ِمَن األَْحَكاِم، َكالط  ُب َعَلْيَها ِمم  اِت ِلَما َيَتَرت  أَْعَظِم الُمِهم  

، َوالُبُلوِغ، الُقْرآِن، َوالص  ََلِة، َوِتََلَوِة  َوالص   ْوِم، َوُدُخوِل الَمْسِجِد، َوالَحِجِّ
 ِة.ََلِق، َوالِعد  ِة، َوالط  ْوِجي  َوالَعََلَقِة الز  

 هذا أوَلً.ُب َعَلْيِه؛ َوِعَظُم َمْنِزَلِة َهَذا الِعْلِم ِلِعَظِم األُُموِر التي َتَتَرت  
ُجمْ ثانيًا:   َذَهَب  الَحْيِض:  أَن  ُشُروُط  إلى  الُفَقَهاِء  َحت  الد    ُهوُر  ى  َم 
 : تيةِ ُروِط اآلِق الشُّ ِمْن َتَحقُّ  ََل بُد   ا  يُْعَتَبَر َحْيض 

 ـ أَْن َيُكوَن ِمْن َرِحِم اْمَرأٍَة ََل َداَء ِبَها. 1
 ـ أَْن ََل َيُكوَن ِبَسَبِب الِوََلَدِة.2
َيَتَقد  3 أَْن  َكاِمٌل،  ـ  طُْهٌر  الطُّ َمُه  الُفَقَهاِء  َوِنَصاُب  ُجْمُهوِر  ِعْنَد  ْهِر 

ٍة َفاِصَلٍة ُمد    ، َوُهَو أََقلُّ ا  ، َوِعْنَد الَحَناِبَلِة َثََلَثَة َعَشَر َيْوما  َخْمَسَة َعَشَر َيْوم 
 َبْيَن َحْيَضَتْيِن.

 ُم َعْن أََقِلِّ الَحْيِض.ـ أَْن ََل َيْنُقَص الد  4
 . ـ أَْن َيُكوَن في أََواِنهِ 5

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِمْن طُْهِرَها    ا  َعَشَر َيْوم  ُهوِر َبْعَد َخْمَسةَ َقاُط ِبالظُّ َفِإَذا َبَدأَْت َهِذِه النِِّ 

ْت  اِبَقِة أَو ِمْن ِنَفاِسَها، َفِهَي ِبَداَيُة َحْيٍض َجِديٍد َمْهَما َقل  ِمْن َحْيَضِتَها الس  
الد  َكِمي   ََل  ُة  ِإْذ  الد  ِم،  َسَيََلُن  للَحْيِض  ُمد  يُْشَتَرُط  أََثِرِه  َبَقاُء  َبْل  أََقِلِّ  ِم،  َة 
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َوأََقلُّ  أَي    الَحْيِض،  َثََلَثُة  الَحَنِفي  الَحْيِض  ِعْنَد  ِبَلَياِليَها  َوأََقلُّ اٍم  ِعْنَد ِة،  ُه 
 تعالى أعلم.واّلٰل  ِة َيْوٌم َوَلْيَلٌة. هذا،اِفِعي  الش  

 سن اليأس
ةُ ِسن  : 9السؤال

َ
ِس؟ َمىَت تَْدُخُل الَمْرأ

ْ
 اََلأ

الِكَبِر  الجواب:   ِبَسَبِب  الَمْرأَِة  َعِن  الَحْيِض  اْنِقَطاُع  ُهَو  الَيْأُس 
، َويَُسِبُِّب َتَغيُّ َوالط   ِنِّ  َراٍت َتْطَرأُ َعَلى ِجْسِمَها. ْعِن في الِسِّ

َوَلو َكاَنْت َذاَت َحْيٍض، َوِبَهَذا  ِهَي التي ََل َتِلُد،  فَ ا الَمْرأَُة الَعاِقُر  َوأَم  
 ِإَذا اْمَتَنَع َعْنَها الَحْيُض ِبَسَبِب  تَُخاِلُف اآلِيَسَة، َفالَمْرأَُة ََل َتُكوُن آِيَسة  ِإَل  

َفُكلُّ  الَحْمُل،  اْمَتَنَع  الَحْيُض  َعْنَها  اْمَتَنَع  َوِإَذا   ، ِنِّ َوََل   الِسِّ َعِقيٌم،  آِيَسٍة 
 هذا أوَلً.َعْكَس؛ 

 اْخَتَلَف الُفَقَهاُء في َتْحِديِد ِسِنِّ اإِلَياِس:ثانيًا:  
أِلَْكَثِرِه، َفِإَذا َكاَنِت الَمْرأَُة َتَرى   ُه ََل َحد  ِة إلى أَن  َذَهَب َبْعُض الَحَنِفي  

ِتِّيَن، َفُكلُّ   ا  َدم َوَلو َبْعَد   ا  َدٍم َتَراُه يُْعَتَبُر َحْيض  َفُهَو َحْيٌض، َوَلو َكاَن َبْعَد الِسِّ
 اْنِقَطاٍع. 

يَُحدُّ ن  إِ ِة  الَحَنِفي    َوَقْوُل ُجْمُهورِ  َتَراُه   ُه  َفَما   ، َسَنة  ِبَخْمٍس َوَخْمِسيَن 
 .َفَحْيٌض  ا  َخاِلص ا   ِإَذا َكاَن َدم ِمْن َدٍم َبْعَدَها َفَلْيَس ِبَحْيٍض، ِإَل  

َساءِ   ِلَجِميعِ   الَيْأِس   ِسنُّ   الُمْعَتَبرُ ِة،  اِفِعي  ْنَد الش  َوالَقْوُل الَجِديُد عِ    ،النِِّ
 .َسَنة    َوِستُّونَ  اْثَنَتانِ   َوأَْقَصاهُ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
، َوِعْنَد الَحَناِبَلِة  الَيْأِس ِعنَد الَحَنِفي    َفِسنُّ  ِة ُهَو َخْمٌس َوَخْمُسوَن َسَنة 
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، َوِعْنَد الَماِلِكي     ةِ اِفِعي  ِة ِمْن َخْمِسيَن إلى َسْبِعيَن، َوِعْنَد الش  َخْمُسوَن َسَنة 
 .َسَنة   َوِستُّونَ  اْثَنَتانِ 

  َفُهَو َحْيٌض. هذا،   ا  َخاِلص  ا  َوَلِكْن ِإَذا َرأَِت الَمْرأَُة َبْعَد َهَذا الُعُمِر َدم
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 ما يحرم على الحائض والنفساء 

ي  : 10السؤال
َ
ةِ أ

َ
 اَم َحْيِضَها َونَِفاِسَها؟َماَذا حَيْرُُم ىلَعَ الَمْرأ

 َفَساِء َما َيِلي: َيْحُرُم َعَلى الَمْرأَِة الَحاِئِض َوالنُّ الجواب: 
ِة َصََلِتَها، َفَق الُفَقَهاُء َعَلى َعَدِم ِصح  ََلُة، َوات  َيْحُرُم َعَلْيَها الص    أوَلً:
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ى ِلَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  الَحْيَضُة، َعَلْيِه  أَْقَبَلِت  »ِإَذا  َم: 

اإلمام  َوَصلِِّي« رواه  َم  الد  َعْنِك  َفاْغِسِلي  أَْدَبَرْت،  َوِإَذا  ََلَة،  الص  َفَدِعي 
 َعْنَها. اّلٰلُ   اري َعْن َعاِئَشَة َرِضَي البخ

ْوِم َعَلى  َفَق الُفَقَهاُء َعَلى َتْحِريِم الص  ْوُم، َوات  َيْحُرُم َعَلْيَها الص   ثانيًا:
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    ى، ِلَقْوِلِه َصل  أَو َنْفَل    ا  َفَساِء َفْرض الَحاِئِض َوالنُّ 

»أَ َوَسل   البخاري َم:  َتُصْم« رواه اإلمام  َوَلْم   ِ تَُصلِّ َلْم  ِإَذا َحاَضْت  َلْيَس 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َعْن أَِبي َسِعيٍد الُخْدِريِِّ َرِضَي 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَواُف، ِلَقْوِلِه َصل  َيْحُرُم َعَلْيَها الط    ثالثًا:
، َغْيَر أَْن ََل َتطُوِفي ِباْلَبْيِت َحت ى َتْطُهِري« َم: »َفاْفَعِلي َما َيْفَعُل َوَسل    الَحاجُّ

 َعْنَها. اّلٰلُ    رواه الشيخان َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
 َوَهَذا ََل ِخََلَف ِفيِه َبْيَن الُفَقَهاِء. 

َصل    رابعًا:  ِلَقْوِلِه  الَكِريِم،  الُقْرآِن  ِقَراَءُة  َعَلْيَها  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ى َيْحُرُم 
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َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َشْيئ َوَعَلى  الُجنُُب  َوََل  الَحاِئُض،  َتْقَرِأ  »ََل  ِمَن    ا  َم: 
 َعْنُهَما.اّلٰلُ    الُقْرآِن« رواه الترمذي َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 

  ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء. َوَهَذا ِعْندَ 
َعَلْيَها َمسُّ   خامسًا: ِلَقْوِلِه تعالى:    َيْحُرُم  َوَحْمُلُه،  پ﴿الُمْصَحِف 
َصل  [79]الواقعة:    ڀڀڀ َوِلَقْوِلِه  آِلِه  اّلٰلُ    ى.  َوَعَلى  َعَلْيِه 

َعْن أَِبي َبْكِر َم: »َوََل َيَمس  اْلُقْرآَن ِإَل  َطاِهٌر« رواه الحاكم  َوَصْحِبِه َوَسل  
ِه. ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن أَِبيِه، َعْن َجدِِّ  ْبِن ُمَحم 

 َوَهَذا ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء. 
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَيْحُرُم َعَلْيَها ُدُخوُل الَمْسِجِد، ِلَقْوِلِه َصل  سادسًا:  

اْلَمْسِجَد ِلَحاِئٍض َوََل ُجنٍُب« رواه َم:  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   »َفِإنِِّي ََل أُِحلُّ 
 َعْنَها. اّلٰلُ   أبو داود َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 

 َوَهَذا ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء. 
َوالنُّ ات  سابعًا:   الَحاِئِض  َوْطِء  ُحْرَمِة  َعَلى  الُفَقَهاُء  ِلَقْوِلِه  َفَق  َفَساِء، 

ھھھہہہہۀۀڻڻڻڻ﴿ تعالى:  

 . [222]البقرة:  ﴾ےےھ
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ُكل   َعَلْيِه  »اْصَنُعوا  َم: 

َكاَح« رواه اإلمام مسلم َعْن أََنٍس َرِضَي   َعْنُه.اّلٰلُ   َشْيٍء ِإَل  النِِّ
ْوِج ِبَزْوَجِتِه ِبَما َبْيَن  اِع الز  َوَذَهَب ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء إلى ُحْرَمِة اْسِتْمتَ 

َوالرُّ ر  السُّ  َرِضَي ِة  َعاِئَشَة  الَسِيَِّدِة  ِلَحِديِث  َكاَنْت  اّلٰلُ    ْكَبِة،  َقاَلْت:  َعْنَها 
َحاِئض َكاَنْت  ِإَذا  َرُسولُ ا  ِإْحَداَنا  َفأََراَد  آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ،  َوَعَلى  َعَلْيِه 
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 َم أَْن يَُباِشَرَها؛ أََمَرَها أَْن َتت ِزَر ِفي َفْوِر َحْيَضِتَها، ثُم  يَُباِشُرَها.َوَصْحِبِه َوَسل  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ    ىَقاَلْت: َوأَيُُّكْم َيْمِلُك ِإْرَبُه، َكَما َكاَن الن ِبيُّ َصل  

 ْمِلُك ِإْرَبُه. َم يَ َوَصْحِبِه َوَسل  
ْكَبِة َحِريٌم للَفْرِج، َوَمْن َيْرَعى َحْوَل الِحَمى  ِة َوالرُّ ر  َما َبْيَن السُّ   أِلَن  

 تعالى أعلم. واّلٰل  يُوِشُك أَْن يَُخاِلَط الِحَمى. هذا،
 غسل المستحاضة

ن  :  11السؤال
َ
ةِ  َهْل َصِحيٌح أ

َ
ِّ ُه ََيُِب ىلَعَ الَمْرأ

ْن َتْغتَِسَل لُِكِ
َ
الُمْسَتَحاَضِة أ

 َصَلة ؟
اِئِم، أَو َكَسَلِس  َعاِف الد  َدُم اَلْسِتَحاَضِة ُحْكُمُه َكالرُّ أوَلً:  الجواب:  

َخاص   ِبأَْحَكاٍم  الُمْسَتَحاَضُة  تَُطاَلُب  َحْيُث  أَْحَكاِم الَبْوِل،  َعْن  َتْخَتِلُف  ٍة 
 ْيِض َوالِنَِّفاِس.اِء، َوَعْن أَْحَكاِم الحَ األَِصح  

َر َدِم اَلْسِتَحاَضِة، أَو َتْخِفيُفُه ِإَذا َتَعذ   َوَيِجُب َعَلى الُمْسَتَحاَضِة َردُّ 
ِة، َوَذِلَك ِبِرَباٍط أَو َحْشٍو، أَو ِبالِقَياِم َوالُقُعوِد، َكَما ِإَذا َساَل أَْثَناَء  ِبالُكِلِّي  
 ُئ ِمْن ِقَياٍم أَو ِمْن ُقُعوٍد. ُجوِد، َوَلْم َيِسْل ِبُدوِنِه، َفُتومِ السُّ 

َتُرد   أَْن  اْسَتَطاَعْت  الد    َفِإِن  األَْسَباِب  الُمْسَتَحاَضُة  ِمَن  ِبَسَبٍب  َم 
  َفِهَي َصاِحَبُة ُعْذٍر.أَْن َتُكوَن َصاِحَبَة ُعْذٍر، َوِإَل   َعنْ  َخَرَجْت 

َياِم، َوََل ِمَن الُمَعاَشَرِة  ََلِة  الُمْسَتَحاَضُة ََل تُْمَنُع ِمَن الص  ثانيًا:   َوالِصِّ
 اِهَراِت في ُوُجوِب الِعَباَداِت.ة، َوُحْكُمَها ُحْكُم الط  ْوِجي  الز  

َتْحُكُم   ثالثًا: ِعْنَدَما  َتْغَتِسَل  أَْن  الُمْسَتَحاَضِة  الَمْرأَِة  َعَلى  َيِجُب 
 الُوُضوُء، َوَهَذا ِباْنِقَضاِء َحْيِضَها أَو ِنَفاِسَها، َوَلْيَس َعَلْيَها َبْعَد َذِلَك ِإَل  
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َصل   ِلَقْوِلِه  الُفَقَهاِء،  ُجْمُهوِر  َوَص اّلٰلُ    ى َرْأُي  آِلِه  َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه  َم  ْحِبِه 
أَْقَبَلِت   َفِإَذا  ِبالَحْيَضِة،  َوَلْيَسْت  ِعْرٌق  »َذِلِك  ُحَبْيٍش:  أَِبي  ِبْنِت  ِلَفاِطَمَة 
اإلمام  رواه  َوَصلِِّي«  َفاْغَتِسِلي  أَْدَبَرْت  َوِإَذا  ََلَة  الص  َفَدِعي  الَحْيَضُة، 

 َعْنَها. اّلٰلُ   البخاري َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
ِه، َعِن  َوفي ِرَوايَ  ٍة للترمذي َعْن َعِديِِّ ْبِن َثاِبٍت، َعْن أَِبيِه، َعْن َجدِِّ

َم أَن ُه َقاَل ِفي الُمْسَتَحاَضِة: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ىالن ِبيِِّ َصل  
ِفيَها، ثُم  تَ  ال ِتي َكاَنْت َتِحيُض  أَْقَراِئَها  أَي اَم  ََلَة  أُ  »َتَدُع الص  ْغَتِسُل َوَتَتَوض 

ِ َصََلٍة، َوَتُصوُم َوتَُصلِِّي«.  ِعْنَد ُكلِّ
َوَقاَل   الُفَقَهاِء،  ُجْمُهوِر  َرْأَي  َخاَلَف  الُفَقَهاِء  ِإن  َوَبْعُض  َيِجُب  :  ُه 

ُغْسَل   َيْوٍم  ِلُكِلِّ  َتْغَتِسُل  َقاَل:  َوَبْعُضُهْم  َصََلٍة،  ِلُكِلِّ  َتْغَتِسَل  أَْن    َعَلْيَها 
َواِحٍد، ا  َواِحد ِبُغْسٍل  َجْمٍع  َصََلَتْي  ُكِلِّ  َبْيَن  َتْجَمُع  َقاَل:  َوَبْعُضُهْم   ،

 َوَتْغَتِسُل ِلَصََلِة الَفْجِر. 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ِعْنَد  َصََلٍة  ِلُكِلِّ  الُغْسُل  َعَلْيَها  َيِجُب  ََل  الُمْسَتَحاَضُة  َفالَمْرأَُة 
 تعالى أعلم.واّلٰل  الُوُضوُء ِلُكِلِّ َصََلٍة. هذا،ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، َوَيْكِفيَها 

ْيَطانِ  ِمنَ  َرْكَضةٌ  ِهَي  ِإنََّما  الشَّ
ن  :  12السؤال 

َ
ِ    َسيَِِّدنَا َرُسوَل   َهْل َصِحيٌح أ ُ    َصّل  اّٰلله َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه  اّٰلله

ْيَطانِ   ِمنَ   َرْكَضةٌ   يِهَ   »إِن َما َم َقاَل َعْن َدِم االْستَِحاَضِة  َوَسل   «؟ َوإَِذا  الش 
ْيَطانِ  ِمنَ  َرْكَضةٌ  يِهَ   »إِن َماَفَما َمْعىَن:   اً اَكَن َحِديث  «؟الش 
  ُكْنُت :  َقاَلْت   َجْحٍش   ِبْنِت   َحْمَنةَ   َعنْ َرَوى اإلمام الترمذي  الجواب:  
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبي    َفأََتْيُت   َشِديَدة ،  َكِثيَرة    َحْيَضة    أُْسَتَحاُض 
َوَسل     ِبْنِت   َزْيَنَب   أُْخِتي   َبْيِت   ِفي   َفَوَجْدتُهُ   َوأُْخِبُرُه،  أَْسَتْفِتيهِ َم  َوَصْحِبِه 

 َفَما   َشِديَدة ،  ِثيَرة  كَ   َحْيَضة    أُْسَتَحاُض   ِإنِِّي  اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا :  َفُقْلُت   َجْحٍش،
َيامَ  َمَنَعْتِني َفَقدْ  ِفيَها، َتْأُمُرِني ََلَة؟  الصِِّ  َوالص 

َم« يُْذِهُب  َفِإن هُ  الُكْرُسَف، َلِك  »أَْنَعُت : َقاَل   . الد 
 .َذِلَك  ِمنْ  أَْكَثرُ  ُهوَ : َقاَلْت 
ِمي«: َقاَل   .»َفَتَلج 

 .َذِلَك  ِمنْ  أَْكَثرُ  ُهوَ : َقاَلْت 
 . «ا  َثْوب »َفات ِخِذي: َقاَل 

 .ا  َثجِّ  أَثُجُّ  ِإن َما  َذِلَك، ِمنْ  أَْكَثرُ  ُهوَ : َقاَلْت 
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيُّ   َفَقاَل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    َسآُمُركِ »:  مَ َعَلْيِه 

 «.أَْعَلمُ  َفأَْنِت  َعَلْيِهَما   َقِويِت  َفِإنْ   َعْنِك، أَْجَزأَ  َصَنْعِت  أَي ُهَما : ِبأَْمَرْينِ 
ْيَطاِن،  ِمنَ   َرْكَضةٌ   ِهَي   »ِإن َما:  َفَقاَل    َسْبَعةَ   أَوْ   أَي امٍ   ِست ةَ   َفَتَحي ِضي  الش 

 َواْسَتْنَقْأِت   َطُهْرِت   َقدْ   أَن ِك   َرأَْيِت   َفِإَذا   اْغَتِسِلي،  ثُم    اّلٰلِ،  ِعْلمِ   ِفي  أَي امٍ 
،  َوِعْشِرينَ   ا  أَْرَبع   َفَصلِِّي   َوُصوِمي   َوأَي اَمَها،  َلْيَلة    َوِعْشِرينَ   ا  َثََلث  أَوْ   َلْيَلة 
َساءُ   َتِحيُض   َكَما   َفاْفَعِلي،  َوَكَذِلِك   يُْجِزئُِك،  َذِلِك   َفِإن    َوَصلِِّي،   َوَكَما  النِِّ
،  َحْيِضِهن    ِلِميَقاِت   َيْطُهْرَن،  الظُّْهرَ   ِريتَُؤخِِّ   أَنْ   َعَلى  َقِويِت   َفِإنْ   َوطُْهِرِهن 
ِلي  َوالَعْصرَ   الظُّْهرَ   َوتَُصلِِّينَ   َتْطُهِريَن،  ِحينَ   َتْغَتِسِلينَ   ثُم    الَعْصَر،  َوتَُعجِِّ
ِرينَ   ثُم    ،ا  َجِميع ِلينَ   الَمْغِرَب،  تَُؤخِِّ  َوَتْجَمِعينَ   َتْغَتِسِليَن،  ثُم    الِعَشاَء،  َوتَُعجِِّ
ََلَتْيِن،  َبْينَ  ْبحِ   َمعَ   َوَتْغَتِسِلينَ   َفاْفَعِلي،  الص  يَن،  الصُّ  َفاْفَعِلي،   َوَكَذِلِك   َوتَُصلِِّ
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 .َذِلَك« َعَلى   َقِويِت  ِإنْ  َوُصوِمي
  »َوُهوَ :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َفَقاَل 
« األَْمَرْينِ   أَْعَجُب   .َصِحيحٌ  َحِديٌث َوُهَو .  ِإَلي 
  َرْكَضةٌ   ِهَي   »ِإن َما َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىا َقْولُُه َصل  أَم  

ْيَطانِ   ِمنَ  َصل  الش  َكَقْوِلِه  َفُهَو  َوَسل  اّلٰلُ    ى «  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َم: َعَلْيِه 
ْيَطانِ  ِمنَ   »الت َثاُؤُب   َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ   أَِبي َعنْ خان « رواه الشيالش 
ْيَطاِن، َوَذِلَك ِبالَوْسَوَسِة  اَعاِت يُْنَسُب إلى الش  ِبالط    َشْيٍء يُِخلُّ   َفُكلُّ 

 اَعاِت.َوَتْزِييِن َخَلِل الط  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

الن   َحَمَل  َمْن  ِمَن    ص  َفُهَناَك  اَلْسِتَحاَضُة  َهِذِه  َوَقاَل  َظاِهِرِه،  َعَلى 
 ِمْن أَْسَباٍب َظاِهَرٍة. ْيَطاِن، َوَلِكْن ََل بُد  الش  

الِنَِّهاَيِة:   ْكِض   ْصُل أَ َوَقاَل في  رْ   :الر    ِبَها،   َواإِلَصاَبةُ   ْجلِ الِرِّ بِ   ُب الض 
اب    تُْرَكُض  َكَما   .َواألََذى ِبَها  ارَ ْضرَ اإلِ  أََرادَ  ، ْجلِ الِرِّ بِ  وتَُصاُب  ةُ الد 

ْيَطانَ   أَن    :اْلَمْعَنىفَ    ِفي  َعَلْيَها   يِس الت ْلبِ   ِإَلى  ا  َطِريق  ِبَذِلَك   َوَجدَ   َقدْ   الش 
 . ا َتهَ ادَ عَ   َذِلَك  ا اهَ ْنَس أَ  َحت ى َوَصََلِتَها  ا هَ طُْهرِ وَ   ا هَ ِدينِ  أَْمرِ 

ََلِة  ِة الص  الَمْرأَُة َبْعَد َحْيِضَها ََل َيْمَنُع ِمْن ِصح  ُم الذي َتَراُه  َفَهَذا الد  
 تعالى أعلم. واّلٰل  َواِف َوُدُخوِل الَمْسِجِد. هذا،َوالط  

 الفارق بين النجاسة المخففة والمغلظة 
انل  :  13السؤال بنَْيَ  الَفارُِق  ُهَو  الُمَخف  َما  َوانل  َجاَسِة  الُمَغل  َفِة  َظِة،  َجاَسِة 

 َلةِ؟ ِة الص  َوالَقْدُر ِمْنُهَما اَّلي َيْمَنُع ِمْن ِصح  
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اِن  َفُة ِعْنَد أَِبي َحِنيَفَة ِهَي َما َتَعاَرَض َنص  َجاَسُة الُمَخف  الن  الجواب:  
َطَهاَرِتهَ  الص  َوَنَجاَسِتهَ   ا ِفي  َوِعْنَد  اْختُ اِحَبْيِن  ا،  َنَجاَسِتهِ لِ َما  ِفي  ، َف 

 ْوِب. ََلِة ِإَذا َلْم َتْبُلْغ ُربَُع الث  ِة الص  َفُة ََل َتْمَنُع ِمْن ِصح  َجاَسُة الُمَخف  َوالن  
الُمَخف  َوالن   الَحَنِفي  َجاَسُة  ِعْنَد  َكَبْوِل  َفُة  َلْحُمُه،  يُْؤَكُل  َما  َبْوُل  ِهَي  ِة 

َوأَم   َوالَغَنِم،  َوالَبَقِر  الر  اإِلِبِل  اإِلمَ ا  َفِعْنَد  ُمَغل  ْوُث  َنَجاَسُتُه  َوِعْنَد اِم  َظٌة، 
 َفٌة. اِحَبْيِن ُمَخف  الص  

َظُة َفِهَي َما َوَرَد في َنَجاَسِتِه َنصٌّ َصِريٌح َوَلْم َجاَسُة الُمَغل  ا الن  َوأَم  
أَم   اإِلَماِم،  ِعْنَد  َهَذا  آَخُر،  َنصٌّ  الص  يَُعاِرْضُه  ِعْنَد  َفالن  ا  َجاَسُة اِحَبْيِن 

 ِفَق َعَلى َنَجاَسِتِه. َظُة َما اتُّ ل  الُمغَ 
َظِة أَْن َتِزيَد َعَلى َقْدِر َجاَسِة الُمَغل  ََلَة ِمَن الن  َوالَقْدُر الذي َيْمَنُع الص  

ْرَهِم مِ   . ا  ِإْن َكاَن َكِثيف ا  ، َوَوْزن ا  َساَحة  ِإْن َكاَن َماِئع الِدِّ
 ِديُد َوالَقْيُء. ُم َوالص  الَغاِئُط َوالَبْوُل َوالد  َظِة  َجاَسِة الُمَغل  َوِمَن الن  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الُمَخف  َفالن   َنص  َجاَسُة  ِفيَها  َتَعاَرَض  َما  ِهَي  َطَهاَرِتهَ اِن  َفُة    اِفي 
 يٌح.َظُة َفِهَي َما َوَرَد في َنَجاَسِتَها َنصٌّ َصرِ َجاَسُة الُمَغل  ا الن  ا، َوأَم  َوَنَجاَسِتهَ 
ََلِة ِإَذا َلْم َتْبُلْغ ِة الص  َفة  ََل َتْمَنُع ِمْن ِصح  َجاَسُة ِإَذا َكاَنْت ُمَخف  َوالن  
 ْوِب. ُربَُع الث  

الُمَغل  َوأَم   َفِإن  ا  ْرَهِم  الِدِّ َقْدِر  َعَلى  َتِزيُد  َكاَنْت  َفِإَذا  ِمْن  َظُة  َتْمَنُع  َها 
 تعالى أعلم. واّلٰل  ََلِة. هذا،ِة الص  ِصح  
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 دم البق
 ما حكم السمن اَّلي يوجد فيه بق، هل ينجس أم ال؟ : 14السؤال

ُه يُْعَفى  ُه َنِجٌس، َوَلِكْن َذَكَر الُفَقَهاُء أَن  ِم أَن  األَْصُل في الد  الجواب:  
 ِمْنُه، َوِفيِه َحَرٌج.ُه ََل يُْمِكُن اَلْحِتَراُز َعْن َدِم الَبِقِّ َوالَبَراِغيِث، أِلَن  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُس الس    تعالى أعلم. واّلٰل  ْمَن. هذا،َفَدُم الَبِقِّ ََل يَُنِجِّ

 مقدار المعفو عنه من النجاسات
ُهَو  :  15السؤال انل  الَما  ِمَن  َعْنُه  الَمْعُفِوِّ  اثل  ِمْقَداُر  ىلَعَ  ِعْنَد َجاَساِت  ْوِب 

 ِة؟ الَمالِِكي  
َجاَساِت  َعْنُه ِمَن الن    الَمْعُفو    ِة إلى أَن  َذَهَب ُفَقَهاُء الَحَنِفي  الجواب:  

ْرَهِم.  ِم َما َكاَن أََقل  َظِة َكالَبْوِل َوالد  الُمَغل    ِمَن الِدِّ
  َعْنهُ   َفُة َكَبْوِل َما يُْؤَكُل َلْحُمُه، َفالِمْقَداُر الَمْعُفوُّ َجاَسُة الُمَخف  ا الن  أَم  

 ْوِب.ِمْن ُربُِع الث    َما َكاَن أََقل  
َظِة َما َيْعُسُر  َجاَساِت الُمَغل  َعْنُه ِمَن الن   ِة الَمْعُفوُّ اِفِعي  َوِعْنَد ُفَقَهاِء الش  
 ُر ِبالُعْرِف.ِبِه الَبْلَوى، َوَهَذا يَُقد   اَلْحِتَراُز ِمْنُه، َوَتُعمُّ 

ْرَهِم ِمْن    لُوا: الَمْعُفو  ِة َقاَوِعْنَد ُفَقَهاِء الَماِلِكي   َعْنُه َما َكاَن ِمْقَداَر الِدِّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  َدٍم َوَقْيٍح َوَصِديٍد. هذا،

 الطهارة المعنوية
 ِة؟َهاَرةِ الَمْعَنِوي  َما ُهَو الَمْقُصوُد بِالط  :  16السؤال

ي  الط  الجواب:   ا  ٌة، أَم  َوَطَهاَرةٌ َمْعَنِوي  ٌة،  َهاَرُة َعَلى ِقْسَمْيِن، َطَهاَرةٌ ِحِسِّ
ي  الط    َجِس.َهاَرُة ِمَن الن  َهاَرُة ِمَن الَحَدِث، َوالط  ُة َفِهَي الط  َهاَرُة الِحِسِّ
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، َوِمْن  َهاَرُة الَمْعَنِوي  ا الط  َوأَم   ْرِك الَخِفِيِّ ُة، َفِهَي َتْطِهيُر الَقْلِب ِمَن الِشِّ
الُقُلوِب، ِمنْ  أَْمَراِض  َوَبْغَضاَء َوُحِبِّ الدُّ َساِئِر  ْنَيا، َوُحِبِّ   ِحْقٍد َوَحَسٍد 

َفاِت الن  َهَواِت الُمَحر  الش   تعالى  واّلٰل    اِقَصِة. هذا،َمِة، َوَتْطِهيُرُه ِمْن ُكِلِّ الِصِّ
 أعلم.

 نشر الغسيل على حبال 
ْت : 17السؤال  َعلَْيَها ثَِياٌب َْنَِسٌة؟َهْل ََيُوُز نَْْشُ الَغِسيِل ىلَعَ ِحَبال  نُِْشَ

َها أَْجَساٌم َمْصُقوَلٌة، َفِإْن َجاَسَة، أِلَن  ُب الن  الِحَباُل ََل َتَتَشر  الجواب:  
يِح. َها َتْطُهُر َمَع الش  َجاَسُة َفِإن  ُوِجَدْت َعَلْيَها الن    ْمِس أَو الِرِّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُس الِثَِّياَب، َفَنْشُر الَغِسيِل َعَلى     ِحَباٍل نُِشَرْت َعَلْيَها ِثَياٌب َنِجَسٌة ََل يَُنِجِّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  َوَما َيْنَبِغي َعَلى الَمْرأَِة أَْن تَُوْسِوَس في َذِلَك. هذا،

 أثر الكفر على الوضوء 
ِ َهْل إَِذا تَلَف  : 18السؤال  ُوُضوُءهُ؟ يِح َيْبُطُل  َظ الَعْبُد بَِكلَِمِة الُكْفِر الرص 

، َوَيِجُب َعَلى  َوَجل    َعز  اّلٰلِ    ةٌ َعْن ِدينِ ِريُح ِرد  الُكْفُر الص  الجواب:  
َد الَعْقَد َعَلى َزْوَجِتِه، َمْن َتَلف   َد ِإْسََلَمُه، َوأَْن يَُجِدِّ َظ ِبَكِلَمِة الُكْفِر أَْن يَُجِدِّ

آِخَر َصََلٍة َصَل   يُِعيَد  َبْعَد  َوأَْن  َيِجُب  َها  َكَما  َوْقِتَها،  ُخُروِج  َقْبَل  ُكْفِرِه 
.  َعَلْيِه ِإَعاَدُة الَحِجِّ

الُكْفَر    ِة أَن  ِة َوالَحَنِفي  اِفِعي  ا ِبالِنِّْسَبِة للُوُضوِء، َفَلْم َيْذُكْر ُفَقَهاُء الش  أَم  
 ُر َناِقٌض للُوُضوِء.َقالُوا: الُكفْ فَ ُة َوالَحَناِبَلُة ا الَماِلِكي  َناِقٌض للُوُضوِء، َوأَم  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِة تعالى ـ َناِقٌض للُوُضوِء ِعْنَد الَماِلِكي  ِباّلٰلِ    ِريُح ـ َوالِعَياذُ َفالُكْفُر الص  
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الش   ِعْنَد  ِبَناِقٍض  َوَلْيَس  َوالَحَنِفي  اِفِعي  َوالَحَناِبَلِة،  َد ِة  يَُجِدِّ أَْن  َواألَْوَلى  ِة؛ 
 تعالى أعلم.واّلٰل   ْعَد َتْجِديِد ِإْسََلِمِه. هذا،ُوُضوَءُه بَ 

 فاقد الطهورين 
ْجِريَْت هَلُ َعَملِي  :  19السؤال

ُ
ِة  ٌة، َوَبْعَد ُخُروِجِه ِمَن الَعَملِي  إِنَْساٌن َمِريٌض، أ

ِمْن  َم، َفَماَذا َيْفَعُل  َيمُّ اَكَن يف َوْضع  اَل يَْسَتِطيُع فِيِه الُوُضوَء َواَل اِل  
ْجِل َصَلتِِه؟

َ
 أ

]البقرة:    ۈۈۆۆۇۇ﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

286] . 
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوَيُقوُل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َعَلْيِه    َما  َذُروِنيَم: 

 ِبَكْثَرةِ ـ    َقْبَلُكمْ   َكانَ   َمنْ   أَوْ ـ    َقْبَلُكمْ   اْلِكَتاِب   أَْهُل   َهَلَك   َفِإن َما   َتَرْكُتُكْم،
 َفات ِبُعوهُ   ِبهِ   أََمْرتُُكمْ   َما   َفاْنظُُروا   ُسَؤاِلِهْم،  َوَكْثَرةِ   أَْنِبَياِئِهْم،   َعَلى  اْخِتََلِفِهمْ 

 َعنْ « رواه اإلمام أحمد  َذُروهُ   أَوْ   َفَدُعوهُ   َعْنهُ   َنَهْيُتُكمْ   َوَما   اْسَتَطْعُتْم،  َما 
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي

  ِمنْ   اْسَتَعاَرْت   أَن َهاَعْنَها،  اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ وروى اإلمام مسلم  
آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َفأَْرَسَل   َفَهَلَكْت،  ِقََلَدة    أَْسَماءَ  َوَعَلى  َعَلْيِه 

ََلُة،  َفأَْدَرَكْتُهمُ   َطَلِبَها،  ِفي  أَْصَحاِبهِ   ِمنْ   ا  َناسَم  َوَصْحِبِه َوَسل     َفَصل ْوا  الص 
ا   ُوُضوٍء،  ِبَغْيرِ  َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل    الن ِبي    أََتُوا   َفَلم  آِلِه َوَصْحِبِه  َوَعَلى  َم َعَلْيِه 
مِ  آَيةُ  َفَنَزَلْت  ِإَلْيِه،  َذِلَك  َشَكْوا   .الت َيمُّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الَمْريُض   َوالَعاِفَيةَ اّلٰلَ    َنْسأَلُ ـ  َفَهَذا  الَعْفَو  َوَلُه  َلَنا  َكاَن   ـ  تعالى  ِإْن 
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ٍم، َوَهَذا  ِم يَُصِلِّي ِبُدوِن ُوُضوٍء َوِبُدوِن َتَيمُّ َيمُّ َعِن الُوُضوِء َوَعِن الت    ا  َعاِجز 
 ُهوَرْيِن َكَما َيُقوُل الُفَقَهاِء.ُحْكُمُه ُحْكُم َفاِقِد الط  
َواِجَبٌة َعَلْيِه    ََلةَ الص    أَن    ُهوَرْيِن ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء،َوُحْكُم َفاِقِد الط  

ِة  َوََل َتْسُقُط َعْنُه، َوَذِلَك ِلُحْرَمِة الَوْقِت، َمَع ُوُجوِب ِإَعاَدِتَها ِعْنَد الَحَنِفي  
 اِبَلِة.ِة، َوََل َتِجُب ِإَعاَدتَُها ِعْنَد الَحنَ اِفِعي  َوالش  

ُهوَرْيِن َتْسُقُط َعْنُه، َوََل َتِجُب َعَلْيِه أََداء  ِة َفَفاِقُد الط  ا ِعْنَد الَماِلِكي  أَم  
. هذا،  تعالى أعلم.واّلٰل  َوََل َقَضاء 

 

 **  **  ** 
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 َم؟َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  ى َصلَّ اّلٰلِ  ن َسِي ُدَنا َرُسولُ هل أذَّ 
ِ  هل ثبت أن َسيَِِّدنَا َرُسوَل : 1السؤال ُ   َصّل  اّٰلله َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه  َعلَْيِه  اّٰلله

ذ  َوَسل  
َ
 َن؟ وما يه احلكمة يف عدم تأذينه إذا ثبت هذا؟ َم أ

ُب    ِفيِه أَن    ا ََل َشك  ِمم  الجواب:   األََذاَن ِمْن َخْيِر األَْعَماِل التي تَُقِرِّ
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىتعالى، َوِفيِه َفْضٌل َكِبيٌر، َوأَْجٌر َعِظيٌم، ِلَقْوِلِه َصل  اّلٰلِ    إلى

ِل، ثُم  َلْم آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل    األَو 
فِِّ َداِء َوالص  َم: »َلْو َيْعَلُم الن اُس َما ِفي النِِّ

َيِجُدوا ِإَل  أَْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه َلَْسَتَهُموا« رواه اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي 

  َم: َعْن ُمَعاِوَيَة َرِضَي َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىْوِلِه َصل  َوِلقَ 
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اّلٰلُ  

نُوَن أَْطَوُل الن اِس أَْعَناق   الِقَياَمِة«. َيْومَ  ا  َيُقوُل: »الُمَؤذِِّ
َيَتَول   َلْم  أَْجِر األََذاِن  ِعَظِم  َرُسولُ   َوَمَع  َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َسِيُِّدَنا 

َعْنُهْم ِمْن َبْعِدِه األََذاَن، اّلٰلُ    َم َوََل الُخَلَفاُء َرِضَي َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
 َوَذِلَك ِلِضيِق َوْقِتِهْم. 

 ْنُت. َعْنُه: َلْوََل الِخََلَفُة أَلَذ  اّلٰلُ   ِيُِّدَنا ُعَمُر َرِضَي َوَيُقوُل َس 
اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َسِيَِّدَنا َرُسوَل   َعْنُهْم أَن  اّلٰلُ    َوَذَكَر َبْعُض الُفَقَهاِء َرِضَي 
َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ِبُمِهم  َعَلْيِه  َيُقْم  َلْم  ُخَلَفاُؤُه ِة  َم  َوََل  األََذاِن، 

 َبُب في َذِلَك ِضيُق َوْقِتِهْم َعْنُه. اِشُدوَن، َوالس  الر  
المَ  ِإن  و  َوَقاَل  الن  اُق:  َتَرَك  آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل    ِبيُّ َما  َوَعَلى  َعَلْيِه 

أِلَن  َوَسل   األََذاَن،  َحي  َم  َقاَل:  َلو  الص    ُه  َولَ َعَلى  َلِحَقْتُهُم ََلِة؛  ُلوا  يَُعِجِّ ْم 
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گگگگککککڑ﴿الُعُقوَبُة، ِلَقْوِلِه تعالى:  

 . [63]النور:  ڳڳڳ
يِن ْبُن َعْبِد الس    َوَيُقوُل َسِيُِّدَنا ِعزُّ  ْن أِلَن  ََلِم: ِإن  الِدِّ ُه َكاَن ِإَذا  َما َلْم يَُؤِذِّ

ُغ ِلَذِلَك، َِلْشِتَغاِلِه ِبَتْبِليِغ  ، َوَكاَن ََل َيَتَفر  ا  أَْثَبَتُه، أَْي َجَعَلُه َداِئم  َعِمَل َعَمَل  
َساَلِة.  الِرِّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َسِيَِّدَنا َرُسوَل   َفَما َثَبَت ِبأَن  

َساَلِة، َوِلَكْوِنِه َصل  َم أََذَن، َوَذلِ َوَسل   َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَك َِلْنِشَغاِلِه ِبأَْعَباِء َتْبِليِغ الِرِّ
، ِلَذِلَك   َم ِإَذا َعِمَل َعَمَل  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   أَْثَبَتُه، َوَكاَن َعَمُلُه ِديَمة 

ْن. هذا،  تعالى أعلم.واّلٰل  َلْم يَُؤِذِّ
 السيادة في األذان 

َذاِن َواإِلَقاَمِة؟ : 2سؤالال
َ
ْثَناَء األ

َ
َياَدةِ أ ِن إَِضاَفُة لَْفِظ الِسِّ  َهْل ََيُوُز للُمَؤِذِّ

َياَدِة،  ا  ُه َجاَء َخاِلي األَْصُل في األََذاِن أَن   أوَلً:الجواب:  ِمْن َلْفِظ الِسِّ
 ِريَفِة. َكَما َوَرَد في األََحاِديِث الش  

َجاَء في ِكَتاِب: ِنَهاَيُة الُمْحَتاِج إلى َشْرِح الِمْنَهاِج، في الِفْقِه    ثانيًا:
:الش   َياَدِة َكَما َقاَلُه اْبُن َظِهيَرةَ   اِفِعِيِّ ْتَياُن ِبَلْفِظ السِِّ َح َوَصر    ،َواأْلَْفَضُل اإْلِ

اِرحُ   ،ِبِه َجْمعٌ  ْتَياَن ِبَما أُِمْرَنا ِبهِ   ،َوِبِه أَْفَتى الش  ْخَباِر اإْلِ   َوِزَياَدةَ   ،أِلَن  ِفيِه اإْلِ
ِتِه  أَْفَضِلي  ِفي  َد  َتَرد  َوِإْن  َتْرِكِه  ِمْن  أَْفَضُل  َفُهَو  أََدٌب  ُهَو  ال ِذي  ِباْلَواِقِع 

ا َحِديُث   َوأَم   ، ْسَنِويُّ َلهُ اإْلِ أَْصَل  َفَباِطٌل ََل  ََلِة«  تَُسيُِِّدوِني ِفي الص  . »ََل 
 اهـ.
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َياَدِة، َواْخَتَلَف   ا  َفاألَْصُل في األََذاِن أَْن يُْؤَتى ِبِه َخاِلي ِمْن َلْفِظ الِسِّ

أَيُّ  َفَبْعُض الُفَقَهاُء  اَلِتَِّباُع؛  أَِم  أَْحَسُن  األََدُب  أَْفَضُل:  األََدُب ُهَما  َقاَل:  ُهْم 
 أَْفَضُل، َوَبْعُضُهْم َقاَل: اَلِتَِّباُع أَْفَضُل.

الش   ُفَقَهاِء  َبْعُض  أَن  اِفِعي  َوَذَكَر  َجاِئٌز،   ِة  األََذاِن  في  َياَدِة  الِسِّ َلْفَظ 
 َوَكَذِلَك في اإِلَقاَمِة. 

ُهَو   َكَما  َواإِلَقاَمُة  األََذاُن  َيُكوَن  أَْن  أَْنَصُح  األُم  َوأََنا  َحاُل  ِة،  َعَلْيِه 
 َعَلى َجْمِع الَكِلَمِة َوَعَدِم َتْفِريِقَها في الَجَدِل الَعِقيِم. هذا،   ا  َوَذِلَك ِحْرص

 تعالى أعلم.واّلٰل 
 وقت صالة الفجر 

 مىت يدخل وقت صلة الفجر؟: 3السؤال
َعْبدِ الجواب:   َعْن  مسلم  اإلمام  َعْمٍرو  اّلٰلِ    َرَوى  اّلٰلُ    َرِضَي ْبِن 

َرُسوَل  أَن   َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُهَما،  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َقاَل: َعَلْيِه  َم 
ُجِل َكطُوِلِه، َما َلْم َيْحُضِر  ْمُس َوَكاَن ِظلُّ الر  »َوْقُت الظُّْهِر ِإَذا َزاَلِت الش 

ْمُس، َوَوْقُت َصََلِة الَمْغِرِب َما  الَعْصُر، َوَوْقُت الَعْصِر َما َلْم َتْصَفر    الش 
َفُق، َوَوْقُت َصََلِة اْلِعَشاِء ِإَلى ِنْصِف الل ْيِل األَْوَسِط، َوَوْقُت   َلْم َيِغِب الش 
ْمُس   ْمُس، َفِإَذا َطَلَعِت الش  ْبِح ِمْن طُُلوِع الَفْجِر َما َلْم َتْطُلِع الش  َصََلِة الصُّ

ََل   ِة، َفِإن َها َتْطُلْع َبْيَن َقْرَنْي َشْيَطاٍن«. َفأَْمِسْك َعِن الص 
َعْبدِ  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  الحاكم  َقاَل  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    وروى  َقاَل:  َعْنُهَما 

ا  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  َم: »الَفْجُر َفْجَراِن: َفأَم 



 كتاب الصالة
 

144 

ال   َيْحُرُم اْلَفْجُر  َوََل  ِفيِه  ََلُة  الص  َتِحلُّ  َفََل  ْرَحاِن  الس  َكَذَنِب  َيُكوُن  ِذي 
ا ال ِذي َيْذَهُب ُمْسَتِطيَل   ُم   الط َعاُم، َوأَم  ََلَة، َويَُحرِِّ ِفي األُُفِق َفِإن ُه يُِحلُّ الص 

 الط َعاَم«.
َصََلِة الَفْجِر ُهَو طُُلوُع    َل َوْقِت أَو    َوََل ِخََلَف َبْيَن الُفَقَهاِء في أَن  

الث   الَفْجرِ الَفْجِر  أَْي:  الش  اِدِق الص    اِني،  طُُلوِع  إلى  َوْقِتَها  َوآِخَر  ْمِس،  ؛ 
َل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِلَقْوِلِه َصل   ََلِة أَو  ، ا  َوآِخر  َم: »ِإن  ِللص 

َوْقِت   َل  أَو  ِحيَن َوِإن   َوْقِتَها  َوآِخَر  ْمُس،  الش  َتُزوُل  ِحيَن  الظُّْهِر  َصََلِة 
َيْدُخُل َوْقُتَها،  َل َوْقِت َصََلِة الَعْصِر ِحيَن  َيْدُخُل َوْقُت الَعْصِر، َوِإن  أَو 

َل َوْقِت الَمْغِرِب ِحيَن َتْغرُ  ْمُس، َوِإن  أَو  ُب  َوِإن  آِخَر َوْقِتَها ِحيَن َتْصَفرُّ الش 
الِعَشاِء  َوْقِت  َل  أَو  َوِإن   األُُفُق،  َيِغيُب  ِحيَن  َوْقِتَها  آِخَر  َوِإن   ْمُس،  الش 
َل   اآلِخَرِة ِحيَن َيِغيُب األُُفُق، َوِإن  آِخَر َوْقِتَها ِحيَن َيْنَتِصُف الل ْيُل، َوِإن  أَو 

َوقْ  آِخَر  َوِإن   الَفْجُر،  َيْطُلُع  ِحيَن  الَفْجِر  ْمُس« َوْقِت  الش  َتْطُلُع  ِحيَن  ِتَها 
 َعْنُه.اّلٰلُ   رواه اإلمام أحمد والترمذي َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

الَفْجَر َفْجَراِن، َفْجٌر َكاِذٌب، َوَهَذا ََل ِعْبَرَة ِبِه،   َوَقْد َذَكَر الُفَقَهاُء أَن  
 َماَء، ِبَجاِنِبهِ َيْطُلُب الس    ا  َدِقيق   َل  ْوُء الذي ََل َيْنَتِشُر، َوَيْخُرُج ُمْسَتِطي َوُهَو الض  

ْئِب األَْسَوِد، َفِإن    ، ِبَجاِنِبِه َسَواٌد.َباِطَن َذَنِبِه أَْبَيُض   ظُْلَمٌة، َويُْشِبُه َذَنَب الِذِّ
 في األُُفِق.   ا  ُه ُمْعَتِرض ءُ ُهَو الَبَياُض الُمْنَتِشُر َضوْ فَ اِدُق:  ا الَفْجُر الص  َوأَم  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الص   الَفْجِر  ِبطُُلوِع  َيْدُخُل  الَفْجِر  الَبَياُض  َفَوْقُت َصََلِة  َوُهَو  اِدِق، 
ْمُس،  ى َتْطُلَع الش  الُمْسَتِطيُر الُمْعَتِرُض في األُُفِق، ََل َيَزاُل َيْزَداُد نُوُرُه َحت  
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَيْنَتِشُر في األُُفِق، ِلَقْوِلِه َصل    َفِإن هُ   ُه ِإَذا َبَدا نُوُرهُ أِلَن  
َوَسل   الَفْجُر َوَصْحِبِه  َوََل  ِبََلٍل،  أََذاُن  ُسُحوِرُكْم  ِمْن  َيْمَنَعن ُكْم  »ََل  َم: 

أحمد  اإلمام  رواه  األُُفِق«  ِفي  الُمْسَتِطيُر  الَفْجُر  َوَلِكِن  الُمْسَتِطيُل، 
 َعْنُه.اّلٰلُ   لترمذي َعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب َرِضَي وا 

ِح، َوَيْخُرُج َوْقُت  َفِبطُُلوِع الَفْجِر الص   اِدِق َيْدُخُل َوْقُت َصََلِة الُصبِّْ
ْيُل َوَيْبَدأُ اِئِم، َوِبِه َيْنَقِضي الل  َراُب َعَلى الص  َعاُم َوالش  ُم الط  الِعَشاِء، َويَُحر  

 . َهارُ الن  
ََلِة  اِس في َمْعِرَفِة أَْوَقاِت الص  للن    ْقِويُم ُهَو الَوِسيَلةَ َوالَيْوَم َصاَر الت  

 تعالى أعلم.واّلٰل  ِقيَقِة. هذا، اَعِة َوالد  ِبالس  
 متى يدخل وقت العشاء؟

 مىت يدخل وقت العشاء؟: 4السؤال
الش  الجواب:   َيِغيُب  ِحيَن  الِعَشاِء  َوْقُت  ِعْنَد  َيْبَدأُ  األَْحَمُر  َفُق 
 ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء. 

َوْقَت الِعَشاِء َيْبَدأُ   تعالى إلى أَن  اّلٰلُ    َوَذَهَب اإِلَماُم أَبُو َحِنيَفَة َرِحَمهُ 
الش   َيِغيُب  الس  ِعْنَدَما  َجِوِّ  في  َيْظَهُر  الذي  األَْبَيُض  َذَهاِب  َفُق  َبْعَد  َماِء 
 ْمِس. ُغُروَب الش  ُب الُحْمَرِة التي َتْعقُ 

. َوالَفْرُق َبْيَن الش    َفَقْيِن َثََلُث َدَرَجاٍت، َوِهَي َتْعِدُل اْثَنَتْي َعْشَرَة َدِقيَقة 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َفِق األَْحَمِر ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء،  َفَوْقُت الِعَشاِء َيْبَدأُ ِعْنَد َمِغيِب الش  
أَبِ  اإِلَماِم  َرِحَمهُ َوِعْنَد  َحِنيَفَة  الش  اّلٰلُ    ي  َمِغيِب  ِعْنَد  األَْبَيِض، تعالى  َفِق 
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، َل  َفِق األَْحَمِر أَو  ُن للِعَشاِء َبْعَد َمِغيِب الش  َوَهَذا َما َعَلْيِه أَْهُل َبَلِدَنا، َفُيَؤذ  
 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،ا  األَْبَيِض َثاِني ثُم  

 الصالة بعد العصر 
، َوَهْل  َما ُحْكُم َصَلةِ َرْكَعََتْ َُتِي  :  5السؤال ِة الَمْسِجِد َبْعَد َصَلةِ الَعرْصِ

َُتِي   َعْنُه  إَِذا َصّل  تَْسُقُط  الَمْسِجِد  يَُصلِِّيَها  ُة  ْم 
َ
أ اإِلَماِم،  َمَع  الَعرْصَ   

 َبْعَد َصَلةِ الَعرْصِ؟
فِ   أوَلً:الجواب:   تُْكَرُه  التي  الص  ِمَن األَْوَقاِت  الَعْصِر  يَها  َبْعَد  ََلُة 

الش  َحت   َتْغُرَب  َحت  ى  ُغُروِبَها  َوِعْنَد  َوَيْخَتِفَي  ْمُس،  ُغُروبَُها،  َيَتَكاَمَل  ى 
َم َعْن َذِلَك، روى َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىُقْرُصَها، ِلَنْهِيِه َصل  

َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُه، أَن  َرُسوَل اّلٰلُ    ُهَرْيَرَة َرِضَي اإلمام مسلم َعْن أَِبي  
َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َتْغُرَب َوَعَلى  َحت ى  اْلَعْصِر  َبْعَد  ََلِة  الص  َعِن  َنَهى  َم 

ْمُس.  ْبِح َحت ى َتْطُلَع الش  ََلِة َبْعَد الصُّ ْمُس، َوَعِن الص   الش 
َلِميِِّ َرِضَي وروى اإلمام م َعْنُه، اّلٰلُ    سلم َعْن َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة السُّ

ُه َقاَل ـ في َحِديٍث  َم أَن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  َعِن الن  
ْمُس، َفِإن َها  ََلِة َحت ى َتْغُرَب الش  َتْغُرُب   َطِويٍل ـ: »...... ثُم  أَْقِصْر َعِن الص 

اُر«.  َبْيَن َقْرَنْي َشْيَطاٍن، َوِحيَنِئٍذ َيْسُجُد َلَها اْلُكف 
الِنِّي  ثانيًا:   ِعَباَدَتْيِن في  اإِلْنَساُن  يُْشِرَك  أَْن  الُفَقَهاُء  َكاَن أََجاَز  ِإْن  ِة، 

الَمْسِجِد َمَع  ِة  َداُخِل، َكُغْسَلِي الُجُمَعِة َوالَجَناَبِة، َوَكَتِحي  َمْبَناُهَما َعَلى الت  
 ٍة.َفْرٍض أَو ُسن  
َواِفِل التي َلَها َسَبٌب َبْعَد َصََلِة  اْخَتَلَف الُفَقَهاُء في َصََلِة الن  ثالثًا:  
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 الَعْصِر، َهْل يُْشَرُع ِفْعُلَها َبْعَد الَعْصِر أَْم ََل؟
الش   َكانَ اِفِعي  َفَذَهَب  ِإْن  الَعْصِر  َبْعَد  ِفْعِلَها  َجَواِز  إلى  َسَبٌب   ُة  َلَها 

 ُة إلى َعَدِم َجَواِزَها.ِة الَمْسِجِد، َوَذَهَب الَحَنِفي  َكَتِحي  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ِة الَمْسِجِد َبْعَد ِة في َصََلِة َتِحي  اِفِعي  اَدِة الش  َفََل َحَرَج ِمْن َتْقِليِد الس  
 َة َقالُوا ِبَجَواِزَها َبْعَد الَعْصِر. اِفِعي  الش    ، أِلَن  ا  الَعْصِر ِلَمْن َكاَن َمْذَهُبُه َحَنِفي

َوِإَذا َدَخَل الُمَصِلِّي الَمْسِجَد ِعْنَد َصََلِة الَعْصِر َوَدَخَل َمَع اإِلَماِم  
َة الَمْسِجِد َمَع َفِريَضِة الَعْصِر، َوِإْن َلْم َيْنِو أَْجَزأَْت َفَيُجوُز أَْن َيْجَمَع َتِحي  

 تعالى أعلم.واّلٰل  ِة الَمْسِجِد. هذا،َعْن َتِحي   َصََلُة الَعْصرِ 
 متى ينتهي وقت صالة الضحى

 ًة يَْوَم اجُلُمَعِة؟ََح، وََخاص  َمىَت يَنَْتِِه َوْقُت َصَلةِ الضُّ : 6السؤال
الضُّ الجواب:   َصََلِة  َوْقُت  الش  َيْنَتِهي  اْسِتَواِء  َقْبَل  في  َحى  ْمِس 

َر َذِلَك َقْبَل أََذاِن الظُّ َماِء،  َوَسِط الس   ْهِر ِبَخْمِس َدَقاِئَق، َوَهَذا َما َذَهَب  َوُقِدِّ
 َسِيَِّدَنا َرُسوَل   ِة َوالَحَناِبَلِة، أِلَن  اِفِعي  ِة َوالش  ِإَلْيِه ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء ِمَن الَحَنِفي  

ََلِة في َهِذِه َم َنَهى َعِن الص  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  
 اَعِة. الس  

، أَن  َرُسوَل اّلٰلِ    ِأ َعْن َعْبدِ روى اإلمام مالك في الُمَوط   َناِبِحيِِّ  الصُّ
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َتْطُلُع  َعَلْيِه  ْمَس  الش  »ِإن   َقاَل:  َم 

ْيطَ  َفِإَذا  َوَمَعَها َقْرُن الش  ِإَذا اْسَتَوْت َقاَرَنَها،  َفاَرَقَها، ثُم   َفِإَذا اْرَتَفَعْت  اِن، 
َوَنَهى   َفاَرَقَها«  َغَرَبْت  َفِإَذا  َقاَرَنَها،  ِللُغُروِب  َدَنْت  َفِإَذا  َفاَرَقَها،  َزاَلْت 
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َلَِة ِفي ِتْلَك  َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  َعِن الص 
اَعاِت.   الس 
الَماِلِكي  َوأَم   ِعْنَد  الضُّ ا  َصََلُة  تُْكَرُه  َفََل  اَلْسِتَواِء،  ِة  َوْقَت  َحى 

َفِإن  َوُحج   الَمِديَنِة،  أَْهِل  َعَمُل  َذِلَك  في  يَُصلُّ ُتُهْم  َكانُوا  َوْقِت  ُهْم  في  وَن 
ُحج   َوَعَمُلُهْم  َرِحَمهُ ٌة  اَلْسِتَواِء،  َماِلٍك  اإِلَماِم  َوَساِئِر  اّلٰلُ    ِعْنَد  تعالى 

 الُفَقَهاِء. 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َماِء،  ْمِس في َوَسِط الس  َحى َيْنَتِهي َوْقُتَها َقْبَل اْسِتَواِء الش  َفَصََلُة الضُّ 
الظُّ  أََذاِن  ِمْن  َدَقاِئَق  َخْمِس  َقْبَل  ُجْمُهوِر  َيْعِني  ِعْنَد  َوَهَذا  ْهِر  الُفَقَهاِء، 

ِة، َوَقالُوا: َكاَن اِفِعي  اِم َما َعَدا َيْوَم الُجُمَعِة ِعْنَد الش  الُحْكُم في َساِئِر األَي  
ى َيْخُرَج ِإَلْيِهْم وَن في ِخََلَفِة ُعَمَر في َوْقِت اَلْسِتَواِء َحت  الُمْسِلُموَن يَُصلُّ 

 ْر َعَلْيِهْم َذِلَك.ُعَمُر ِلَيْخطَُب ِفيِهْم، َوَلْم يُْنكَ 
َحى ِعْنَد اَلْسِتَواِء، َيْعِني  ِة َفَيْنَتِهي َوْقُت َصََلِة الضُّ ا ِعْنَد الَماِلِكي  َوأَم  

 تعالى أعلم.واّلٰل   اِم. هذا،ْهِر، َساِئَر األَي  ِعْنَد أََذاِن الظُّ 
 تكبيرة اْلحرام 

الصلة، أم ركن  هل تكبرية اإلحرام َشط من َشوط صحة  :  7السؤال
 من أرَكنها؟
اّلٰلُ    ََلِة:َتْكِبيَرُة اإِلْحَراِم ِهَي َقْوُل الُمَصِلِّي َِلْفِتَتاِح الص  الجواب:  

 أَْكَبُر.
ْكِبيَرِة ِهَي: َتْنِبيُه الُمَصلِِّي َعَلى ِعَظِم  ََلِة ِبالت  َوالِحْكَمُة في اْفِتَتاِح الص  
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ِسَواُه   َما  َوأَن  ُكل  الَكَمال،  ِبأَْنَواِع  َوْصِفِه  ِمْن  ِعَباَدِتِه  أِلََداِء  َقاَم  َمْن  َمَقاِم 
َتَباَرَك وتعالى َجل   َلُه َشِبيٌه ِمْن َمْخُلوٍق َفاٍن،    َحِقيٌر، َوأَن ُه  َعْن أَْن َيُكوَن 

 َقْلُبُه، َوَتْخَشُع َجَواِرُحُه، َوَيْخُلو َقْلُبُه ِمَن األَْغَياِر، َفَيْمَتِلُئ ِباألَْنَواِر.   َفَيْخَضعُ 
ِمْن   َفْرٌض  اإِلْحَراِم  َتْكِبيَرَة  أَن   ِإَلى  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر  َذَهَب  َوَقْد 

ََلِة، َيُقوُل َصل   َم: »ِمْفَتاُح  ِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ    ىُفُروِض الص 
اإلمام  رواه  الت ْسِليُم«  َوَتْحِليُلَها  الت ْكِبيُر،  َوَتْحِريُمَها  الُوُضوُء،  َلِة  الص 

 َعْنُه. اّلٰلُ   أحمد َعْن َعِليٍِّ َرِضَي 
 . ا  أَْو َشْرط ا  َوَلِكِن اْخَتَلَف الُفَقَهاُء ِفي َكْوِن َتْكِبيَرِة اإِلْحَراِم ُرْكن

ََلِة، َذَهَب جُ  الص  ِمَن  ُجْزٌء  اإِلْحَراِم  َتْكِبيَرَة  أَن   ِإَلى  الُفَقَهاِء  ْمُهوُر 
ِإَل   َتِصحُّ  ََل  أَْرَكاِنَها،  ِمْن  َصل  َوُرْكٌن  ِلَقْوِلِه  ِبَها،  آِلِه  اّلٰلُ    ى  َوَعَلى  َعَلْيِه 

ََلَة ََل َيْصُلُح ِفيَها َشْيءٌ َوَصْحِبِه َوَسل   ِمْن َكََلِم الن اِس،    َم: »ِإن  َهِذِه الص 
ِإن َما ُهَو الت ْسِبيُح َوالت ْكِبيُر َوِقَراَءُة الُقْرآِن« رواه اإلمام مسلم َعْن ُمَعاِوَيَة  

َلِميِِّ َرِضَي   َعَلى أَنَّ التَّْكِبيَر َكالِقَراَءِة. َفَدلَّ َعْنُه.  اّلٰلُ   ْبِن اْلَحَكِم السُّ
الَحَنِفي   أَن  َوَذَهَب  إلى  ِصح    ُة  ُشُروِط  ِمْن  َشْرٌط  اإِلْحَراِم  ِة  َتْكِبيَرَة 

 ََلِة. الص  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

 ََلِة ِعْنَد ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء. اإِلْحَراِم ُرْكٌن ِمْن أَْرَكاِن الص   َفَتْكِبيَرةُ 
َعِن  اّلٰلُ    ِة، َوَرِضَي ََلِة ِعْنَد الَحَنِفي  ِة الص   َشْرٌط ِمْن ُشُروِط ِصح  َوِهَي 

الص   َتْحِريَمُة  َتُكوَن  أَْن  َوَيِجُب  ِبَلْفِظ:الَجِميِع؛  واّلٰل   أَْكَبُر. هذا،اّلٰلُ    ََلِة 
 تعالى أعلم. 
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 الجهر بالقراءة 

ِ   ْْسارِ ِة، َواإلَلةِ اجَلْهِري  بِاِلَِِّلَوةِ يف الص  َما ُحْكُم اجَلْهِر  :  8السؤال َها يف ب
ي  الص   ِِّ  ؟اً ِة إَِذا اَكَن الُمَصيِلِّ إَِمامَلةِ الِْسِّ

اِفِعي ةِ   َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء ِمَن الَماِلِكي ةِ الجواب:     َواْلَحَناِبَلةِ   َوالش 
َيجْ  أَْن  ِلإِلَماِم  يَُسنُّ  أَن ُه  ْبِح، ِإَلى  َكالصُّ اْلَجْهِري ِة  ََلِة  الص  ِفي  ِباْلِقَراَءِة  َهَر 

 َواْلُجُمَعِة، َواألُوَلَيْيِن ِمَن الَمْغِرِب َواْلِعَشاِء.
ْجَهُر ِبِه ـ  َوَيَرى اْلَحَنِفي ُة أَن ُه َيِجُب َعَلى اإِلَماِم ُمَراَعاُة اْلَجْهِر ِفيَما يُ 

وَ  َوالَمْغِرُب  اْلَفْجُر،  ُكلُّ َوُهَو  َوَكَذا  األُوَلَيْيِن،  ِفي  ِمْن   اْلِعَشاُء  َصََلٍة 
َعَلْيِه  َوَيِجُب  ـ  َوالت ْرِويَحاِت  َواْلِعيَدْيِن،  َكاْلُجُمَعِة،  اْلَجَماَعُة،  َشْرِطَها 

َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىالُمَخاَفَتُة ِفيَما يَُخاَفُت ِبِه؛ أِلَن  الن ِبي  َصل  
ِبِه؛ َوَسل   يَُخاَفُت  ِفيَما  َوالُمَخاَفَتِة  ِبِه  يُْجَهُر  ِفيَما  اْلَجْهِر  َعَلى  َواَظَب  َم 

ِة.   َوَذِلَك َدِليُل اْلُوُجوِب، َوَعَلى َهَذا َعَمل األُم 
الَحَنِفي   ُفَقَهاُء  َتْحِريمَوَقاَل  يُْكَرُه  َواِجَباِت    ا  ِة:  ِمْن  َواِجٍب  َتْرُك 

َواِجبََل الص   َتَرَك  َوَمْن  الص    ا  ِة،  َواِجَباِت  َصح  ِمْن  َلِكْن ََلِة  َصََلتُُه،  ْت 
ْهِو  ، أَو َيِجُب َعَلْيِه ُسُجوُد الس  ا  َيِجُب َعَلْيِه ِإَعاَدتَُها ِإْن َتَرَك الَواِجَب َعْمد

 . ا  ِإْن َتَرَك الَواِجَب َسْهو 
الش   ُفَقَهاُء  َجَهرَ اِفِعي  َوَقاَل  َمْن  ِفي   ِة:  أََسر   أَْو  اإِلْسَراِر  َمْوِضِع  ِفي 

َمْوِضِع اْلَجْهِر َلْم َتْبطُل َصََلتُُه، َوََل ُسُجوَد َسْهٍو َعَلْيِه، َوَلِكن ُه اْرَتَكَب  
 . ا  َمْكُروه

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ََلِة اْلَجْهِري ِة، َواإِلْسَراُر في الص   ي  ََلِة  َفالَجْهُر ِفي الص  ِرِّ ِة، َواِجٌب  الِسِّ
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الَحَنِفي   َوُسن  َعْنَد  الش  ِة،  ِعْنَد  ي  اِفِعي  ٌة  ِرِّ
السِِّ في  َجَهَر  َفَمْن  أََسر  ِة،  أَو  في    ِة 

  ا  ، َوِإْن َتَرَكُه َعْمدا  ِة ِإْن َتَرَكُه َسْهو ْهِو ِعْنَد الَحَنِفي  اْلَجْهِري ِة، َعَلْيِه ُسُجوُد الس  
ْهِو  ََلِة َقْبَل ُخُروِج َوْقِتَها، َوََل َيِجُب ُسُجوُد الس  َوَجَب َعَلْيِه ِإَعاَدُة الص  

ِة  ََلِة الَجْهِري  الَجْهُر ِبالِتََِّلَوِة ِعْنَد الَجِميِع في الص    ِة؛ َويَُسنُّ اِفِعي  ِعْنَد الش  
 م.تعالى أعلواّلٰل  . هذا،ا  ِإَذا َكاَن الُمَصِلِّي ُمْنَفِرد 
 سكتة خفيفة لإلمام

يُْسَتَحبُّ :  9السؤال يف   َهْل  الَفاُِتَِة  ُسوَرةِ  قَِراَءةِ  َبْعَد  يَْسُكَت  ْن 
َ
أ لإِلَماِم 

 ِة بِِمْقَدارِ قَِراَءةِ ُسوَرةِ الَفاُِتَِة؟ َلةِ اجَلْهِري  الص  
لإِلَماِم أَْن َيْسُكَت    ُه يُْسَتَحبُّ ِة إلى أَن  اِفِعي  َذَهَب ُفَقَهاُء الش  الجواب:  

ََلِة َبْعَد ِقَراَءِة الَفاِتَحِة َقْدَر ِقَراَءِة الَمْأُموِم ُسوَرَة الَفاِتَحِة، َوَذِلَك في الص  
ْكِر أَو الدُّ   ِة، َوَقالُوا: يُْسَتَحبُّ الَجْهِري   َعاِء أَو  لإِلَماِم ِحيَنِئٍذ أَْن َيْشَتِغَل ِبالِذِّ

 .ا  الِقَراَءِة ِسر 
 اًء َعَلى َذِلَك:َوِبنَ 

ِة أَْن َيْسُكَت اإِلَماُم َبْعَد ِقَراَءِة ُسوَرِة الَفاِتَحِة  اِفِعي  ِعْنَد الش    َفُيْسَتَحبُّ 
َحت   َيَتَمك  ِبِمْقَداِرَها  أَو  ى  ْكِر  ِبالِذِّ َنْفَسُه  َويُْشِغَل  ِقَراَءِتَها،  ِمْن  الُمْقَتِدي  َن 

 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،.  ا  َعاِء أَو الِقَراَءِة ِسرالدُّ 
 جلوس المرأة في الصالة 

ةِ يف الص  : 10السؤال
َ
 ِد؟ َشهُّ َلةِ ِعْنَد الت  َكْيَف يَُكوُن ُجلُوُس الَمْرأ

  َكانَ   ََلِة ِبالِنِّْسَبِة للَمْرأَِة، َسَواءٌ ِد في الص  َشهُّ الُجُلوُس للت  الجواب:  
 . ا  ، ََل اْفِتَراشا  كَتَورُّ  َيكونُ  ،ِد األَِخيرِ َشهُّ ِل أَو ِفي الت  ِد األَو  َشهُّ في الت  

َعَلى   َقاِئَمة   الُيْمَنى  َقَدَمُه  الُمَصِلِّي  َيْنِصَب  أَْن  ِصَفُتُه:  َواَلْفِتَراُش 
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ِباألَْرِض،  َظْهَرَها  يُْلِصَق  ِبأَْن  الُيْسَرى  ِرْجَلُه  َوَيْفِرَش  األََصاِبِع،  أَْطَراِف 
 َوَيْجِلَس َعَلى َباِطِنَها. 

ُك َفِصَفُتُه: أَْن َيْنِصَب الُمَصِلِّي ِرْجَلُه الُيْمَنى، َوَيَضَع بُطُوَن  َورُّ ا الت  أَم  
أَْطَراِف أََصاِبِعِه َعَلى األَْرِض َوُرُؤوَسَها للِقْبَلِة، َويُْخِرَج يُْسَراُه ِمْن ِجَهِة 

َفوْ  َما  ُهَو  ِباألَْرِض )الَوِرُك:  َوِرَكُه  َويُْلِصَق  أَْلَيَتُه َيِميِنِه،  َوَكَذا  الَفِخِذ(  َق 
 الُيْسَرى. 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الص    َفُيَسنُّ  في  ُجُلوِسَها  أَْثَناَء  للت  للَمْرأَِة  األَو  َشهُّ ََلِة  َوالث  ِد  اِني  ِل 

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،كُ َورُّ الت  
 « َكاِرُهونَ  َلهُ   َوُهمْ  اً َقْوم أَمَّ »
، َوانل  ُحْكُم الص  َما  :  11السؤال اُس هَلُ اَكرُِهوَن، َوُهَو َيْعلَُم  َلةِ َخلَْف إَِمام 

 َذلَِك؟
  َقاَل :  َيُقولُ َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   أَُماَمةَ   يأَبِ روى الترمذي َعْن  الجواب:  

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  آِلِه َوَصْحِبِه   تَُجاِوزُ   ََل   َثََلَثةٌ »:  مَ َعَلْيِه َوَعَلى 
  َعَلْيَها  َوَزْوُجَها   َباَتْت   َواْمَرأَةٌ   َيْرِجَع،  َحت ى   اآلِبُق   الَعْبدُ :  آَذاَنُهمْ   َصََلتُُهمْ 
 «.َكاِرُهونَ  َلهُ  َوُهمْ  َقْومٍ  َوِإَمامُ  َساِخٌط،

  َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   أَُماَمةَ   أَِبي  َعنْ في الَكِبيِر    َبَراِنيُّ وروى الط  
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  آِلِه َوَصْحِبِه   تَُجاِوزُ   ََل   َثََلَثةٌ »:  مَ َعَلْيِه َوَعَلى 

 َساِخٌط،   َعَلْيَها   َوَزْوُجَها   َتِبيُت   َواْلَمْرأَةُ   اآْلِبُق،  اْلَعْبدُ :  وَسُهمِ ؤُ رُ   َصََلتُُهمْ 
 «.َكاِرُهونَ   َلهُ  َوُهمْ  ا  َقْوم أَم   َوِإَمامٌ 
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  َقاَل :  َقاَل َعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   َعْمٍرو  ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ وروى ابن ماجه  
 َلُهمْ   تُْقَبُل   ََل   »َثََلَثةٌ :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َرُسولُ 
ُجُل   َصََلةٌ، ُجُل   َكاِرُهوَن،  َلهُ   َوُهمْ   اْلَقْومَ   َيُؤمُّ   الر  ََلةَ   َيْأِتي  ََل   َوالر   ِإَل    الص 
ر  اْعَتَبدَ   َوَمنْ (  اْلَوْقُت   َيُفوتُهُ   َما   َبْعدَ   َيْعِني )  ا  ِدَبار ات    ا  ُمَحر  َعْبد)أَي    ا  َخَذ 

 .«ِبالَقْهِر َبْعِد َعْتِقِه(
اّلٰلِ    َرُسولِ   َعنْ   ،َعْنُهَما اّلٰلُ    َرِضَي   َعب اٍس   اْبنِ   َعنْ وروى ابن ماجه  

 َصََلتُُهمْ   تُْرَفعُ   ََل   َثََلَثةٌ »:  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
  َباَتْت   َواْمَرأَةٌ   َكاِرُهوَن،   َلهُ   َوُهمْ   ا  َقْوم  أَم    َرُجٌل :  ا  ِشْبر  وِسِهمْ ؤُ رُ   َفْوَق 

 «.ُمَتَصاِرَمانِ   َوأََخَوانِ  َساِخٌط، َعَلْيَها  َوَزْوُجَها 
،    ا  ُجُل َقْومالر    ُه يُْكَرُه أَْن َيُؤم  الُفَقَهاُء أَن    َوَنص   أَْكَثُرُهْم َيْكَرُهُه ِبَحٍقِّ

 .ا  ، أَو َفاِسق ، أَو َجاِهَل  ا  ، أَو َظاِلما  اب َكأَْن َيُكوَن َكذ  
َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َوُخُلٍق َواِتَِّباٍع ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ ا ِإَذا َكاَن َذا ِديٍن  أَم  

َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَيْأُمُر  َوَعَلى  ِبِحْكَمٍة،  َحٍقِّ  َكِلَمِة  َصاِحَب  َوَكاَن  َم، 
ِه اإِلَماَمُة، َوِإن   لَعَتُب  َما ا ِبالَمْعُروِف َوَيْنَهى َعِن الُمْنَكِر، َفََل تُْكَرُه في َحِقِّ

 ْوُم َعَلى َمْن َكِرَهُه. َوالل  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َوالن   َمْذُموٍم،  ُخُلٍق  َذا  َكاَن  ِإَذا  ُخُلقَفاإِلَماُم  ِفيِه  َيِعيُبوَن  ِمَن    ا  اُس 
، ا  ا َمْن َصل ى َخْلَفُه ُمْكَره ، َوأَم  ا  األَْخََلِق الَمْذُموَمِة َفِإَماَمُتُه تُْكَرُه َتْحِريم

َشاءَ  ِإْن  َصِحيَحٌة  َوَخاص  اّلٰلُ    َفَصََلتُُه  اإِلَماِم،  َعَلى  َواإِلْثُم  ِإَذا تعالى،  ة  
 تعالى أعلم. واّلٰل  ْصَلُح َوأَْتَقى. هذا،أَ ُوِجَد ِمْن ُهَو 
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 القراءة في صالة التراويح 
 ما أقل ما َيزئ من القراءة يف صلة الرتاويح؟: 12السؤال

ََلِة َبْعَد ِقَراَءِة  َما َيِجُب َعَلى الُمَصِلِّي ِقَراَءتُُه في الص    أََقلُّ الجواب:  
ٿٺ  ٺٺٺ﴿َقْوِلِه تعالى:    ُسوَرِة الَفاِتَحِة َثََلُث آَياٍت ِقَصاٍر، َنْحوُ 

 .[23ـ21]المدثر:   ٹٹٿ ٿٿ
في   أَو ِقَراَءُة آَيٍة َطِويَلٍة َتْعِدُل َثََلَث آَياٍت ِقَصاٍر، أَو أَْقَصَر ُسوَرةٍ 

 الُقْرآِن الَكِريِم َكُسوَرِة الَكْوَثِر.
ْفِل  ْوَلَيْيِن ِمَن الَفْرِض، َوَجِميِع َرَكَعاِت الن  َهِذِه الِقَراَءِة في األُ   َوَمَحلُّ 

 َوالِوْتِر. 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َراِويِح َثََلُث آَياٍت ِقَصاٍر،  َما يُْجِزُئ ِمَن الِقَراَءِة في َصََلِة الت    َفأََقلُّ 
تَُقد   َطِويَلٌة  آَيٌة  أَو  َقِصيَرةٌ،  ُسوَرةٌ  َحْرفأَو  ِبَثََلِثيَن  هذا، ا  ُر  تعالى واّلٰل    . 

 أعلم.
 تكرار اآلية في الصالة 

و  َما ُحْكُم تَْكَرارِ اآليَِة َمر  :  13الالسؤ
َ
ْكرَثَ يف َصَلةِ الَفِريَضِة أ

َ
و أ

َ
تنَْيِ أ

 افِلَِة؟ انل  
ََلَة َسَواٌء  َتْيِن أَو أَْكَثَر ََل يُْبِطُل الص  ة  أَو َمر  َتْكَراُر اآلَيِة َمر  الجواب:  

.أَ   َكاَنْت َفِريَضة  أَْم َناِفَلة 
َكاَن   الت  َوِإَذا  ِلَغَرِض  اآلَيِة  َواَلْنِفَعاِل  َدبُّ َتْكَراُر  الَقْلِب  َوَتْحِريِك  ِر 

ََل َحَرَج في َذِلَك، َبْل ُهَو أَْمٌر َمْشُروٌع، َوَقْد روى الحاكم فَ ِلِتْلَك اآلَيِة  
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آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيُّ   َقامَ :  َيُقولُ َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َذرٍِّ   يأَبِ َعْن   َوَعَلى  َعَلْيِه 
َوَسل   ُدَها   أَْصَبحَ   َحت ى  ِبآَيةٍ َم  َوَصْحِبِه  ۆئۆئۇئۇئوئ﴿:  َواآْلَيةُ   يَُردِِّ

 .[113]المائدة:  ىئىئېئېئېئۈئۈئ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ِر  َدبُّ اِفَلِة ِبَقْصِد الت  َفََل َحَرَج ِمْن َتْكَراِر اآلَيِة في َصََلِة الَفِريَضِة َوالن  
 َفَعَلْيِه ُمَراَعاُة الُمْقَتِديَن.  ا  َواْنِفَعاِل الَقْلِب، َوَلِكْن ِإَذا َكاَن ِإَمام

ى َيْفَتُح  ْكَراُر ِمَن اإِلَماِم ِبَسَبِب اإِلْغََلِق َعَلْيِه، َوَحت  َوَقْد َيُكوُن الت  
 َلُه الُمْقَتِدي َما أُْغِلَق َعَلْيِه.

َكر   أِلَن  َوِإَذا  أَْخطَ َرَها  َكَذِلَك. هذا،ُه  َحَرَج  َفََل  الِتََِّلَوِة  أَْثَناَء  واّلٰل    أَ 
 تعالى أعلم. 

وٌس  ُسبُّوحٌ »  «ُقدُّ
»:  14السؤال َكَِمُة  ُتَقاُل  وٌس   ُسبُّوحٌ َمىَت  الص  قُدُّ يف  يف «  ُتَقاُل  َهْل  َلةِ؟ 

ْم يف السُّ الرُّ 
َ
 ُجوِد؟ ُكوِع أ
ِف   َعنْ روى اإلمام مسلم  الجواب:   يِر،   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنِ   ُمَطرِِّ خِِّ   الشِِّ

أَْتهُ ـ    ها نْ عَ اّلٰلُ   َي ِض رَ ـ   َعاِئَشةَ   أَن   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ   َرُسوَل   أَن    َنب 
َوَسل   وٌس،  ُسبُّوحٌ »  :َوُسُجوِدهِ   ُرُكوِعهِ   ِفي  َيُقولُ   َكانَ َم  َوَصْحِبِه   َربُّ   ُقدُّ

وِح« اْلَمََلِئَكةِ   . َوالرُّ
َرِضَي  الُفَقَهاُء  أَن  اّلٰلُ    َوَذَكَر  الرُّ الت    َعْنُهْم  َوالسُّ ْسِبيَح في  ُجوِد  ُكوِع 

َثََلثُسن   الَعِظيِم  َرِبَِّي  ُسْبَحاَن  َيُقوَل:  أَْن  َوأَْدَناُه  الرُّ   ا  ٌة،  َوفي  في  ُكوِع، 
 .ا  األَْعَلى َثََلثُجوِد َيُقوُل: ُسْبَحاَن َرِبَِّي السُّ 
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َم يَُسِبُِّح في ُرُكوِعِه  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َوَكاَن َصل  
وٌس، ُسبُّوحٌ َوُسُجوِدِه ِبـ » وِح« اْلَمََلِئَكةِ  َربُّ  ُقدُّ  .َوالرُّ

وٌس   ُسبُّوحٌ وَ  ِصَفاِت   ُقدُّ الُمَسب  اّلٰلِ    ِمْن  ُهَو  َوالَمْقُصوُد  ُح  تعالى، 
َفَكأَن  َوالُمَقد   ُمَسب  ُس،  َيُقوُل:  ُمَقد  ُه  ُسبُّ ٌح  َوَمْعَنى  الُمَبر  ٌس؛  ِمَن وٍح:  أُ 

 ِة. ِريِك َوُكِلِّ َما ََل َيِليُق ِباألُلُوِهي  َقاِئِص َوالش  الن  
 ُر ِمْن ُكِلِّ َما ََل َيِليُق ِبالَخاِلِق. وٌس ِبَمْعَنى الُمَطه  َوُقدُّ 

 َعَلى َذِلَك:َوِبَناًء 
 « َربُّ   ُسبُّوحٌ َفَكِلَمُة  وٌس  وحِ   اْلَمََلِئَكةِ   ُقدُّ الرُّ َوالرُّ في  تَُقاُل  ُكوِع  « 

  َتَباَركَ   َوِبَحْمِدَك،   ُهم  اللٰ   »ُسْبَحاَنَك ََلِة َفَيُقوُل:  ا في اْفِتَتاِح الص  ُجوِد، أَم  َوالسُّ 
َك،   َوَتَعاَلى   اْسُمَك،   تعالى أعلم. واّلٰل    رواه أبو داود. هذا،   َغْيُرَك«   ِإَلهَ   َوََل   َجدُّ

 الجلوس بين السجدتين
الس  :  15السؤال بنَْيَ  ََيْلُِس  اَل  َولَِكْن   ، يَُصيِلِّ َسُه  إِنَْساٌن 

ْ
َرأ يَْرَفُع   ، ْجَدتنَْيِ

وََّل، ُثم  ِمَن الس  
ُ
 َصَلتُُه؟   ْجَدةِ ثَانَِيًة، َفَهْل تَِصحُّ َيُعوُد إىل الس    ْجَدةِ األ

  َكانَ :  َقاَلْت َعْنَها  اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ روى اإلمام مسلم  الجواب:  
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ََلةَ   َيْسَتْفِتحُ َم  َعَلْيِه   الص 
ْجَدِة،  ِمنَ   َرْأَسهُ   َرَفعَ   ِإَذا   َوَكانَ ى َقاَلْت: ـ  ... ـ َحت  .ِبالت ْكِبيرِ   َيْسُجدْ   َلمْ   الس 
 . ا  َجاِلس  َيْسَتِوَي  َحت ى

  َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ   وروى الشيخانـ  في َحِديِث الُمِسيِء َصََلَتُهـ 
الن  اّلٰلُ   َقاَل: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  َعْنُه، َعِن   ثُم  َم 
 «.ا  َجاِلس  َتْطَمِئن   َحت ى اْرَفعْ 
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ْجَدَتْيِن ُرْكٌن ِمْن  الُجُلوَس َبْيَن الس    َوَذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَن  
 ََلِة، َوَبْعُضُهْم َقاَل ِبُوُجوِبِه. أَْرَكاِن الص  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُجوِد َثاِنَية  ُدوَن  َعاَد إلى السُّ   األُوَلى، ثُم  ْجَدِة  َفَمْن َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الس  

واّلٰل    ْجَدَتْيِن، َفَصََلتُُه َباِطَلٌة ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء. هذا،الُجُلوِس َبْيَن الس  
 تعالى أعلم. 

 ستر الرأس في الصالة 
 ؟  ِعَماَمة  َصلةً بَِل َسْبِعنَي  َصلٌة بِِعَماَمة  َتْعِدُل  ُة َحِديِث:  َما ِصح  :  16السؤال 

 َوِعْشِريَن َصَلة  ِبََل   ا  ةٌ ِبِعَماَمٍة َتْعِدُل َخْمسَصََل َحِديُث:  الجواب:  
 . َحِديٌث َمْوُضوٌع.ِعَماَمةٍ 

 َسْبِعيَن  َرْكَعَتاِن ِبِعماَمٍة َخْيٌر ِمنْ َعْنُه،  اّلٰلُ    َوَلِكْن َوَرَد َعْن َجاِبٍر َرِضَي 
 ِغيِر. َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف. . رواه السيوطي في الَجاِمِع الص   ِعماَمةٍ َرْكَعة  ِبََل 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َصِحيح َلْيَس  في  ا  َفالَحِديُث  الُفَقَهاِء  َبْيَن  ِخََلَف  ََل  َوَلِكْن   ،

ُه  ِبِعَماَمٍة َوَما ِفي َمْعَناَها، أِلَن  ُجِل  ََلِة للر  ْأِس في الص  اْسِتْحَباِب َسْتِر الر  
واّلٰل   َم َكاَن َكَذِلَك يَُصِلِّي. هذا،َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  

 تعالى أعلم. 
 الدليل على فرضية الجمعة

 ما يه األدلة ىلع فرضية صلة اجلمعة؟: 17السؤال
ُتَها   ة الَمْعُلومِ   الَفَراِئِض   ِمنَ   الُجُمَعةِ   ةُ َصََل الجواب:   ُروَرِة،   َفْرِضي    ِبالض 

ن ِة؛ الِكَتاِب   َلةِ َوِبَدََل   .َجاِحُدَها  َفَيْكُفرُ  َوالسُّ
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 ؛َجاِحُدَها   َوَيْكُفرُ   َتْرُكَها،   َيَسعُ   ََل   َفْرٌض   الُجُمَعةُ   :الَكاَساِنيُّ   َقال
ِليُل  ِتَها  َعَلى  َوالد  ٻٻٻٻٱ﴿ تعالى:  اّلٰلِ    َقْولُ   َفْرِضي 

ٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپ

 . [9]الجمعة:   ٹ
ْعِي  ْمرُ َواألَ  ْيءِ  ِإَلى  ِبالس   ِتِه.َوَفْرِضي   ِلُوُجوِبهِ  ِإَل   َيُكونُ  ََل  الش 

  ،الن اُس   أَيَُّها   َيا َم: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه َصل  
اِلَحةِ   ِباألَْعَمالِ   َوَباِدُروا   َتُموتُوا،  أَنْ   َقْبَل اّلٰلِ    ِإَلى  تُوبُوا   تُْشَغُلوا،   أَنْ   َقْبَل   الص 

َدَقةِ   َوَكْثَرةِ   َلُه،  ِذْكِرُكمْ   ِبَكْثَرةِ   َربُِِّكمْ   َوَبْينَ   َبْيَنُكمْ   ال ِذي  َوِصُلوا رِِّ   ِفي   الص 
 السِِّ

 َعَلْيُكمُ   اْفَتَرَض   َقدِ اّلٰلَ    أَن    َواْعَلُموا   َوتُْجَبُروا،  َوتُْنَصُروا   تُْرَزُقوا   َوالَعََلِنَيِة،
  َهَذا  َعاِمي  ِمنْ   َهَذا،  َشْهِري  ِفي  َهَذا،  َيْوِمي  ِفي  َهَذا،  َمَقاِمي  ِفي  الُجُمَعةَ 

 أَوْ   َعاِدلٌ   ِإَمامٌ   َوَلهُ   َبْعِدي،  أَوْ   َحَياِتي  ِفي  َتَرَكَها  َفَمنْ   الِقَياَمِة،  َيْومِ   ِإَلى
  َباَركَ   َوََل   َشْمَلُه،  َلهُ اّلٰلُ    َجَمعَ   َفََل   َلَها،  ا  ُجُحود  أَوْ   ِبَها،  ا  اْسِتْخَفاف  َجاِئٌر،

 َلُه،   َصْومَ   َوََل   َلُه،  َحج    َوََل   َلُه،  َزَكاةَ   َوََل   َلُه،  َصََلةَ   َوََل   أَََل   أَْمِرِه،  ِفي  َلهُ 
ن    ََل   أَََل   َعَلْيِه، اّلٰلُ    َتاَب   َتاَب   َفَمنْ   َيُتوَب،  َحت ى  ، َلهُ   ِبر    َوََل   ،َرُجَل    اْمَرأَةٌ   َتُؤم 
 ِبُسْلَطاٍن،   َيْقَهَرهُ   أَنْ   ِإَل    ،ا  ُمْؤِمن  َفاِجرٌ   َيُؤم    َوََل   ،ا  ُمَهاِجر   أَْعَراِبيٌّ   َيُؤم    َوََل 

اّلٰلُ   َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنِ   َجاِبرِ   َعنْ رواه ابن ماجه    َوَسْوَطُه«  َسْيَفهُ   َيَخاُف 
 َعْنُهَما.

اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيِِّ   َعنِ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُموَسى  أَِبي   َعنْ وروى الحاكم  
 ُمْسِلمٍ   ُكلِِّ   َعَلى  َواِجٌب   َحقٌّ   الُجُمَعةُ »:  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

،  أَوْ  اْمَرأَةٌ، أَوِ  َمْمُلوٌك، َعْبدٌ : أَْرَبَعةٌ  ِإَل   َجَماَعةٍ  ِفي  «.َمِريٌض   أَوْ  َصِبيٌّ
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  َرِضَي   َحْفَصةَ   َعنْ   ،َعْنُهَما اّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   اْبنِ   َعنْ وروى النسائي  
  الن ِبي    أَن    ،مَ َسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيِِّ   َزْوجِ   ،َعْنَها اّلٰلُ  
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   آِلِه َوَصْحِبِه  َوَعَلى   َواِجٌب   الُجُمَعةِ   »َرَواحُ :  َقاَل َم  َعَلْيِه 
 . ُمْحَتِلٍم« ُكلِِّ  َعَلى

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
يِن ِبالـض   ُروَرِة، َفَصََلُة الُجُمَعِة َفْرٌض ِمَن الَفَراِئِض الَمْعُلوَمِة ِمَن الِدِّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  ِتَها َكاِفٌر ِباَلِتَِّفاِق. هذا،َوُمْنِكُر َفْرِضي  
 صالة النافلة في البيت 

 هل صحيح أنه من السنة أن تُصّل صلة انلافلة يف ابليت؟ : 18السؤال
َعْنُه،  اّلٰلُ    َرَوى اإلمام البخاري َعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت َرِضَي الجواب:  

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل أَن    َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ـ َعَلْيِه  ات َخَذ ُحْجَرة   َم 
َقاَل: َحِسْبُت أَن ُه َقاَل ِمْن َحِصيٍر ـ ِفي َرَمَضاَن، َفَصل ى ِفيَها َلَياِلَي، َفَصل ى  

ا َعِلَم ِبِهْم َجَعَل  َيْقُعُد، َفَخَرَج ِإَلْيِهْم َفَقاَل:    ِبَصََلِتِه َناٌس ِمْن أَْصَحاِبِه، َفَلم 
بُُيوِتُكْم،   الن اُس ِفي  أَيَُّها  َفَصلُّوا  َرأَْيُت ِمْن َصِنيِعُكْم،  ال ِذي  َعَرْفُت  »َقْد 

ََلِة َصََلُة الَمْرِء ِفي َبْيِتِه ِإَل  الَمْكُتوَبَة«   َفِإن  أَْفَضَل الص 
َعْنُهَما، َعِن الن ِبيِِّ  اّلٰلُ    َي وروى اإلمام البخاري َعِن اْبِن ُعَمَر َرِض 

َم َقاَل: »اْجَعُلوا ِفي بُُيوِتُكْم ِمْن َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
 «.ا  َصَلَِتُكْم، َوََل َتت ِخُذوَها ُقُبور

  اّللِٰ   َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    وروى اإلمام مسلم َعْن َجاِبٍر َرِضَي 
ََلَة ِفي  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َم: »ِإَذا َقَضى أََحُدُكُم الص 
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َنِصيب ِلَبْيِتِه  َفْلَيْجَعْل  َفِإن    ا  َمْسِجِدِه،  َصََلِتِه،  ِمْن اّلٰلَ    ِمْن  َبْيِتِه  ِفي  َجاِعٌل 
 «.ا  َصََلِتِه َخْير

تعالى: َظاِهُرُه أَن ُه َيْشَمُل َجِميَع اّلٰلُ    اْبُن َحَجٍر َرِحَمهُ َوَيُقوُل الَحاِفُظ  
ََل  َما  َعَلى  َمْحُموٌل  َلِكن ُه  الَمْفُروَضَة،  ِبالَمْكُتوَبِة  الُمَراَد  أِلَن   الن َواِفِل؛ 

 . اهـ. يُْشَرُع ِفيِه الت ْجِميُع، َوَكَذا َما ََل َيُخصُّ الَمْسِجد َكَرْكَعَتِي الت ِحي ة
اِتَبِة ِفي اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َوِويُّ َوَيُقوُل الن   تعالى: ِفيِه اْسِتْحَباُب الن َواِفِل الر 

َقاَل  َوِبِه  ِعْندَنا،  َهَذا  ِفي  ِخََلَف  َوََل  َغْيُرَها،  ِفيِه  يُْسَتَحبُّ  َكَما  الَبْيِت، 
 ِض الن َهاِر َوالل ْيِل. اهـ.الُجْمُهوُر، َوَسَواٌء ِعْندَنا َوِعْندُهْم َراِتَبُة َفَرائِ 

َرِحَمهُ  ُقَداَمَة  اْبُن  أَْفَضُل؛  اّلٰلُ    َوَيُقوُل  الَبْيِت  ِفي  ُع  َوالت َطوُّ تعالى: 
َرُسولِ  َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ِلَقْوِل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َعَلْيُكْم َعَلْيِه  َم: 

ََلِة ِفي بُُيوِتُكْم، َفِإن  خَ  ََلَة الَمْكُتوَبَة«.  ِبالص  ْيَر َصََلِة الَمْرِء ِفي َبْيِتِه إَل  الص 
 َرَواُه ُمْسِلٌم. 

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَعْنُه، أَن  الن ِبي  َصل  اّلٰلُ    َوَعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت َرِضَي 
َوَسل   َوَصْحِبِه  أَْفَض آِلِه  َبْيِتِه  ِفي  الَمْرِء  »َصََلُة  َقاَل:  ِفي  َم  َصََلِتِه  ِمْن  ُل 

 َمْسِجِدي َهَذا، إَل  الَمْكُتوَبَة«. َرَواُه أَبُو َداُود. 
ََلَة ِفي َمْسِجِدِه َفْلَيْجَعْل ِلَبْيِتِه َنِصيب    ا  َوَقاَل: »إَذا َقَضى أََحُدُكُم الص 

 اُه ُمْسِلٌم.«. َروَ ا  َجاِعٌل ِفي َبْيِتِه ِمْن َصََلِتِه َخْيراّلٰلَ  ِمْن َصََلِتِه؛ َفِإن  
َياِء،   ََلَة ِفي الَبْيِت أَْقَرُب إَلى اإِلْخََلِص، َوأَْبَعُد ِمَن الرِِّ َوأِلَن  الص 

رُّ أَْفَضُل. اهـ. ، َوِفْعُلُه ِفي الَمْسِجِد َعََلِنَيٌة، َوالسِِّ رِِّ
 َوُهَو ِمْن َعَمِل السِِّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
اّلٰلُ    الَبْيَت الذي يُْذَكرُ   َواِفُل في الَبْيِت، أِلَن  الن  ى  ِة أَْن تَُصل  ن  َفِمَن السُّ 
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َناِفَلٌة، ِفيِه، َوََل تَُصل  اّلٰلُ    ا الَبْيُت الذي ََل يُْذَكرُ ِفيِه َبْيٌت َعاِمٌر، أَم   ى ِفيِه 
 َيُكوُن َكالَقْبِر الَخِرِب.

ى  ِمْن َصََلِتِه في َبْيِتِه، َحت    ا  ُه ِمَن الَخْيِر أَْن َيْجَعَل الَمْرُء َنِصيبَبْل ِإن  
ْكِر َوالت   َرُه ِبالِذِّ اِفَلِة في الَبْيِت ُسْبَحاَنُه وتعالى، َوَصََلُة الن  اّلٰلِ    ِب إلىَقرُّ يَُعِمِّ

 أَْقَرُب إلى اإِلْخََلِص.
  ى َمَع الَفِريَضةِ َواِتِب تَُصل  َصََلَة الر    َوَذَهَب َكِثيٌر ِمَن الُفَقَهاِء إلى أَن  

اِبيَن ِهَي َحى َواألَو  ْيِل َوالضُّ َواِفُل الُمْطَلَقُة َكِقَياِم الل  ا الن  في الَمْسِجِد، َوأَم  
 في الَبْيِت أَْفَضُل. 

الن   َفَواِت  ِمْن  اإِلْنَساُن  َخِشَي  في  َوِإَذا  َفْلُيَصِلَِّها  الَبْيِت،  في  َواِفِل 
 تعالى أعلم.واّلٰل  الَمْسِجِد. هذا،

 الصالة في بيت ربوي
، وهو  وََجل    َعز  اّٰلله    اشرتى رجل بيتاً بقرض ربوي، وتاب إىل:  19السؤال

 َمافظ ىلع صلته، فما حكم الصلة يف ذلك ابليت؟ 
َوُمَحر  الجواب:   الَكَباِئِر،  ِمَن  َكِبيَرةٌ  َبا  ِبالِرِّ َجِميِع اَلْقِتَراُض  في  ٌم 

، ا  ْعُن ِلَمْن َتَعاَمَل ِبِه َعَطاء  َوأَْخذَء ِفيِه الَوِعيُد َوالل  ِة، َوَجاَماِوي  َراِئِع الس  الـش  
ۓےےھھھھہہہہۀ﴿َقاَل تعالى:  

 . [278]البقرة:  ۓ
اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َلَعَن َرُسولُ اّلٰلُ    وروى اإلمام مسلم َعْن َجاِبٍر َرِضَي 

آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل   َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه  َوَكاِتَبُه، َوَصْحِبِه  َوُمْؤِكَلُه،  َبا،  الرِِّ آِكَل  َم 
 َوَشاِهَدْيِه؛ َوَقاَل: »ُهْم َسَواٌء«. 
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ِبالت   َفَعَلْيِه  َبِوِيِّ  الِرِّ الَقْرِض  ِبَهَذا  َبْيٍت  ِبشَراِء  اْبُتِلَي  ْوَبِة  َوَمِن 
 هذا أوَلً. أَْن ََل َيُعوَد. َدِم َعَلى َما َفَعَل، َوالَجْزِم َعَلى َواَلْسِتْغَفاِر َوالن  

الص  ثانيًا:   ِمَن  َحَرَج  َوالسُّ ََل  الَبْيِت،  َهَذا  في  أِلَن  ََلِة  ِفيِه،   ْكَنى 
 الُمْسَتْقِرَض ُهَو ُمْطِعُم ِرَبا، ََل آِكُل ِرَبا. 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ْوَبِة َواَلْسِتْغَفاِر؛  الَكَباِئِر، َوَعَلْيِه ِبالت  ُجُل َكِبيَرةٌ ِمَن َفَما َفَعَلُه َهَذا الر  

 تعالى أعلم.واّلٰل  تعالى. هذا،اّلٰلُ  ََلُة في الَبْيِت َصِحيَحٌة ِإْن َشاءَ َوالص  
 الكالم في الصالة 

هَلُ رَُجٌل ُسَؤاالً :  20السؤال 
َ
، َفَسأ َجابَُه ِِبَْرَفنْيِ َوُهَو يف  إِنَْساٌن يَُصيِلِّ

َ
 َلةِ، الص  ، َفأ

 َفَما ُحْكُم َصَلتِِه؟ 
:  َقاَل َعْنُه اّلٰلُ  َرِضَي   أَْرَقمَ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ روى اإلمام مسلم الجواب: 

ََلةِ   ِفي  َنَتَكل مُ   ُكن ا  ُجُل   يَُكلِِّمُ   الص  ََلةِ   ِفي  َجْنِبهِ   ِإَلى   َوُهوَ   َصاِحَبهُ   الر   الص 
ُكوِت،  َفأُِمْرَنا   [238]البقرة:    پپپ﴿  َنَزَلْت   َحت ى   َعنِ   َونُِهيَنا   ِبالسُّ

 .اْلَكََلمِ 
َلِميِِّ   اْلَحَكمِ   ْبنِ   ُمَعاِوَيةَ  َعنْ وروى اإلمام مسلم  َعْنُه  اّلٰلُ   َرِضَي  السُّ

َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   َمعَ   أَُصلِِّي  أََنا  َبْيَنا:  َقاَل  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 اْلَقْومُ   َفَرَماِني  ؛ اّلٰلُ   َيْرَحُمَك :  َفُقْلُت   اْلَقْوِم،  ِمنَ   َرُجٌل   َعَطَس   ِإذْ   ،مَ َوَسل  

َياْه،  َواثُْكَل :  َفُقْلُت   ِبأَْبَصاِرِهْم، ،  َتْنظُُرونَ   َشْأنُُكْم؟  َما   أُمِِّ   َفَجَعُلوا  ِإَلي 
ا   أَْفَخاِذِهْم،  َعَلى  ِبأَْيِديِهمْ   َيْضِربُونَ  ُتوَنِني  َرأَْيُتُهمْ   َفَلم  ـ ِبَمْعَنى َغِضْبُت    يَُصمِِّ

 .َسَكتُّ  َلِكنِِّيْرُت ـ َوَتَغي  
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ا  َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َصل ى  َفَلم  آِلِه َوَصْحِبِه  َوَعَلى   ،مَ َعَلْيِه 
ي،  ُهوَ   َفِبأَِبي  اّلٰلِ، َفوَ   ِمْنُه،  ا  َتْعِليم  أَْحَسنَ   َبْعَدهُ   َوََل   َقْبَلهُ   ا  ُمَعلِِّم  َرأَْيُت   َما   َوأُمِِّ
ََلةَ   َهِذهِ   »ِإن  :  َقاَل   َشَتَمِني،  َوََل   َضَرَبِني   َوََل   َكَهَرِني   َما    ِفيَها   َيْصُلحُ   ََل   الص 

 .اْلُقْرآِن« َوِقَراَءةُ  َوالت ْكِبيرُ  الت ْسِبيحُ  ُهوَ  ِإن َما  الن اِس، َكََلمِ  ِمنْ  َشْيءٌ 
 ََلَة َتْبطُُل ِبالَكََلِم. الص   ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَن  َوَذَهَب 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َتَكل  َفالص   ِإَذا  َتْبطُُل  َردََلُة  الُمَصِلِّي  َكاَنِت    ا  َم  َوَلو  ُسَؤاٍل،  َعَلى 

 اإِلَجاَبُة ِبَحْرَفْيِن.
َوُهَو في َصََلِتِه َوالذي أََجاَب،  ُجَل  َوأََنا أََتَساَءُل َمَع الذي َسأََل الر  

تعالى  َواّلٰل    تعالى،اّلٰلِ    ا َبْيَن َيَدِي أَْيَن َتْعِظيُمَنا ِلَهِذِه الَفِريَضِة، أََما َعِلْمَنا أَن  
  . هذا، [32]الحج:    ﴾ڦڦڦڤڤڤڤٹ﴿ َيُقوُل:  
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 قصر الصالة للمسافر
 َلةِ للُمَسافِِر؟ َقرْصِ الص  َما ُحْكُم : 21السؤال

َفِر  ََلِة في الس  َقْصَر الص    اِفِعيُِّة َوالَحَناِبَلُة إلى أَن  َذَهَب الش  الجواب:  
ةِ   ِمنْ   َيْلَحُقهُ   ِلَما َعَلى الُمَساِفِر    ا  َجاِئٌز َتْخِفيف  َفرِ   َمَشق    َواْسَتَدلُّوا  ،ا  َغاِلب  الس 

خبحبجبيئىئمئحئجئییی﴿:  الَكِريَمةِ   ِباآلَيةِ 

 . [101]النساء:  ﴾ختحتجتيبىبمب
اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيِِّ   أَْسَفارِ   َغاِلَب   ن  أِلَ   الَخْوِف؛  َعَلى  الَقْصرَ   َعل َق   َفَقدْ 

 .ِمْنهُ  َتْخل َلمْ َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
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 . ُوُجوِبهِ  َعَلى ََل  اْلَقْصِر، َجَوازِ  َعَلى َيُدلُّ   اآلَيةِ   ِفي اْلُجَناحِ  َوَنْفُي 
: َقاَل   أَُمي ةَ   ْبنِ   َيْعَلى  َعنْ  رواه اإلمام مسلم  ِبَحِديٍث   َكَذِلَك   َواْسَتَدلُّوا 

يبىبمبخبحبجبيئىئمئحئ﴿:  اْلَخط اِب   ْبنِ   ِلُعَمرَ   ُقْلُت 

 .الن اُس  أَِمنَ  َفَقدْ ﴾. ختحتجت
ا  َعِجْبُت :  َفَقاَل  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   َفَسأَْلُت   ِمْنُه،  َعِجْبَت   ِمم 

َق   »َصَدَقةٌ   :َفَقاَل   َذِلَك،   َعنْ َم  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل    َعَلْيُكْم،  ِبَها اّلٰلُ    َتَصد 
 .َصَدَقَتُه«  َفاْقَبُلوا 

  َرْكَعَتانِ   ْرَبعِ األَ   َذَواِت   ِمنْ   اْلُمَساِفرِ   َفْرَض   أَن    ِإَلى  اْلَحَنِفي ةُ   َوَذَهَب 
ََل   يُِتم    أَنْ   ِعْنَدُهمْ   ِلْلُمَساِفرِ   َفَلْيَس   َغْيُر،  ََل    َرِضَي   َعاِئَشةَ   ِلَقْول   ؛ا  أَْرَبع  ةَ الص 
ََل   ُفِرَضِت :  َعْنَها اّلٰلُ   ْت   َرْكَعَتْيِن،  َرْكَعَتْينِ   ةُ الص  َفِر،  ةُ َصََل   َفأُِقر   َوِزيدَ   الس 
 رواه اإلمام البخاري. .اْلَحَضرِ  َصَلَةِ  ِفي

اّلٰلَ    ِإن  َعْنُهَما:  اّلٰلُ    َرِضَي   َعب اٍس   اْبنِ   َوَقْولُ   ، ا  َتْوِقيف   ِإَل    َذِلَك   يُْعَلمُ   َوََل 
ََل   َفَرَض   َوَجل   َعز     َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ    ى َصل    َنِبيُِِّكمْ   ِلَسانِ   َعَلى   ةَ الص 
 . َرْكَعة    اْلَخْوِف   َوِفي   ، ا  أَْرَبع   اْلُمِقيمِ   َوَعَلى   َرْكَعَتْينِ   اْلُمَساِفرِ   َعَلى َم  َوَسل  

اِجحُ    َلمْ   َفِإن هُ   ُمَؤك َدةٌ؛  ُسن ةٌ   الَقْصرَ   أَن    اْلَماِلِكي ةِ   ِعْندَ   اْلَمْشُهورُ   َوالر 
ََل   أََتم    أَن هُ َم  َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيِِّ   َعنَ   َيِصح    َة، الص 
  ُسن ةٌ   َفُهوَ   هُ َشْأنَ   َهَذا   َكانَ   َوَما   أَْسَفاِرِه،  ُكِلِّ   ِفي  الَقْصرُ   َعْنهُ   اْلَمْنُقول   َبلِ 

 . ُمَؤك َدةٌ 
  ِإن هُ :  َوِقيل  َفْرٌض،  ِإن هُ :  َفِقيل  ؛اْلَمْذَهِب   ِفي  أُْخَرى  أَْقَوالٌ   َوُهَناكَ 
،  .ُمَباحٌ   ِإن هُ : َوِقيل ُمْسَتَحبٌّ



 كتاب الصالة
 

165 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الص   الس  َفَقْصُر  في  الش  ََلِة  ِعْنَد  َجاِئٌز  َوُسن  اِفِعي  َفِر  َوالَحَناِبَلِة،  ٌة  ِة 

الُمَساِفُر ِة؛ َوِبأَِيِّ الَمَذاِهِب أََخَذ  ِة، َوَفْرٌض ِعْنَد الَحَنِفي  َدةٌ ِعْنَد الَماِلِكي  ُمَؤك  
 تعالى أعلم. واّلٰل  ََل َحَرَج َعَلْيِه. هذا،

 

 **  **  ** 

 

 





 

 
 
 
 

 كتاب اجلنائز
 





 كتاب الجنائز
 

169 

 على ميتدليل حرمة دفن ميت 

سمعنا منك ُتدث عن حرمة دفن ميت ىلع ميت، فهل يوجد :  1السؤال
 من أقوال الفقهاء؟ دَلل ىلع ذلك

الُمت  أوَلً:  الجواب:   أَن  ِمَن  َوالُعَلَماِء  الُفَقَهاِء  َبْيَن  َعَلْيِه  ُحْرَمَة    َفِق 
ِعْندَ  الُمْسِلِم  َيْعَلُم  اّلٰلِ    اإِلْنَساِن  ََل  ِإَل  تعالى  َوَيُقوُل اّلٰلُ    َقْدَرَها  تعالى، 

ْنَيا أَْهَوُن َعَلى َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   اّلٰلِ   َم: »َلَزَواُل الدُّ
َعْبدِ  َعْن  الترمذي  ُمْسِلٍم« رواه  َرُجٍل  َقْتِل  َرِضَي اّلٰلِ    ِمْن  َعْمٍرو  اّلٰلُ   ْبِن 

 َعْنُهَما.
ْنَيا إلى َعاَلِم الَبْرَزِخ،  ةٌ ِمْن َعاَلِم الدُّ ُة اإِلْنَساِن الُمْؤِمِن ُمْسَتِمر  َوُحْرمَ 

َم َعْن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َوَلَقْد َنَهى َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
 َم أَن  َلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ    ىَكْسِر َعْظِم الَمْيِت، َوأَْخَبَر َصل  

، َوَمْن َكَسَر َعْظَم َمْيٍت َعْظَم الَمْيِت ِإَذا ُكِسَر َفَكأَن   َكاَن   َما ُكِسَر َوُهَو َحيٌّ
 . ا  آِثم

اّلٰلُ    ىَعْنَها، َعِن الن ِبيِِّ َصل  اّلٰلُ    روى ابن ماجه َعْن أَمِِّ َسَلَمَة َرِضَي 
َوَعَلى   َوَسل  َعَلْيِه  َوَصْحِبِه  َعْظِم آِلِه  َكَكْسِر  الَميِِِّت  َعْظِم  »َكْسُر  َقاَل:  َم 

 الَحيِِّ ِفي اإِلْثِم«. 
  َعْنَها، أَن  َرُسوَل اّلٰلُ    وروى أبو داود وابن ماجه َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َقاَل: »َكْسرُ َعَلْيِه  الَميِِِّت    َم  َعْظِم 
 «.ا  َكَكْسِرِه َحيِّ 

 َعْنَها َقاَلْت: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    وروى اإلمام أحمد َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
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َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  اْلُمْؤِمِن َعَلْيِه  َعْظِم  َكْسَر  »ِإن   َم: 
 «. ا  ، ِمْثُل َكْسِرِه َحيِّ ا  َمْيت

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َم َسِيُِّدَنا َرُسولُ َحر  َبْل  
لإِلْنَساِن الُمْؤِمِن، َفُحْرَمُتُه   ا  َوَتْقِدير  ا  الُجُلوَس َعَلى الَقْبِر، َوَذِلَك اْحِتَرام 

 .ا  َكُحْرَمِتِه َحي ا  َمْيت
 َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    َرِضَي   روى اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرةَ 

َم: »أَلَْن َيْجِلَس أََحُدُكْم َعَلى  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ  
َعَلى   َيْجِلَس  أَْن  ِمْن  َلُه  َخْيٌر  ِجْلِدِه،  ِإَلى  َفَتْخُلَص  ِثَياَبُه،  َفُتْحِرَق  َجْمَرٍة 

 َقْبٍر«.
َعْنُه َقاَل: َرآِني اّلٰلُ    وروى اإلمام أحمد َعْن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َرِضَي 

َعَلى َقْبٍر، َفَقاَل:   ا  َم ُمت كَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ 
 »ََل تُْؤِذ َصاِحَب َهَذا الَقْبِر ـ أَْو ََل تُْؤِذِه ـ«.

ات  يًا:  ثان الَقْبِر، َوَدْفِن َمْيٍت آَخَر َلَقِد  َنْبِش  َتْحِريِم  َفَق الُفَقَهاُء َعَلى 
 ُل؛ َوِإَلْيَك َبْعَض أَْقَواِلِهْم: ِفيِه، َما َلْم َيْبَل الَمْيُت األَو  

 ِة:ُفَقَهاُء الَحَنِفيَّ 
ٌر ِلَدْفِن آَخَر إَل   َجاَء في َرِدِّ الُمْحَتاِر: َقاَل ِفي الَفْتِح، َوََل يُْحَفُر َقبْ 

ُل َفَلْم َيْبَق َلُه َعْظٌم إَل  أَْن ََل يُوَجَد )َيْعِني: َقْبرٌ  ( َفُتَضمُّ ِعَظاُم إْن َبِلَي األَو 
ِل َويُْجَعُل َبْيَنُهَما َحاِجٌز ِمْن تَُراٍب. اهـ.  األَو 

اِريَن ِمْن َنْبِش اْلُقُبوِر ال ِتي َلْم َتْبُل   ثُم   َيُقوُل: َوَما َيْفَعُلُه َجَهَلُة الَحف 
 أَْرَبابَُها، َوِإْدَخاِل أََجاِنَب َعَلْيِهْم َفُهَو ِمَن الُمْنَكِر الظ اِهِر. اهـ.
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 ِة:اِفِعيَّ ُفَقَهاُء الشَّ 
الُمْحَتاِج إلى َشْرحِ  ِنَهاَيِة  ِكَتاِب  الَقْبِر    َجاَء في  َنْبُش  ا  أَم  الِمْنَهاِج: 

ُل  َبْعَد َدْفِن الَميِِِّت ِلَدْفِن آَخَر ِفيِه: أَْي ِفي َلْحِدِه َفُمْمَتِنٌع َما َلْم َيْبَل األَو 
 . اهـ.ا  َوَيِصْر تَُراب 

ا َنْبُش الَقْبِر َفََل َيُجوُز ِلَغْيِر َسَبٍب َشْرِعيٍِّ   َوَجاَء في الَمْجُموِع: َوأَم 
ْرِعي ِة َكَنْحِو َما َسَبَق، َوُمْخَتَصُرُه ِبا  تَِِّفاِق األَْصَحاِب، َوَيُجوُز ِباألَْسَباِب الش 

، َوِحيَنِئٍذ َيُجوُز َدْفُن َغْيِرِه ا  أَن ُه َيُجوُز َنْبُش الَقْبِر إَذا َبِلَي الَميُِِّت َوَصاَر تَُراب 
 ِفيِه. اهـ.

َراِج الَوه   الِسِّ أَم  اجِ وَجاَء في ِكَتاِب  َدْفِن الَميِِِّت  :  َبْعَد  الَقْبِر  َنْبُش  ا 
 . اهـ. ا  ُل َوَصاَر تَُراب ِلَدْفِن َثاٍن َفََل َيُجوُز ِإَل  ِإَذا َبِلَي األَو  

 ِة:ُفَقَهاُء الَماِلِكيَّ 
: َيْحُرُم َنْبُش الَقْبِر َما   َجاَء في ِفْقِه الِعَباَداِت َعَلى الَمْذَهِب الَماِلِكِيِّ

 َبَقاُء َشْيٍء ِمْن ِعَظاِم الَمْيِت. نُّ َداَم يُظَ 
 ُفَقَهاُء الَحَناِبَلِة:

: َيْحُرُم َنْبُش الَقْبِر ِإْن  َجاَء في ِفْقِه الِعَباَداِت َعَلى الَمْذَهِب الَحْنَبِلِيِّ
 َبَقاُء َشْيٍء ِمْن ِعَظاِم الَمْيِت ِفيِه. َكاَن يَُظنُّ 

ٌم، َوَقْد َثَبَت في  َوَجاَء في َشْرِح َزاِد الُمْسَتْنَقِع: َنْبُش الَقْبِر ُهَو ُمَحر  
ْحمِن؛ أَن  الن  ُمَوط   َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ى َصل    ِبي  ِأ َماِلٍك َعْن َعْمَرَة ِبْنِت َعْبِد الر 

 َم َلَعَن الُمْخَتِفَي َوالُمْخَتِفَيَة )َيْعِني َنب اَش الُقُبوِر(. َوَسل  آِلِه َوَصْحِبهِ 
 ِة:ِة الُكَوْيِتيَّ َوَجاَء في الَمْوُسوَعِة الِفْقِهيَّ 

  ِلُعْذٍر َوَغَرٍض َصِحيٍح.ات َفَق الُفَقَهاُء َعَلى َمْنِع َنْبِش الَقْبِر ِإَل  
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الَقْبِر َقْبَل الِبَلى ِعْنَد أَْهِل الِخْبَرِة ِبِتْلَك    األَْصُل أَن  َنْبَش   َوَجاَء ِفيَها:
ِمْن   ِفيِه  ِلَما  َضُروَرٍة؛  ِلَغْيِر  َذِلَك  َكاَن  ِإَذا  الُفَقَهاِء  ِباتَِِّفاِق  َحَراٌم  األَْرِض 

 َهْتٍك ِلُحْرَمِة الَميِِِّت. 
ْبُش الَقْبِر َما  َيْحُرُم نَ   َوَجاَء في ِكَتاِب الِفْقِه َعَلى الَمَذاِهِب األَْرَبَعِة: 

 َبَقاُء َشْيٍء ِمْن ِعَظاِم الَمْيِت ِفيِه.   َداَم يَُظنُّ 
َيْحُرُم َنْبُش الَقْبِر َما َداَم    ِتِه:َوَجاَء في ِكَتاِب الِفْقِه اِْلْساَلِمِي  َوأَِدلَّ 

َبَقاُء َشْيٍء ِمْن ِعَظاِم الَمْيِت ِفيِه: َفََل تُْنَبُش ِعَظاُم الَمْوَتى ِعْنَد َحْفِر   يَُظنُّ 
َويُت   َمْوِضِعَها،  َعْن  تَُزاُل  َوََل  ِلَقْوِلِه َصل  الُقُبوِر،  ِعَظاِمَها،  َكـْسُر  اّلٰلُ   ىَقى 

يِِِّت َكَكْسِر َعْظِم الَحيِِّ َم: »َكْسُر َعْظِم المَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
 «.ا  ِفي اإِلْثِم« أو »َكـْسُر َعْظِم الَميِِِّت َكَكْسِرِه َحيِّ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُحْرَمَة اإِلْنَساِن الُمْؤِمِن الَمْيِت َكُحْرَمِتِه    َفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَن  َفَقِد ات  

َوأَن  ا  َحي َتَبو    ،  َفَقْد  َقْبِرِه،  ِإَذا ُوِضَع في  َمْنِزَل  الَمْيَت  َفُهَو  أَ  ِإَلْيِه،  َوَسَبَق   ،
َنْبَشُه ِفيِه َهْتُك ُحْرَمِة    ُض ِإَلْيِه، َوََل َنْبُشُه، أِلَن  َعرُّ َحْبٌس َعَلْيِه َلْيَس أِلََحٍد الت  

اإِلْنَساِن الُمْؤِمِن الَمْيِت، َوَقْد يَُؤِدِّي إلى َكْسِر َعْظِمِه، َوَكْسُر َعْظِم الَميِِِّت  
 ِريِف.في اإِلْثِم َكَما َجاَء في الَحِديِث الش   ا  َكـَكْسِرِه َحيِّ 

َم ْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعلَ اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َم َسِيُِّدَنا َرُسولُ َبْل َوَحر  
 َذِلَك يُْؤِذيِه. الُجُلوَس َعَلى الَقْبِر َواَلِتَِّكاِء َعَلْيِه، أِلَن  

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َكَما َلَعَن َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
ِد ْبِن  الُمَوط    اَش الُقُبوِر، روى اإلمام َماِلٌك في َنب   َجاِل، ُمَحم  ِإ َعْن أَِبي الرِِّ
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ْحمِن؛ أَن ُه َسِمَعَها َتُقوُل: َلَعَن  ِه َعْمَرَة ِبْنِت َعْبِد الر  ْحمِن، َعْن أُمِِّ َعْبِد الر 
. َم الُمْخَتِفَي َوالُمْخَتِفَيةَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  َيْعِني: َنب اَش الُقُبوِر. هذا،
 ضمة القبر للجميع 

ن  :  2السؤال
َ
أ َصِحيٌح  َضم    َهْل  اخَلَلئِِق،    ةً للَقَْبِ  ِمَن  َحٌد 

َ
أ ِمْنَها  َيْنُجو  اَل 

 َسَواٌء 
َ
ْم َطاحِل  اً َكاَن َصاحِل أ

َ
 ؟اً أ

ِريَحِة التي َوَرَدْت ُصوِص الص  ُة الَقْبِر َثاِبَتٌة ِبالنُّ َضم  أوَلً:  الجواب:  
 َم. َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَصل  اّلٰلِ   َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

اّلٰلُ    ىَصل  ، َعِن الن ِبيِِّ  َعْنَها اّلٰلُ    َرِضَي   َعْن َعاِئَشةَ روى اإلمام أحمد  
َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  أََحٌد »َقاَل:  َم  َعَلْيِه  َكاَن  َوَلْو   ، ِلْلَقْبِر َضْغَطة  ِإن  

 «.َسْعُد ْبُن ُمَعاذٍ  ِمْنَها َنَجا ِمْنَها  ا  َناِجي
  ىَصل  اّلٰلِ    ، َعْن َرُسولِ َعْنُهَما اّلٰلُ    َرِضَي   اْبِن ُعَمرَ   َعنِ وروى النسائي  

َك َلُه الَعْرُش، َقاَل: »َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   َهَذا ال ِذي َتَحر 
َماِء، َوَشِهَدُه َسْبُعوَن أَْلف  ِمَن الَمََلِئَكِة، َلَقْد ُضم    ا  َوُفِتَحْت َلُه أَْبَواُب الس 

َج َعْنُه« ، ثُم  ُفرِِّ ة  ْحَمِن: َيْعِني َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ َهَذا  .َضم   .َقاَل أَبُو َعْبِد الر 
الط   الَكِبيِر    َبَراِنيُّ وروى  َرِضَي في  أَيُّوَب  أَِبي  أَن   اّلٰلُ    َعْن  َعْنُهَما، 

آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَقاَل َرُسولُ   ؛ُدِفنَ   ا  َصِبيِّ  : مَ َعَلْيِه َوَعَلى 
«» ِبيُّ ِة الَقْبِر أَلَْفَلَت َهَذا الص   .َلْو أَْفَلَت أََحٌد ِمْن َضم 

ِإْنَساٍن، َوََل َيْنُجو أََحٌد ِمْنَها، َقاَل أَبُو    ُة الَقْبِر تُِصيُب ُكل  َضم  ثانيًا:  
 ََل وَ   حٌ الِ َص   رِ بْ القَ   ةِ طَ غْ َض   نْ مِ تعالى: ََل َيْنُجو  اّلٰلُ    َرِحَمهُ   ْعِديُّ الَقاِسِم الس  
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دَ يهَ فِ   رِ افِ الكَ وَ   مِ لِ ْس المُ   نَ يْ بَ   َق رْ الفَ   ن  أَ   رَ يْ غَ   حٌ الِ طَ   رِ افِ للكَ   طِ غْ الض    امُ وَ ا 
أَ   نِ مِ ؤْ للمُ   ةِ الَ الحَ   هِ ذِ هَ   ولُ ُص حُ وَ  قَ   هِ ولِ زُ نُ   لِ و  في    ىلَ إِ   ودُ عُ يَ   م  ثُ   هِ رِ بْ إلى 

 . اهـ.احِ َس فِ اَلنْ 
  هُ ن  أَ   طِ غْ ا الض  ذَ هَ تعالى: َسَبُب  اّلٰلُ    َرِحَمهُ   الِتِّْرِمِذيُّ َوَيُقوُل الَحِكيُم  

مِ مَ  فَ مَ   ٍب نْ ذَ بِ   م  لَ أَ   دْ قَ وَ   ِإَل    دٍ حَ أَ   نْ ا  ثُ هُ لَ   اء  زَ جَ   ةُ طَ غْ الض    هِ ذِ هَ   هُ كُ رِ دْ تُ ا   م  ، 
 . اهـ.ةُ مَ حْ الر   هُ كُ رِ دْ تُ 

َعاِئَشَة  ٌة َخِفيَفٌة، روى البيهقي َعْن  ُة الَقْبِر للُمْؤِمِن َضم  َضم    ثالثًا:
ْثَتِني ِبَصْوِت ُمْنَكٍر   اّلٰلِ،َعْنَها َقاَلْت: َيا َرُسوَل  اّلٰلُ    َرِضَي  ِإن َك ُمْنُذ َيْوِم َحد 

 . َوَنِكيٍر َوَضْغَطِة الَقْبِر َلْيَس َيْنَفُعِني َشْيءٌ 

َعاِئَشةُ  »َيا  َونَ   ،َقاَل:  ُمْنَكٍر  أَْصَواَت  الُمْؤِمِنيَن  ِإن   أَْسَماِع  ِفي  ِكيٍر 
ِفيَقِة َيْشُكو   ،َكاإِلْثِمِد ِفي الَعْينِ  َوِإن  َضْغَطَة الَقْبِر َعَلى الُمْؤِمِن َكاألُمِِّ الش 

َغْمز َرْأَسُه  َفَتْغِمُز  َداَع؛  الصُّ اْبنَُها  َعاِئَشةُ ا  َرِفيق  ا  ِإَلْيَها  َيا  َوَلِكْن  َوْيٌل    ،، 
ِفي   يَن  اكِِّ َعَلى   ،اّللِٰ ِللش  الَبْيَضِة  َكَضْغَطِة  ُقُبوِرِهْم  ِفي  يُْضَغطُوَن  َكْيَف 

ْخَرِة«  .الص 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

بُد  َفَضم   َثاِبَتٌة، َوََل  الَقْبِر  ِإْنَساٍن آِلَخَر،   ُة  َتْخَتِلُف ِمْن  َوَلِكْن  ِمْنَها، 
ِلَمْوِتِه   َعْنُه الذي اْهَتز  اّلٰلُ    ى َسِيُِّدَنا َسْعٌد َرِضَي َوََل َيْنُجو ِمْنَها أََحٌد، َحت  

 ْحَمِن َما َنَجا ِمْنَها. َعْرُش الر  

 ى أعلم. تعالواّلٰل  ََلَمَة َوالَعاِفَيَة. هذا،الس  اّلٰلَ  َنْسأَلُ 
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 صورة من صور نعيم القبر 
ن    حَنُْن اَل نَُشكُّ :  3السؤال

َ
ْو ُحْفَرٌة ِمْن   ،َرْوَضٌة ِمْن رِيَاِض اجَلن ةِ الَقَْبَ    أ

َ
أ

انل ارِ  ِ ُحَفِر  الْش  َحاِديِث 
َ
األ يف  َوَرَد  َهْل  َولَِكْن  إىل  ،  يُِشرُي  َما  يَفِة 

 الَقَْبِ؟ ُصوَرة  ِمْن ُصَورِ انل ِعيِم يف 
اّلٰلُ    َرِضَي   َعِن الَبَراِء ْبِن َعاِزٍب روى اإلمام أحمد    أوَلً:الجواب:  

ِفي   مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  َقاَل: َخَرْجَنا َمَع الن ِبيِِّ  َعْنُه  
ا يُْلَحْد، َفَجَلَس َرُسولُ ِجَناَزِة َرُجٍل ِمَن األَْنَصاِر، َفاْنَتَهْيَنا ِإَلى الَقْبِر، َولَ   م 

، َوَجَلْسَنا َحْوَلُه، َكأَن  َعَلى مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  
َفَقاَل: ؤُ رُ  َرْأَسُه،  َفَرَفَع  اأْلَْرِض،  ِفي  َيْنُكُت  ُعوٌد  َيِدِه  َوِفي  الط ْيَر،  وِسَنا 
َتْينِ ـ ِمْن َعَذاِب الَقْبِر ِباّلٰلِ   اْسَتِعيُذوا »  ـ«. ا  أَْو َثََلث َمر 

ْنَيا َوِإقْ »ثُم  َقاَل:   َباٍل ِمَن  ِإن  الَعْبَد الُمْؤِمَن ِإَذا َكاَن ِفي اْنِقَطاٍع ِمَن الدُّ
ُوُجوَهُهُم  َكأَن   اْلُوُجوِه،  ِبيُض  َماِء  الس  ِمَن  َمََلِئَكٌة  ِإَلْيِه  َنَزَل  اآلِخَرِة، 
ْمُس، َمَعُهْم َكَفٌن ِمْن أَْكَفاِن الَجن ِة، َوَحنُوٌط ِمْن َحنُوِط الَجن ِة، َحت ى   الش 

ََلُم، َحت ى َيْجِلَس   لَمْوِت َيْجِلُسوا ِمْنُه َمد  اْلَبَصِر، ثُم  َيِجيُء َمَلُك ا    َعَلْيِه الس 
ِمنَ  َمْغِفَرٍة  ِإَلى  اْخُرِجي  َبُة،  الط يِِّ الن ْفُس  أَي ُتَها  َفَيُقوُل:  َرْأِسِه،  اّلٰلِ   ِعْنَد 

 «. َوِرْضَوانٍ 
َفَيْأُخُذَها، »َقاَل:   َقاِء،  َفَتْخُرُج َتِسيُل َكَما َتِسيُل الَقْطَرُة ِمْن ِفي السِِّ

أََخَذَها َلْم َيَدُعوَها ِفي َيِدِه َطْرَفَة َعْيٍن َحت ى َيْأُخُذوَها، َفَيْجَعُلوَها ِفي   َفِإَذا 
ِمْسٍك   َنْفَحِة  َكأَْطَيِب  ِمْنَها  َوَيْخُرُج  الَحنُوِط،  َذِلَك  َوِفي  الَكَفِن،  َذِلَك 

 «.ُوِجَدْت َعَلى َوْجِه األَْرِض 
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َيُمرُّ »َقاَل:   َفََل  ِبَها،  َمأَلٍ َفَيْصَعُدوَن  َعَلى  ِبَها،  َيْعِني  ِمَن    وَن، 
ُفََلٍن،  ْبُن  ُفََلُن  َفَيُقولُوَن:  الط يُِِّب؟  وُح  الرُّ َهَذا  َما  َقالُوا:  ِإَل   الَمََلِئَكِة، 
ِإَلى   ِبَها  َيْنَتُهوا  َحت ى  ْنَيا،  الدُّ ِبَها ِفي  وَنُه  يَُسمُّ َكانُوا  ال ِتي  أَْسَماِئِه  ِبأَْحَسِن 

َماِء الدُّ  بُوَها  الس  ِ َسَماٍء ُمَقر  ُعُه ِمْن ُكلِّ ْنَيا، َفَيْسَتْفِتُحوَن َلُه، َفُيْفَتُح َلُهْم َفُيَشيِِّ
اِبَعِة، َفَيُقولُ  َماِء الس  َماِء ال ِتي َتِليَها، َحت ى يُْنَتَهى ِبِه ِإَلى الس  َعز  اّلٰلُ    ِإَلى الس 

ي يِِّ : اْكُتُبوا ِكَتاَب َعْبِدي ِفي ِعلِِّ َن، َوأَِعيُدوُه ِإَلى األَْرِض، َفِإنِِّي ِمْنَها  َوَجل 
 «.َخَلْقُتُهْم، َوِفيَها أُِعيُدُهْم، َوِمْنَها أُْخِرُجُهْم َتاَرة  أُْخَرى

َفُتَعاُد ُروُحُه ِفي َجَسِدِه، َفَيْأِتيِه َمَلَكاِن، َفُيْجِلَساِنِه، َفَيُقوََلِن  »َقاَل:  
َربَُّك؟   َمْن  اّلٰلُ َلُه:  َربَِِّي  ِديِنَي  َفَيُقوُل:  َفَيُقوُل:  ِدينَُك؟  َما  َلُه:  َفَيُقوََلِن   ،

ُجُل ال ِذي بُِعَث ِفيُكْم؟ َفَيُقوُل: ُهَو َرُسولُ   اإِلْسََلُم، َفَيُقوََلِن َلُه: َما َهَذا الر 
  ِن َلُه: َوَما ِعْلُمَك؟ ، َفَيُقوََل مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  

َماِء:   اّلٰلِ،َفَيُقوُل: َقَرْأُت ِكَتاَب   ْقُت، َفُيَناِدي ُمَناٍد ِفي الس  َفآَمْنُت ِبِه َوَصد 
َلُه   َواْفَتُحوا  الَجن ِة،  ِمَن  َوأَْلِبُسوُه  الَجن ِة،  ِمَن  َفأَْفِرُشوُه  َعْبِدي،  أَْن َصَدَق 

 «.َباب ا ِإَلى الَجن ةِ 
 «.َفَيْأِتيِه ِمْن َرْوِحَها، َوِطيِبَها، َويُْفَسُح َلُه ِفي َقْبِرِه َمد  َبَصِرهِ »َقاَل: 
يِح،  »َقاَل:   الرِِّ َطيُِِّب  َياِب،  الثِِّ َحَسُن  الَوْجِه،  َحَسُن  َرُجٌل  َوَيْأِتيِه 

َك، َهَذا َيْوُمَك ال ِذي ُكْنَت تُوَعُد، َفَيُقولُ   َلُه: َمْن َفَيُقوُل: أَْبِشْر ِبال ِذي َيُسرُّ
اِلُح، َفَيُقوُل:  أَْنَت؟ َفَوْجُهَك الَوْجُه َيِجيُء ِبالَخْيِر، َفَيُقوُل: أََنا َعَمُلَك الص 

اَعةَ   «. َربِِّ أَِقِم الس 
الَجن   ِفَراِش  ِفيِه ِمْن  يُْفَرَش للُمْؤِمِن  أَْن  الَقْبِر  َنِعيِم  َويُْلَبَس  َفِمْن  ِة، 



 كتاب الجنائز
 

177 

ِمْن ِطيِبَها َوَنِسيِمَها َما ََل   ِة َيُشمُّ َويُْفَتَح َلُه َباٌب إلى الَجن  ِة،  ِمْن ِلَباِس الَجن  
ِإَل   َويُوس  اّلٰلُ    َيْعَلُمُه  َويَُبش  تعالى،  َقْبِرِه،  في  َلُه  ِبِرْضَوانِ َع  تعالى  اّلٰلِ    َر 

 اَعِة.ِتِه، ِلَذِلَك َيْشَتاُق إلى ِقَياِم الس  َوَجن  
اّلٰلُ   اِر الذي أَْبَدَلهُ ُه َيَرى َمْقَعَدُه ِمَن الن  ُجْمَلِة َنِعيِم الَقْبِر أَن  ِمْن ثانيًا:  

َمْقَعد   َوَجل    َعز   الَجن    ا  ِبِه  َعْن  ِمَن  اإلمام مسلم    َماِلٍك   ْبنِ   أََنِس ِة، روى 
: مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َنِبيُّ َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي 

الَعْبدَ  َقْرَع   »ِإن   َلَيْسَمُع  ِإن ُه  أَْصَحابُُه،  َعْنُه  َوَتَول ى  َقْبِرِه،  ِفي  ُوِضَع  ِإَذا 
 .ِنَعاِلِهْم«

َهَذا  »َقاَل:   ِفي  َتُقوُل  ُكْنَت  َما  َلُه:  َفَيُقوََلِن  َفُيْقِعَداِنِه  َمَلَكاِن  َيْأِتيِه 
ا الُمْؤِمُن، َفَيُقوُل: أَْشَهُد أَن ُه َعْبدُ الر   َفُيَقاُل َلُه: اْنظُْر ؛  َوَرُسولُهُ اّلٰلِ    ُجِل؟ َفأَم 

 «. ِمَن الَجن ةِ  ا  ِبِه َمْقَعد اّلٰلُ   ِإَلى َمْقَعِدَك ِمَن الن اِر، َقْد أَْبَدَلَك 
َنِبيُّ  وَ اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل  آِلِه  َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه  »َفَيَراُهَما  مَ َصْحِبِه   :

 .«ا  َجِميع
ِذَراع  َسْبُعوَن  َقْبِرِه  ِفي  َلُه  يُْفَسُح  أَن ُه  َلَنا  َوُذِكَر  َقَتاَدُة:  َويُْمأَلُ ا  َقاَل   ،

 .، ِإَلى َيْوِم يُْبَعثُونَ ا  َعَلْيِه َخِضر 
الُمْؤِمَن َيَناُم ِفيِه َنْوَمَة الَعُروِس، روى   ِمْن ُجْمَلِة َنِعيِم الَقْبِر أَن  ثالثًا:  
ُهَرْيَرَة  الترمذي   أَِبي  َرُسولُ َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي َعْن  َقاَل  اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: 

أََتاُه ـ  أَْو َقاَل: أََحُدُكْم  ـ  ِإَذا ُقِبَر الَميُِِّت  »:  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
الن ِكيُر، َمَلكَ  َوِلآْلَخِر:  الُمْنَكُر،  أِلََحِدِهَما:  يَُقاُل  أَْزَرَقاِن،  أَْسَوَداِن  اِن 

ُجِل؟ َفَيُقوُل َما َكاَن َيُقوُل: ُهَو َعْبدُ    َفَيُقوََلِن: َما ُكْنَت َتُقوُل ِفي َهَذا الر 
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ِإَل   اّلٰلِ   ِإَلَه  ََل  أَْن  أَْشَهُد  مُ اّلٰلُ َوَرُسولُُه،  َوأَن   د،  َوَرُسولُُه،    ا  َحم  َعْبُدُه 
  ا  َفَيُقوََلِن: َقْد ُكن ا َنْعَلُم أَن َك َتُقوُل َهَذا، ثُم  يُْفَسُح َلُه ِفي َقْبِرِه َسْبُعوَن ِذَراع
أَْهِلي   ِإَلى  أَْرِجُع  َفَيُقوُل:  َنْم،  َلُه،  يَُقاُل  ثُم   ِفيِه،  َلُه  ُر  يَُنو  ثُم   َسْبِعيَن،  ِفي 

ْم، َفَيُقوََلِن: َنْم َكَنْوَمِة الَعُروِس ال ِذي ََل يُوِقظُُه ِإَل  أََحبُّ أَْهِلِه َفأُْخِبُرهُ 
 «.ِمْن َمْضَجِعِه َذِلَك اّلٰلُ   ِإَلْيِه، َحت ى َيْبَعَثهُ 

تعالى أَْن َيْجَعَلَنا ِمْن ُسَعَداِء الَبْرَزِخ َواآلِخَرِة َبْعَد الَحَياِة  اّلٰلَ    أَْسأَلُ 
 تعالى أعلم. واّلٰل   ْنَيا. آمين. هذا،الدُّ 

 

 **  **  ** 
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 دفع الزكاة للفروع 
دفع :  1السؤال لزوجها؟ وهل َيوز  ماهلا  زَكة  تدفع  أن  للمرأة  هل َيوز 

 الزَكة للفروع؟
َوَغْيِر ُمِجيٍز،  َهِذِه َمْسأََلٌة اْخَتَلَف الُفَقَهاُء ِفيَها، َبْيَن ُمِجيٍز  الجواب: 

أِلَن   الَجَواِز،  ِبَعَدِم  َقاَل  َمْن  ِبَقْوِل  الر    َواألَْوَلى األَْخُذ  ُذُكور أَْوََلَد    ا  ُجِل 
 َكاَة أِلَْوََلِدِه َيُكوُن َكَمْن َيْدَفُع ِلَنْفِسِه.ُجْزٌء ِمْنُه، َوَمْن َيْدَفُع الز   ا  َوِإَناث

أَُة َزَكاَة َماِلَها ِلَزْوِجَها، َوَكَذِلَك الَعْكُس، َكَما ََل َيُجوُز أَْن َتْدَفَع الَمرْ 
َعاِجزأِلَن   َكاَن  ِإْن  َعَلْيَها    ا  ُه  اإِلْنَفاِق  زَ نهَ مِ   ذَ خَ أَ وَ َعِن  فِ هَ اتَ كَ ا   حُ بِ ْص يُ   هُ ن  إِ ا 
قَ هَ اتَ كَ زَ   هِ ذِ خْ أَ   ِب بَ َس بِ  اإلِ لَ عَ   را  ادِ ا  وَ هَ يْ لَ عَ   اِق فَ نْ ى  ي  هِ   ونُ كُ تَ   َك لِ ذَ بِ ا 
،  ا  َكاَة َصاَر ُموِسر، َوأََخَذ الز  ا  ، َوِإْن َلْم َيُكْن َعاِجز ا هَ اتِ كَ زَ   نْ مِ   ةَ يدَ فِ مستَ الُ 

ْوَجُة في  َوِعْنَدَها َيِجُب َعَلْيِه أَْن يُْنِفَق َعَلْيَها َنَفَقَة الُموِسِريَن، َفَتْنَتِفُع الز  
ََل   َوِلَهَذا  َزْوِجَها،  َعَلى  َزَكاِتَها  ِمْن  َزَكاِتَها الَحاَلْيِن  َتْدَفَع  أَْن  َيُجوُز 

 ِلَزْوِجَها. 
 الَحاِرِث،   ْبنِ   َعْمِرو  َعنْ ا الَحِديُث الذي رواه اإلمام البخاري  أَم  

 ى َصل    الن ِبي    َفَرأَْيُت   الَمْسِجِد،  ِفي  ُكْنُت :  َقاَلْت اّلٰلِ    َعْبدِ   اْمَرأَةِ   َزْيَنَب   َعنْ 
ْقنَ : َفَقاَل َم  َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ  «  ِمنْ   َوَلوْ  »َتَصد   . ُحِليُِِّكن 

  َفَقاَلْت :  َقاَل   َحْجِرَها،  ِفي  َوأَْيَتامٍ   اّلٰلِ،  َعْبدِ   َعَلى  تُْنِفُق   َزْيَنُب   َوَكاَنْت 
 أََيْجِزي َم  َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   َسْل   اّلٰلِ:  ِلَعْبدِ 
َدَقِة؟  ِمنَ   َحْجِري ِفي أَْيَتامٍ  َوَعَلى َعَلْيَك  أُْنِفَق  أَنْ  َعنِِّي  الص 

َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   أَْنِت   َسِلي :  َفَقاَل  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
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َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيِِّ   ِإَلى  َفاْنَطَلْقُت   ،مَ َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   ، مَ َعَلْيِه 
  َعَلْيَنا  َفَمر    َحاَجِتي،  ِمْثُل   َحاَجُتَها   الَباِب،  َعَلى  األَْنَصارِ   ِمنَ   اْمَرأَة    َفَوَجْدُت 

 أََيْجِزي َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبي    َسلِ :  َفُقْلَنا   ٌل،ِبََل 
 . ِبَنا  تُْخِبرْ  ََل :  َوُقْلَنا  َحْجِري؟ ِفي ِلي  َوأَْيَتامٍ  َزْوِجي، َعَلى أُْنِفَق  أَنْ  َعنِِّي

 .ُهَما؟« »َمنْ : َفَقاَل  َفَسأََلُه، َفَدَخَل 
 .َزْيَنُب : َقاَل 
َياِنِب؟«  »أَيُّ : َقاَل   .الز 
 اّلٰلِ.  َعْبدِ   اْمَرأَةُ : َقاَل 
َدَقِة« َوأَْجرُ   الَقَراَبةِ  أَْجرُ  أَْجَراِن، َلَها   »َنَعْم،: َقاَل   .الص 

َوُشر   الُفَقَهاِء  َبْعُض  الَحِديِث َقاَل  َعَلى   ن  إِ   :اُح  َمْحُموٌل  الَحِديَث 
  ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   اْمَرأَةِ   َراِئَطةَ   َعنْ ِع، ِبَدِليِل َما رواه اإلمام أحمد  َطوُّ َصَدَقِة الت  
 َعَلْيهِ   تُْنِفُق   َفَكاَنْت :  َقاَل   اْلَيِد،   َصَناعَ   اْمَرأَة    َوَكاَنْت   َوَلِدِه،  َوأُمِِّ   َمْسُعوٍد،
 . َصْنَعِتَها  ِمنْ   َوَلِدهِ  َوَعَلى

 َعنِ   َوَوَلُدكَ   أَْنَت   َشَغْلَتِني  َلَقدْ :  َمْسُعودٍ   ْبنِ اّلٰلِ    ِلَعْبدِ   َفُقْلُت :  َقاَلْت 
َدَقِة، َق  أَنْ  أَْسَتِطيعُ  َفَما  الص   . ِبَشْيءٍ  َمَعُكمْ  أََتَصد 

  أَنْ   أَْجرٌ   َذِلَك   ِفي  َيُكنْ   َلمْ   ِإنْ   أُِحبُّ   َما َواّلٰل    اّلٰلِ:  َعْبدُ   َلَها  َفَقاَل 
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   َفأََتْت   َتْفَعِلي، َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   ، مَ َعَلْيِه 
 َوََل   ِلي  َوَلْيَس   ِمْنَها،  أَِبيعُ   َصْنَعةٍ   َذاُت   اْمَرأَةٌ   ِإنِِّي  اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا :  َفَقاَلْت 
َدَقِة،   َعنِ   َشَغُلوِني   َوَقدْ   َها،َغْيرُ   َنَفَقةٌ   ِلَزْوِجي   َوََل   ِلَوَلِدي  أَْسَتِطيعُ   َفَما   الص 

َق  أَنْ   أَْنَفْقُت؟ ِفيَما   أَْجرٍ  ِمنْ  ِلي  َفَهْل  ِبَشْيٍء، أََتَصد 
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: مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َلَها   َفَقاَل :  َقاَل 
 «.َعَلْيِهمْ   أَْنَفْقِت  َما أَْجرَ  َذِلَك  ِفي  َلِك  َفِإن   ،َعَلْيِهمْ   أَْنِفِقي»

الش   الَحِديُث  أَن  َفَهَذا  َعَلى  أََفاَد  َتَطوُّ   ِريُف  َكاَنْت  ، ا  عَصَدَقَتَها 
 َوَلْيَسْت َزَكاة .

الذي رواه اإلمام البخاري   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َيِزيدَ   ْبنِ   َمْعنِ ا َحِديُث  َوأَم  
َثُه،َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َيِزيدَ   ْبنَ   َمْعنَ   أَن   اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   َباَيْعُت :  َقاَل   َحد 

ي،  َوأَِبي  أََنا َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   ،  َوَخَطَب   َوَجدِِّ   َفأَْنَكَحِني   َعَلي 
ُق   َدَناِنيرَ   أَْخَرجَ   َيِزيدُ   أَِبي  َوَكانَ   ِإَلْيِه،  َوَخاَصْمُت   ِعْندَ   َفَوَضَعَها   ِبَها،  َيَتَصد 

 أََرْدُت،   ِإي اكَ   َماَواّلٰل    :َفَقاَل   ِبَها   َفأََتْيُتهُ   َفأََخْذتَُها،  َفِجْئُت   الَمْسِجِد،  ِفي  َرُجلٍ 
: َفَقاَل   ،مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   ِإَلى  َفَخاَصْمُتهُ 

 .َمْعُن« َيا  أََخْذَت  َما  َوَلَك  َيِزيُد، َيا  َنَوْيَت   َما   »َلَك 
 ِع.َطوُّ َها َصَدَقُة الت  َفَقْد َذَهَب َكِثيٌر ِمَن الُفَقَهاِء إلى أَن  

َكاِة ِإَذا أَْخَطأَ ِة َجَواِز الز  َوَبْعُض الُفَقَهاِء َحَمَل الَحِديَث َعَلى ِصح  
 َوََل َها تُْجِزئُهُ َكاِة، َكأَْن أَْعَطى ِلَوَلِدِه أَو ِلَغِنٍيِّ َفِإن  الُمَزِكِّي في َمْصِرِف الز  
الز   ِإَعاَدُة  َعَلْيِه  َسِيِِّدَنا  َيِجُب  ِعْنَد  َوَلَدُه  َزْيٌد  َخاَصَم  َوِلَذِلَك   ، َثاِنَية  َكاِة 

َم، َوَلو َكاَن َيْعَلُم َجَواَز َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ 
 َخاَصَمُه.َكاِة ِلَوَلِدِه َما َدْفِع الز  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َوَبْعُض    اِفِعيُّ َفالَمْسأََلُة ِفيَها ِخََلٌف َبْيَن الُفَقَهاِء، َفَذَهَب اإِلَماُم الش  

 الُفَقَهاِء إلى َجَواِز ِإْعَطاِء الَمْرأَِة َزَكاَتَها ِلَزْوِجَها. 
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 ْوِج. َكاِة للز  اِز ِإْعَطاِء الز  َوَذَهَب اإِلَماُم أَُبو َحِنيَفَة َوَغْيُرُه إلى َعَدَم َجوَ 
 َوَقاَل اإِلَماُم َماِلٌك: ََل تُْعِطي الَمْرأَُة َزْوَجَها َزَكاَة َماِلَها. 

الَحَنِفي   ِعْنَد  َتُجوُز  ََل  َوُفُروِعِه  الُمَزِكِّي  أِلُُصوِل  ِبالِنِّْسَبِة  ِة  َوَكَذِلَك 
الش   َوأََجاَز  َوالَما اِفِعي  َوالَحَناِبَلِة،  الز  ِلِكي  ُة  ِإْعَطاَء  َوالُفُروِع  ُة  لألُُصوِل  َكاَة 

 ِمْن َسْهِم الَغاِرِميَن، ََل ِمْن َسْهِم الُفَقَراِء َوالَمَساِكيَن.
الش   ِبالَحِديَثْيِن  َجِميُع َواَلْسِتْدََلُل  ِإَلْيِه  َذَهَب  ِلَما  َيْصُلُح  ِريَفْيِن 

 الُفَقَهاِء. 
َكاِة لألُُصوِل َوللُفُروِع، َوَكَذِلَك  َطاِء الز  َوالذي أََراُه َعَدَم َجَواِز ِإعْ 

الز   ِذم  ِة، َحت  ْوِجي  ِلَراِبَطِة  َتْبَرأَ  الُمَكل  ى  البيهقي  ُة  ِلَما روى  ِبَيِقيٍن،  َعْن ِف 
َصَدَقٍة  َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َعِليٍِّ  ِفي  َحقٌّ  ِلَواِلٍد  َوََل  ِلَوَلٍد  َلْيَس  َقاَل:  أَن ُه 

 . َمْفُروَضةٍ 
َهاُء الَحَنِفي    تعالى أعلم.واّلٰل   ِة َوالَحَناِبَلِة. هذا،َوِلَما َذَهَب ِإَلْيِه ُفق 

 دفع الزكاة لألخت 
 هل َيوز دفع الزَكة لألخت إذا اكنت فقرية؟ : 2السؤال

 َكاِة لألُْخِت ِبُشُروٍط:َيُجوُز َدْفُع الز  الجواب: 
َواِلُد  1 َيُكوَن  أَْن  َعاِقَلٌة  ـ  َباِلَغٌة  َوِهَي  الَحَياِة،  َقْيِد  َعَلى  األُْخِت 

 َراِشَدةٌ، َوِهَي َفِقيَرةٌ.
، َوَزْوُجَها َعَلى َقْيِد الَحَياِة، َوِهَي  2 َجة  ـ أَو أَْن َتُكوَن األُْخُت ُمَتَزِوِّ
 َفِقيَرةٌ.
 وَن، َوِهَي َفِقيَرةٌ.ـ أَو أَْن َتُكوَن األُْخُت أَْرَمَلة  َوِعْنَدَها أَْوََلٌد ِباِلغُ 3
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َكاِة لألُْخِت الَباِلَغِة الَفِقيَرِة، ِإَذا َكاَن َواِلُدَها َعَلى َقْيِد َفَيُجوُز َدْفُع الز  

، أَو ِعْنَدَها َباِلُغوَن، َوِهَي َفِقيَرةٌ. َجة   الَحَياِة، أَو َكاَنْت ُمَتَزِوِّ
ى، َوََل َزْوَج َلَها، َوََل َوَلَد، َفََل َيُجوُز َدْفُع  أَبُوَها ُمَتَوف  ا ِإَذا َكاَن  أَم  

 تعالى أعلم.واّلٰل  َفَقَة َواِجَبٌة َعَلى األَِخ. هذا،الن   َكاِة َلَها، أِلَن  الز  
 دفع الزكاة للعمة

 هل َيوز أن أدفع زَكة مايل لعمَت؟: 3السؤال
، أَو َكاَن أَُخوَها َعَلى َقْيِد الَحَياِة، ُة مُ ِإَذا َكاَنِت الَعم  الجواب:   َجة  َتَزِوِّ

أَو َكاَنْت أَْرَمَلة  َوَلَها َوَلٌد، َوِهَي َفِقيَرةٌ، َفَيُجوُز أَْن َتْدَفَع َزَكاَة َماِلَك َلَها، 
 َنَفَقَتَها َعَلى أَِخيَها، أَو َعَلى َوَلِدَها. أِلَن  

ا ِإَذا َكاَنْت َعْزَباَء، َوََل أََخ َلَها، أَو أَْرَمَلة  َوََل َوَلَد َلَها، َفََل َيُجوُز أَم  
 َفَقَة َواِجَبٌة َعَلْيَك. الن   َلَك أَْن َتْدَفَع َزَكاَة َماِلَك َلَها، أِلَن  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُتَك َعْزَباَء أَو أَْرَمَلة  َوََل أََخ َلَها َوََل َوَلَد، َفََل َيُجوُز ِإَذا َكاَنْت َعم  فَ 

 َجاَز َلَك أَْن َفَقَة َواِجَبٌة َعَلْيَك؛ َوِإَل  الن    َلَك أَْن َتْدَفَع َزَكاَة َماِلَك َلَها، أِلَن  
َلَها، أِلَن   ِبَواِجَبٍة َعَلْيَك، َبْل ِهَي َواِجَبٌة  َفَقَة لَ الن    َتْدَفَع َزَكاَة َماِلَك  ْيَسْت 
 تعالى أعلم.واّلٰل  َعَلى األَِخ أَو الَوَلِد. هذا،

 إعطاء الزكاة لطالب العلم 
أو  :  4السؤال يْدرسون  اَّلين  العلم  لطلب  املال  زَكة  إعطاء  َيوز  هل 

 يَدرِِّسون يف املدارس الْشعية؟
ِب الِعْلِم، ِإَذا َكاِة ِلطَُل  الُفَقَهاُء َعَلى َجَواِز ِإْعَطاِء الز  َفَق  ات  الجواب:  
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َعَلى   َقاِدِريَن  َكانُوا  َوِإْن  َغْيِرِهْم،  ِمْن  ِبَذِلَك  أَْوَلى  َوُهْم  ُفَقَراَء،  َكانُوا 
ِغيَن ِلَطَلِب الِعْلِم.  الَكْسِب، َما َداُموا ُمَتَفِرِّ

، ِلَقْوِلِه َصل  َها ََل تُْدَفُع ِلِذي ِمر  َكاِة أَن  األَْصَل في الز    أِلَن     ىٍة َسِوٍيِّ
َدَقةُ   َتِحلُّ   »ََل َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ،  الص   ِلِذي  َوََل   ِلَغِنيٍِّ
ةٍ  «  ِمر  الترمذي وأبو داود    َسِويٍِّ اّلٰلُ   َرِضَي   َعْمٍرو  ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ رواه 

 َعْنُهَما.
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُسوَن في  َكاِة لطَُل  َفَيُجوُز ِإْعَطاُء الز   ِب الِعْلِم الذيَن َيْدُرُسوَن أَو يَُدِرِّ

ِة ِإْن َكانُوا ُفَقَراَء، َوَلو َكانُوا َقاِدِريَن َعَلى الَكْسِب، َما  ْرِعي  الَمَداِرِس الش  
ِغيَن للعِ   . ا  ْلِم ِدَراَسة  َوَتْدِريسَداُموا ُمَتَفِرِّ

ِسيَن ُمَقاِبَل َتْدِريِسِهْم  ِإْعَطاَء الز    ُه إلى أَن  َنبُّ َوَلِكْن َيِجُب الت   َكاِة للُمَدِرِّ
وَن األَْجَر ُمَقاِبَل الَعَطاِء، َواألَْجُر ََل َيُكوُن ِمَن ُهْم َيْسَتِحقُّ ََل َيُجوُز، أِلَن  

 تعالى أعلم.واّلٰل  َكاِة. هذا، الز  
 دفع الزكاة للمدارس الشرعية

هل َيوز دفع الزَكة للمدارس الْشعية، من أجل رصف رواتب  :  5السؤال
 املوظفني فيها؟

َن  َكاَة َعَلى األَْغِنَياِء، َوَبي  الز    َوَجل    َعز  اّلٰلُ    َلَقْد َفَرَض   أوَلً:الجواب:  
تعالى:   َفَقاَل  الَعِظيِم،  الُقْرآِن  في  ڻڻڻ﴿َمَصاِرَفَها 

ھھھھہہہہۀۀ

 . [60]التوبة:  ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے
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َداِئيِِّ   الَحاِرِث   ْبنِ   ِزَيادِ وروى أبو داود َعْن   :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ     َرِضَي الصُّ
 َفَذَكرَ   َفَباَيْعُتُه،َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   أََتْيُت 
َدَقِة،  ِمنَ   أَْعِطِني:  َفَقاَل   َرُجٌل،  َفأََتاهُ :  َقاَل   ،َطِويَل    ا  َحِديث   َلهُ   َفَقاَل   الص 
 َلمْ   َتَعاَلى اّلٰلَ    »ِإن  :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ 
َدَقاِت، ِفي َغْيِرهِ   َوََل  َنِبيٍِّ  ِبُحْكمِ  َيْرَض  أََها ُهَو، ِفيَها  َحَكمَ  َحت ى الص    َفَجز 
َك« أَْعَطْيُتَك  األَْجَزاءِ  ِتْلَك  ِمنْ   ُكْنَت  َفِإنْ  أَْجَزاٍء، َثَماِنَيةَ   . َحق 

  . ََل َيُعمُّ ﴾ےھھ﴿َكاِة:  َقْولُُه تعالى في َمَصاِرِف الز  ثانيًا:  
ِمْن َثَماِنَيِة    ا  َجِميَع ُسُبِل الَخْيِر َلَما َكاَن ِصْنف  ُسُبَل الَخْيِر، َوَلو َكاَن َيُعمُّ 

 أَْصَناٍف. 
َرِحَمهُ  َماِلٌك  اإِلَماُم  ُسُبُل اّلٰلُ    َيُقوُل  ََل  اّلٰلِ    تعالى:  َوَلِكِنِّي  َكِثيَرةٌ، 

 ُهَنا الَغْزُو. اّلٰلِ   الُمَراَد ِبَسِبيلِ  في أَن   ا  أَْعَلُم ِخََلف
ُه،  ، َوَهَذا َحقُّ ا  أَْم َفِقير  ا  َكاَن َغِني أأَْجَرُه َسَواٌء    األَِجيُر َيْسَتِحقُّ   ثالثًا:
 أَْجَرُه،  األَِجيرَ   »أَْعطُوا َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى ِلَقْوِلِه َصل  

ماجه    َعَرُقُه«  َيِجف    أَنْ   َقْبَل  ابن  اّلٰلُ   َرِضَي   ُعَمرَ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ رواه 
 َمُه. َعْنُهَما. َواألُْجَرُة َيْأُخُذَها ِلَقاَء ُجْهٍد َقد  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
أَْجِل َصْرِف َرَواِتِب  ِة ِمْن  ْرِعي  َكاِة للَمَداِرِس الش  َفََل َيُجوُز َدْفُع الز  

أِلَن  الُمَوظ   ِفيَها،  َيْسَتِحقُّ الُمَوظ    ِفيَن  َواألَِجيُر  األَُجَراِء،  ِبَمْنِزَلِة  ِفيَها    ِفيَن 
ِه. األُْجَرَة ِلَقاَء َما َقد    َم، َوَهَذا ِمْن َحِقِّ

 َمُه. تُْدَفُع َلُه ُمَقاِبَل ُجْهٍد َقد  َكاُة َفُتْدَفُع للَفِقيِر ِبَسَبِب َفْقِرِه، َوََل  ا الز  َوأَم  
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الش   الَمَداِرِس  َوََل  الَمَساِجِد،  ِلِبَناِء  َدْفُعَها  َيُجوُز  ََل  ِة  ْرِعي  َكَما 
 تعالى أعلم.واّلٰل  َوَغْيِرَها. هذا،

 من أين تصرف رواتب الموظفين؟
للمدارس  :  6السؤال الفطر  وصدقة  املال  زَكة  إعطاء  َيوز  ال  اكن  إذا 
 ْشعية َلرصفوها ىلع املدرسني، فمن أين تدفع رواتب املدرسني؟ال

الص    أوَلً:الجواب:   ِمَن  َلُهْم  َوالَوَصاَيا  تُْدَفُع  َوالِهَباِت  َدَقاِت 
َيْدَفُعوَن َبرُّ َوالت   الذيَن  َهُؤََلِء  أَْيَن  َيُقوَل:  أَْن  أََحٌد  َيْسَتِطيُع  َوََل  َعاِت، 
الذي َنِعيُشُه الَيْوَم في َجِوِّ َهِذِه األَْزَمِة    الَواِقعِ   َرأَْيَنا ِفيا  َدَقاِت؟ أِلَن  الص  

َوُكلُّ  الَمََلِييِن،  ِمَئاِت  َدَفُعوا  الص  َمْن  ِمَن  بُُيوِت َها  ِلَتْرِميِم   َعز  اّلٰلِ    َدَقاِت 
 وَت.تعالى َوَلْن َيمُ اّلٰلِ  ِة َقاِئٌم ِبِإْذنِ ، َفالَخْيُر في َهِذِه األُم  َوَجل  

ِت األَْوَقاِف التي َتَرَكَها آَباُؤَنا َوأَْجَداُدَنا،  تُْدَفُع َلُهْم ِمْن َغَل  ثانيًا:  
 َماَرِة بُُيوِت َحْيُث أَْوَقُفوا ِمَن الَعَقاَراِت َوَغْيِرَها َما يُْغِني الُمْسِلِميَن في عِ 

 ِة َوالَمَعاِهِد.ْرِعي  تعالى، َوَدْعِم الَمَداِرِس الش  اّلٰلِ 
ُعوَن، َوَلْم تُْدَعِم الَمَداِرُس الش  ثالثًا:   ُة ِمْن  ْرِعي  ِإَذا َلْم يُوَجِد الُمَتَبِرِّ
َغَل   الش  ِقَبِل  الَمَداِرُس  َفْلَتُكِن  األَْوَقاِف،  َكَبِقي  ْرِعي  ِت  التي  ُة  الَمَعاِهِد  ِة 

ِسيَن َوِلَساِئِر الُمَوظ  ِب، َل  ة  ِمَن الطُّ َشْهِري   ا  َتْأُخُذ أَْقَساط   ِفيَن. ِلَتْدَفَع للُمَدِرِّ
َفُجلُّ  َذِلَك؟  ِمْن  َيْمَنُع  الذي  ُمَسج  َل  الطُّ   َوَما  َمَعاِهِد  ِب  في  ِليَن 

، َحت  َشْهِري   ا  ْدِريِس َوَيْدَفُعوَن أَْقَساطالت    ِة.ى في الَمْرَحَلِة اَلْبِتَداِئي  ة 
الرابعًا:   الَمِبيِت  الش  ل  ِإْلَغاُء  الَمَداِرِس  في  أِلَن  ْرِعي  ْيِلِيِّ  ُل  ِة،  يَُحِمِّ ُه 

  َراِب، َوِهَي في َحاَلِة ِغَنى  َعْن َذِلَك؛ َوُجلُّ َعاِم َوالش  الَمْدَرَسَة أَْعَباَء الط  
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 .ْيِليُّ ِة َلْيَس ِفيَها الَمِبيُت الل  ْرِعي  الَمَداِرِس َوالَمَعاِهِد الش  
َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ِة أَْن َتْعَلَم َحِديَث َسِيِِّدَنا َرُسولِ األُم  َيِجُب َعَلى  

َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  الترمذي  َوَعَلى  رواه  الذي    َقْيٍس   ِبْنِت   َفاِطَمةَ   َعنْ َم 
َم َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيُّ   ُسِئَل   أَوْ   َسأَْلُت،:  َقاَلْت 
َكاِة؟  َعنِ   الز 

َكاِة«  ِسَوى  ا  َلَحقِّ   الَمالِ   ِفي  »ِإن  :  َفَقاَل    ِفي   ال ِتي  اآلَيةَ   َهِذهِ   َتََل   ثُم    الز 
 .[107]البقرة:  پٻٻٻٻ﴿ : الَبَقَرةِ 

پپٻٻٻٻ﴿تعالى:  اّلٰلِ    َوأَْن َتْعَلَم َقْوَل 

  ٿٺٺٺٺ  ڀڀڀڀپپ
ۅۋۋٴۇۈ﴿ . َوَقْوَلُه تعالى:  [134ـ133]آل عمران:  

ائائىىېېېېۉۉۅ

تعالى:  [274]البقرة:    ەئ َوَقْوَلُه   ڇڇڇچچچ﴿. 
ککککڑڑ  ژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ

]الذاريات:    ﴾ڱڱڱڳڳڳ  ڳگگگ  گ

 . ا  . َلْيَس َمْعُلوم [19ـ15
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

  تعالى، َوََل أََقل  اّلٰلِ    ِفيَن ُمَتَوِفَِّرةٌ ِبَفْضلِ َرَواِتِب الُمَوظ  ُبُل ِلَدْفِع  َفالسُّ 
الطُّ  َيْدَفَع  أَْن  أَْقَساط َل  ِمْن  َوأَم  َشْهِري    ا  ُب  للَمْدَرَسِة،  الطُّ ة   الُفَقَراُء  َل  ا  ُب 

َدَقاِت؛ َوَهَذا  و الص  َكَواِت أَ َفُهَناَك َمْن َيْدَعُمُهْم ِلُمَتاَبَعِة َطَلِب الِعْلِم ِمَن الز  
 أَْمٌر ََل يُْنَكُر.
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األُم   أَْغِنَياَء  ُضوا  يَُحِرِّ أَْن  الُعَلَماِء  َعَلى  َوَعَلى  الَيَساِر  َوأَْصَحاَب  ِة 
في الَعَطاِء    ا  ِة َمْوُجوٌد، َفِإْن َرأَْيَنا َتْقِصيرالَخْيَر في األُم     ِإن  َدَقاِت، َفَواّللِٰ الص  
 َب الِعْلِم. ِهْم أَْنُفَسَنا َنْحُن طَُل  َفْلَنت  

تعالى  اّلٰلُ    َنَها َكاَة تُْصَرْف في َمَصاِرِفَها التي َبي  َوِفي الِخَتاِم، ِلَنْتُرِك الز  
  ى َصل  اّلٰلِ    في ِكَتاِبِه الَعِظيِم، َوَلْم َيْجَعْل َتْحِديَد َمَصاِريَفَها ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  اِثِه.َعْن ُور   َم َفْضَل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ 
 القدر الذي يعطى للفقير

يَْدَفعَ :  7السؤال ْن 
َ
أ َراَد 

َ
أ َهْل    إَِذا  للَفِقريِ،  ُيْعِطي  َكْم  َماهِلِ،  َزََكَة  الَعْبُد 

َقل   ُيْعِطيِه ِمْقَدارَ 
َ
ْم أ

َ
 ِمْن َذلَِك؟ انلَِِّصاِب ِِبَْيُث ُيْغنِيِه، أ

الَواِحَد ِمْن أَْهِل الَحاَجِة    َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَن  الجواب:  
للز   الز  الُمْسَتِحق   ِمَن  يُْعَطى  ِمْقَدارَ كَ َكاِة  َعام  اِة  َيُعولُُه  َوِلَمْن  َلُه   ا  الِكَفاَيِة 

  ِبي  الن    َعاٍم، َوأِلَن    ُر ُكل  َكاَة َتَتَكر  الز    ، َوََل يَُزاُد َعَلْيِه، َوُقِيَِّد ِبالَعاِم أِلَن  َكاِمَل  
 أِلَْهِلِه ُقوَت َسَنٍة.َخَر َم اد  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَصل  

الَحَنِفي   للز  َوِعْنَد  الُمْسَتِحقُّ  الَحاَجِة  أَْهِل  ِمْن  الَواِحُد  يُْعَطى  َكاِة  ِة 
ِلُكِلِّ َواِحٍد ِنَصاٍب َوََل يَُزاُد َعَلْيِه، ِإَل    ِمْقَدارَ  َفُيْعَطى  َلُه ِعَياٌل،  ِإَذا َكاَن   

 ِنَصاٍب.  ِمْنُهْم ِمْقَدارُ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َكاَة ِلَفِقيٍر َفُيْعِطْيِه إلى َحِدِّ َما يُْغِنيِه،  َفِإَذا أََراَد اإِلْنَساُن أَْن يُْعِطَي الز  
بة يَعْنُه: ِإَذا أَْعَطْيُتْم َفأَْغنُوا. رواه ابن أبي شاّلٰلُ    ِلَقْوِل َسِيِِّدَنا ُعَمَر َرِضَي 

 والبيهقي. 
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َما َيْكِفيِه َوَمْن َيُعوُل، َوَلو َزاَد    ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء يُْعَطى ِمْقَدارَ َوِعْنَد  
 ِإَذا َكاَن َعَلْيِه ِة ََل يُْعَطى أَْكَثَر ِمْن ِنَصاٍب ِإَل  َعَلى الِنَِّصاِب، َوِعْنَد الَحَنِفي  

َد الد  َدْيٌن، َفُيْعَطى َحت    تعالى أعلم. واّللٰ  ْيَن الذي َعَلْيِه. هذا،ى يَُسِدِّ
 هل يأخذ من مال الزكاة؟ 

إنسان مولك بصندوق ُتمع فيه الصدقات والزكوات َلوزعها  :  8السؤال
ة، فهل َيوز أن يأخذ منها،  ىلع أصحاب احلاجة، وهو ِباجة ماس  

 ؟[60]اِلوبة:  ﴾ہۀ﴿من منطلق: 
الَماِل،  الجواب:   أَْصَحاِب  َعْن  َوِكيٌل  اإِلْنَساُن  أَْن َفَهَذا  َلُه  َوَلْيَس 

 ِفيَما أُِذَن َلُه ِفيِه، َوُهَو ُمْسَتْأَمٌن َعَلى َهَذا الَماِل، َف في الَماِل ِإَل  َيَتَصر  
َعَلى   َوُمَحاِفٌظ  أَِميٌن  َوالُمْؤِمُن  األََماَنَة،  َخاَن  َفَقْد  ِمْنُه  َشْيَئا   أََخَذ  َفِإْن 

 َياَنُة األََماَنِة. األََماَنِة، َوِمْن ِصَفاِت الُمَناِفِقيَن خِ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

  َم أَْصَحاَب ْعلِ َكاِة ُدوَن أَْن يُ َفََل َيُجوُز للَوِكيِل أَْن َيْأُخَذ ِمْن َماِل الز  
 َفََل األَْمَواِل، َفِإْن أَْعَلَمُهْم َوَواَفُقوا َعَلى األَْخِذ َفْلَيْأُخْذ ِبالَمْعُروِف، َوِإَل  

ُه ُمْسَتْأَمٌن َعَلى َهَذا الَماِل َيُجوُز َلُه أَْن َيْأُخَذ ِمْنَها َشْيئا  َوَلو َكاَن َفِقيرا ، أِلَن  
يَصاِلِه إِ  ى  َراِبٌح، َوَيُقوُل َصل    في الَتَعاُملِ   ، َوالَواِضحُ الُفَقَراِء    ِمنَ   لى َغْيِرهِ إِلِ

َم: »الِبرُّ ُحْسُن الُخُلِق، َواإِلْثُم َما َحاَك َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  
اِس   ِفي َنْفِسَك، َوَكِرْهَت أَْن َيط ِلَع َعَلْيِه الن اُس« رواه اإلمام مسلم َعْن َنو 

 َعْنُه.اّلٰلُ  اَن َرِضَي ْمعَ ْبِن َس 
الز   َهِذِه  ِمْن  َيْأُخَذ  أَْن  َلُه  َيُجوُز  َسْهِم:  َوََل  ِمْن  ۀ﴿َكَواِت 
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،   اِس َزَكَواِت الن    َجْمعِ َفا  ِمْن ِقَبِل َوِلِيِّ األَْمِر في  ُه َلْيَس ُمَوظ  أِلَن    ﴾ہ
َكاِة َوََل  الز  َماِل  ِمْن  يُْعِطيِه  ال ِذي  ُهَو  َفَولُِِّي األَْمِر  َولُِِّي األَْمِر  ِفِإْن َوظ َفُه 

 تعالى أعلم.  اّلٰلُ . هذا، و ِسهِ َيْأُخُذ ُهَو ِبَنفْ 
 عندها ذهب ومال

امرأة عندها ذهب دون انلصاب، ومال نقدي، فهل ُتب الزَكة  :  9السؤال
 فيهما؟ 

الن  مُ العُ الجواب:   ِمَن  ْقِدي  ََلُت  َلَها  َذاِتَها،  ِبَحِدِّ  َقاِئَمٌة  أَْجَناٌس  ُة 
 .ِة َكاِمَلة  َمِني  ِة، َوِفيَها ِصَفُة الث  َهِب والِفض  األَْحَكاِم َما للذ  

ُهَما َمَع َبْعِضِهَما، َفِإَذا َبَلَغا  ُه َيُضمُّ َفِإن    ا  َنْقِدي  َوَماَل    ا  َوَمْن َمَلَك َذَهب
 َكاُة ِفيِهَما.َوَجَبِت الز   ا  َصاب نِ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َهَب الذي ِعْنَدَها إلى الَماِل الَمْوُجوِد ِعْنَدَها  ِت الَمْرأَُة الذ  َفِإَذا َضم  
غ   85َكاُة ِفيِهَما، َوالِنَِّصاُب ُهَو َما يَُعاِدُل ِقيَمَة  ، َوَجَبِت الز  ا  َوَبَلَغا ِنَصاب 

 تعالى أعلم.واّلٰل  َهِب. هذا،ِمن الذ  
 زكاة المحاصيل الزراعية 

َراِعي  َكْيَف تَُؤد  : 10السؤال  ِة؟ى َزََكةُ الَمَحاِصيِل الِزِّ
الز  :  الجواب َراِعي  َتِجُب  الِزِّ الَمَحاِصيِل  في  تعالى:  َكاُة  ِلَقْوِلِه  ِة، 

. َوََل يُْشَتَرُط الَحْوُل في َزَكاِة  [141]األنعام:    ﴾ۇۇڭڭ﴿
 .ا  ُروِع َوالِثَِّماِر اِتَِّفاق الزُّ 

الزُّ  َزَكاِة  في  يُْشَتَرُط  الُفَقَهاِء،  َوَلِكْن  ُجْمُهوِر  ِعْنَد  الِنَِّصاُب  ُروِع 
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 كغ.  1200َوالِنَِّصاُب ِعْنَدُهْم َخْمَسُة أَْوُسٍق، َما يَُعاِدُل 
َذِلَك   في  َرِحَمهُ َوَخاَلَف  َحِنيَفَة  أَبُو  ََل اّلٰلُ    اإِلَماُم  َوَقاَل:  تعالى، 
ُروِع َوالِثَِّماِر، َبْل ِهَي َواِجَبٌة في الَقِليِل َوالَكِثيِر، يُْشَتَرُط ِنَصاٌب ِلَزَكاِة الزُّ 

َر ِبـ /َوالص  ، ِمْن ِنْصِف َصاعٍ  َما َلْم َيُكْن أََقل    /غ. 3800اُع ُقِدِّ
ِمْن    الزُّ َويُْؤَخُذ  ُعْشرُ َزَكاِة  َوالِثَِّماِر  ِبَماِء    ُروِع  ُسِقَي  ِإَذا  الَخاِرِج 
 َماِء، َوِإَذا ُسِقَي ِبُكْلَفٍة َوُمْؤَنٍة َفُيْؤَخُذ ِمْنُه ِنْصُف الُعْشِر. الس  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َراِعي  َفُتَؤد   الَخاِرِج، َوََل يُْطَرُح ِمْنُه  ِة ِمْن ُكِلِّ  ى َزَكاُة الَمَحاِصيِل الِزِّ

الن   َوََل  األُْجَرُة،  َوََل  ِنْصُف الِبَذاُر،  أَو   ، الُكِلِّ الُعْشُر في  َيِجُب  َبْل  َفَقُة، 
 الُعْشِر ِإَذا َكاَنِت األَْرُض تُْسَقى ِبُكْلَفٍة َوُمْؤَنٍة. 

ِبأََداِء الز   َيُكِن الُمَزاِرُع َعَلى  َكاِة في الَقِليِل َوالَكِثيِر، َولْ َوأََنا أَْنَصُح 
 جبيئىئحئمئجئیییی﴿ ِثَقٍة ِمْن َقْوِلِه تعالى:  

 .[39]سبأ: 
َنَقَصْت  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىومن قوله َصل   َم: »َما 

 َعْنُه. هذا، اّلٰلُ    َصَدَقٌة ِمْن َماٍل« رواه اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 زكاة الغنم 

 اَكةُ يف الَغَنِم؟ َوَما ُهَو ِمْقَداُر نَِصابَِها؟َهْل َُتُِب الز  : 11السؤال

الَغَنَم ِمَن األَْصَناِف التي َتِجُب    أَْجَمَع الُفَقَهاُء َعَلى أَن  الجواب:  
َكاِة ِفيَها َتَماُم الَحْوِل، َوأَْن َتُكوَن َساِئَمة   َكاُة، َويُْشَتَرُط ِلُوُجوِب الز  ِفيَها الز  
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ـ  أَم  ـ َيْعِني: ِغَذاُؤَها َعَلى الر   ا ِإَذا َكاَنْت َمْعُلوَفة  ََل َتِجُب  ْعِي ِمْن َنَباِت الَبِرِّ
 َكاُة ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء.ز  ِفيَها ال

 اِلي:ْكِل الت  َوتُْؤَخُذ َزَكاُة الَغَنِم َعَلى الش  
 ِمْن َواِحَدٍة إلى ِتْسٍع َوَثََلِثيَن ََل َشْيَء ِفيَها. 
 َوِمَن أَْرَبِعيَن إلى ِمَئٍة َوِعْشِريَن ِفيَها َشاةٌ.

  ِفيَها َشاَتاِن.نِ يَوِعْشِريَن إلى ِمَئتَ  ِإْحَدىَوِمْن ِمَئٍة وَ 
 إلى َثََلِثِمَئٍة َوِتْسٍع َوِتْسِعيَن َثََلُث ِشَياٍه. ةٍ ِن َوَواِحدَ يَوِمْن ِمَئتَ 

 َوِمْن أَْرَبِعِمَئٍة إلى أَْرَبِعِمَئٍة َوِتْسٍع َوِتْسِعيَن أَْرَبُع ِشَياٍه.
 ِشَياٍه. َوِمْن َخْمِسِمَئٍة إلى َخْمِسِمَئٍة َوِتْسٍع َوِتْسِعيَن َخْمُس 

 اِئِد.َوَهَكَذا َما َزاَد َعْن َذِلَك في ُكِلِّ ِمَئِة َشاٍة َشاةٌ، َمْهَما َكاَن َقْدُر الز  
َلُه َسَنٌة َفَما َزاَد، َوِإْن  ُة، َما َتم  ِني  َوالذي يُْؤَخُذ في َزَكاِة الَغَنِم ُهَو الث  

 ِمْن َذِلَك َلْم تُْجِزْئ. َكاَنْت أََقل  
 ى َذِلَك:َوِبَناًء َعلَ 

َكاُة ِإَذا َكاَنْت  ِرِّ َوالن ْسِل َتِجُب ِفيَها الز  ة  للد  َفاألَْغَناُم ِإن َكاَنْت ُمَعد  
، َوَحاَل َعَلْيَها الَحْوُل، َوَبَلَغْت ِنَصاب   . ا  َساِئَمة 

ُمَعد  َوأَم   َكاَنْت  ِإَذا  الز  ا  َفَتِجُب  للِتَِّجاَرِة  الُعُروِض ة   َزَكاَة  ِفيَها    َكاُة 
الز  الِتَِّجاِري   َتِجُب  ِبَمْعَنى ََل  ِإَذا ِة؛  ِقيَمِتَها  َتِجُب في  َبْل  أَْعَياِنَها،  َكاُة في 

َهِب. غ ِمَن الذ    81ِة، أَو  غ ِمَن الِفض    700، َيْعِني َما يَُعاِدُل  ا  َبَلَغْت ِنَصاب 
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،
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 حب القهوة فيه زكاة 
 اَكةُ؟الَقْهَوةِ َُتُِب فِيِه الز   َهْل َحبُّ : 12السؤال

َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِِّ َرَوى اإلمام مسلم  الجواب:  
: »َلْيَس ِفيَما مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ 

 .َتْمٍر، َوََل َحبٍِّ َصَدَقٌة«ُدوَن َخْمَسِة أَْوَساٍق ِمْن 
َكاُة  َخُر، َفَتِجُب ِفيَها الز  الَقْهَوِة ِمَن الُحُبوِب التي تَُكاُل َوتُد    َوَحبُّ 

كغ، َوَهَذا ِعْنَد   1200َما يَُعاِدُل  ِإَذا َبَلَغْت َخْمَسَة أَْوُسٍق، َيْعِني ِإَذا َبَلَغْت  
 ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء. 

َكاُة في َحِبِّ الَقْهَوِة ِإَذا َلْم َيُكْن ِنْصَف  ِة َفَتِجُب الز  ِفي  ا ِعْنَد الَحنَ أَم  
 .َصاٍع أَو أََقل  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َكاُة، َوالَواِجُب ِفيِه الُعْشُر ِإَذا َكاَن يُْسَقى  َفَحبُّ الَقْهَوِة َتِجُب ِفيِه الز  

يُْسَقى ِبُمْؤَنٍة َوُكْلَفٍة َفَيِجُب ِفيِه ِنْصُف الُعْشِر. ا ِإَذا َكاَن  َماِء، أَم  ِبَماِء الس  
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 مقدار النصاب 
 ما مقدار املال اَّلي ُتب فيه الزَكة؟ وما هو احلد األدىن للنصاب؟ :  13السؤال 

َتْبُلَغ ِة أَْن  ْقِدي  َكاِة في األَْوَراِق الن  ِمْن ُشُروِط ُوُجوِب الز  الجواب:  
َهِب، أَو َما يَُساِوي غ ِمَن الذ    85، َوالِنَِّصاُب ُهَو َما يَُساِوي ِقيَمَة  ا  ِنَصاب 
 ِة.غ ِمَن الِفض    700ِقيَمَة 

ِة أَو  ِة ِبَما يَُساِوي ِنَصاَب الِفض  ْقِدي  ِمَن األَْوَراِق الن    َفَمْن َمَلَك َماَل  
 ُهَما أَْنَفُع للَفِقيِر.َويُْنَظُر أَيُّ  َكاُة،َهِب، َوَجَبْت َعَلْيِه الز  الذ  
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َهِب،  غ ِمَن الذ    85َهِب، َوُهَو َما يَُعاِدُل  َفالَماُل ِإَذا َبَلَغ ِنَصاَب الذ  

 َكاُة ِفيِه ِباَلِتَِّفاِق. َوَجَبِت الز  
الِفض  َوأَم   ِنَصاَب  َبَلَغ  ِإَذا  يَُعاِدُل  ا  َما  َوُهَو  الِفض    700ِة،  ِمَن  ِة  غ 

 َكاُة أَْم ََل. اْخَتَلَف الُفَقَهاُء في َعْصِرَنا َهْل َتِجُب ِفيِه الز  
  ا  َكاِة ِفيِه ِإَذا َحاَل َعَلْيِه الَحْوُل، َوَكاَن َفاِئضَوأََنا أَْنَصُح ِبُوُجوِب الز  

 تعالى أعلم. واّلٰل   َعِن الَحاَجِة. هذا،
 إخراج قيمة زكاة الفطر 

ن  :  14السؤال
َ
أِل الِفْطِر؟  َزََكةِ  قِيَمِة  إِْخَراُج  ََيُوُز  ن  َهْل 

َ
أ َسِمْعَنا  اَل    َنا  َهَذا 

 ََيُوُز.  
أَِبي  الجواب:   َعْن  الشيخان    َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   الُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ َرَوى 

 أَوْ   َشِعيٍر،  ِمنْ   ا  َصاع  أَوْ   َطَعاٍم،   ِمنْ   ا  َصاع   الِفْطرِ   َزَكاةَ   نُْخِرجُ   ُكن ا :  َقاَل 
 . َزِبيٍب  ِمنْ   ا  َصاع أَوْ  أَِقٍط،  ِمنْ  ا  َصاع أَوْ  َتْمٍر، ِمنْ  ا  َصاع 

َخص   َرُسولُ   َوَقْد  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َسِيُِّدَنا  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 َذِلَك الَوْقِت. اِس في َم َهِذِه األَْصَناَف ِباْعِتَباِرَها َغاِلَب ُقوِت الن  َوَسل  

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َن َلَنا َسِيُِّدَنا َرُسولُ َبي    ثُم  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    ى الَغاَيَة َوالَهَدَف من َصَدَقِة الِفْطِر ِبَقْوِلِه َصل  

اّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   اْبنِ   َعنِ رواه الدارقطني    الَيْوِم«  ا َهذَ   ِفي  »أَْغنُوُهمْ َم:  َوَسل  
 َعْنُهَما.

 «.الَيْومِ   َهَذا  َطَواِف   َعنْ  ْغنُوُهمْ وفي ِرَواَيٍة للبيهقي: »أَ 
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َن َلَنا  َم َبي  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ  َفَسِيُِّدَنا َرُسولُ 
ِة ِبَجَواِز ِإْخَراِج  َوَذَكَر َلَنا الَغاَيَة؛ ِمْن َهَذا الُمْنَطَلِق َقاَل ُفَقَهاُء الَحَنِفي  ْوَع،  الن  

أِلَن   الِفْطِر،  َصَدَقِة  ِهَي  الِعل    ِقيَمِة  َوَقالُوا:  اإِلْغَناُء،  الِفْطِر  َصَدَقِة  ِمْن  َة 
ُه َيْحَتاُج إلى َغْيِر  َِلْحِتَماِل أَن  األَْفَضُل، َوِفيَها َعْوٌن للَفِقيِر ِلَدْفِع َحاَجاِتِه،  

 الِحْنَطِة.
 ََل :  َقاَل تعالى  اّلٰلُ    الَبْصِرِيِّ َرِحَمهُ   الَحَسنِ   َعنِ روى اْبُن أَِبي َشْيَبَة  

َراِهمَ  تُْعِطَي  أَنْ  َبْأَس   . الِفْطرِ  َصَدَقةِ  ِفي الد 
َشْيَبَة   أَِبي  اْبُن  َكَذِلَك    ِإْسَحاَق   أََبا   َسِمْعُت :  َقاَل   ُزَهْيرٍ   َعنْ وروى 

َراِهمَ  َرَمَضانَ  َصَدَقةِ  ِفي يُْعطُونَ  َوُهمْ  أَْدَرْكُتُهمْ : َيُقولُ   . الط َعامِ  ِبِقيَمةِ   الد 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

اإِلَماُم   ِإَلْيِه  َذَهَب  َما  َوَهَذا  الِفْطِر،  َزَكاِة  الِقيَمِة في  ِإْخَراُج  َفَيُجوُز 
َكاِة َتْرَجَمة   تعالى في َصِحيِحِه، َوَعَقَد في ِكَتاِب الز  اّلٰلُ    هُ َرِحمَ   الُبَخاِريُّ 

 َكاِة(.ِبُعْنَواِن )َباُب الَعْرِض في الز  
الص   َبْعُض  ِبِه  َعِمَل  َما  َرِضَي َوَهَذا  ُعَمَر  اّلٰلُ    َحاَبِة  َكَسِيِِّدَنا  َعْنُهْم 

اٍس، َوُمَعاِذ ْبِن  َعْنُهَما، َواْبِن َمْسُعوٍد، َواْبِن َعب  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    َوَوَلِدِه َعْبدِ 
 َعْنُهْم. اّلٰلُ  َجَبٍل، َرِضَي 

اِبِعيَن، َواإِلَماُم أَبُو َحِنيَفَة، َوِفي ِرَواَيٍة َعِن اإِلَماِم  َوِبِه َقاَل َبْعُض الت  
 هذا أوَلً.أَْحَمَد؛ 

ِتَها،  ُق الَهَدُف ِمْن َفْرِضي  ْطِر َيَتَحق  ِبِإْخَراِج الِقيَمِة في َزَكاِة الفِ   ثانيًا:
 َوُهَو ِإْغَناُء الَفِقيِر، َوِبَها يُْمِكنُُه َقَضاُء َحَواِئِجِه. 
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 اِر. ج  في ِإْخَراِج الِقيَمِة ِحَماَيٌة للُفَقَراِء ِمَن اْسِتْغََلِل التُّ ثالثًا: 
تعالى ِبِإْخَراِج  اّلٰلُ    اإِلَماَم أََبا َحِنيَفَة َرِحَمهُ َمْن أََراَد أَْن يَُقِلَِّد  :  ًا َوِخَتام 

 الِقيَمِة َفََل َحَرَج، َوَمْن أََراَد أَْن يُْخِرَج ِمْن ُقوِت الَبَلِد َفََل َحَرَج، َوالُكلُّ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  تعالى. هذا،اّلٰلُ   َعَلى َصَواٍب ِإْن َشاءَ 

 طلب الدعاء بعد الصدقة 
صحيح ه:  15السؤال أن   ل  إنسان  تصدق ىلع  إذا  لإلنسان  َيوز  ال  أنه 

 يطلب منه الَعء، ألن ذلك ينقص من أجر صدقته؟
ٺ﴿ تعالى ِعْنَد َقْوِلِه تعالى:  اّلٰلُ    َيُقوُل اْبُن َكِثيٍر َرِحَمهُ الجواب:  

َعاَم . أَْي: يُْطِعُموَن ِلَهُؤََلِء الط  [8]اإلنسان:  ٹٹٿٿٿٿ
. أَْي: ڤڤڤٹ﴿ وَنُه، َقاِئِليَن ِبِلَساِن الَحاِل: َيْشَتُهوَنُه َويُِحبُّ َوُهْم 

َثَواِب  ََل [9]اإلنسان:    ڄڦڦڦڦڤ﴿َوِرَضاُه  اّلٰلِ    َرَجاَء  أَْي:   .
 اِس. اهـ. ا ِبَها َوََل أَْن َتْشُكُروَنا ِعْنَد الن  نِمْنُكْم ُمَجاَزاة  تَُكاِفئُونَ  َنْطُلُب 

َها َكاَنْت ِإَذا أَْرَسَلْت إلى َقْوٍم  َعْنَها أَن  اّلٰلُ    َوُرِوَي َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
للر  ِبَهِدي   َتُقوُل  َحت  ٍة  َلَنا؛  ِبِه  َدَعْوا  َما  اْسَمْع  َما  ُسوِل:  ِبِمْثِل  َلُهْم  َنْدُعَو  ى 

 َفَتاَوى. َكَذا في َمْجُموِع ال اّلٰلِ.َدَعْوا َوَيْبَقى أَْجُرَنا َعَلى 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َق َعَلْيِهْم،  ْن َتَصد  َعاَء ِمم  َفاألَْفَضُل َواألَْكَمُل أَْن ََل َيْطُلَب الَعْبُد الدُّ 
ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ﴿ِبَقْوِلِه تعالى:    ا  ق َوَتَحقُّ   ا  َوَذِلَك َتْحِقيق

 . ڄ
  تعالى. هذا، اّلٰلُ    َذِلَك ِإْن َشاءَ َعاَء َفََل َحَرَج في  َوِإْن َطَلَب ِمْنُهُم الدُّ 

 تعالى أعلم.واّلٰل 
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 الصدقة الجارية
 ما هو املقصود بالصدقة اجلارية الَت أشار إَلها َسيُِِّدنَا َرُسوُل :  16السؤال

  ِ ُ    َصّل  اّٰلله اإِلنَْساُن  َم بقوهل: »إَِذا َماَت  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله
ِعلْم    ْو 

َ
أ  ، َجارِيَة  َصَدَقة   ِمْن  إاِل    : ثََلثَة  ِمْن  إاِل   َعَملُُه  َعْنُه  اْنَقَطَع 

ْو َوَل  َصالِح  يَْدُعو هَلُ«؟
َ
 يُنَْتَفُع بِِه، أ
الص  الجواب:   في  َوالَمْقُصوُد  الَحِديُث  َصِحيٌح،  الَجاِرَيِة  َدَقِة 

َماِن، َوَيُكوُن اِس َفْتَرة  ِمَن الز  َنْفُعَها للن    التي َيْسَتِمرُّ َدَقِة الَجاِرَيِة ِهَي  ِبالص  
ُد ِلَصاِحِبَها الذي َجَعَلَها، َكَما َجاَء في الَحِديِث الش   ِريِف أَْجُرَها الُمَتَجِدِّ

 َعْنُه، َعْن َرُسولِ اّلٰلُ    الذي رواه اإلمام أحمد َعْن أَِبي أَُماَمَة الَباِهِليِِّ َرِضَي 
َم أَن ُه َقاَل: »أَْرَبَعٌة َتْجِري َعَلْيِهْم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    اّللِٰ 

أُْجِرَي َلُه    َوَمْن َعِمَل َعَمَل    اّلٰلِ،أُُجوُرُهْم َبْعَد الَمْوِت: ُمَراِبٌط ِفي َسِبيِل  
َق ِبَصَدَقٍة فَ  أَْجُرَها َلُه َما َجَرْت، َوَرُجٌل َتَرَك ِمْثُل َما َعِمَل، َوَرُجٌل َتَصد 

 َفُهَو َيْدُعو َلُه«. ا  َصاِلح  ا  َوَلد
اّلٰلُ    في الَكِبيِر َعْن َسْلَماَن َرِضَي   َبَراِنيُّ وفي الَحِديِث الذي رواه الط  

َقاَل: »أَْرَبٌع ِمْن  َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَعْنُه، َعِن الن ِبيِِّ َصل  
َتَرَك َعِقب َيْتَبُعُه    ا  َصاِلح   ا  َعَمِل األَْحَياِء َيْجِري ِلألَْمَواِت: َرُجٌل  َلُه  َيْدُعو 

َجَرْت  َما  أَْجُرَها  َلُه  َبْعِدِه  ِمْن  َجاِرَيٍة  ِبَصَدَقٍة  َق  َتَصد  َوَرُجٌل  ُدَعاُؤُهْم، 
ِه ِمْن َبْعِدِه َلُه ِمْثُل أَْجِر َمْن َعِمَل ِبِه ِمْن َفُعِمَل بِ   ا  َبْعَدُه، َوَرُجٌل َعل َم ِعْلم

 َغْيِر أَْن َيْنُقَص ِمْن أَْجِر َمْن َعِمَل ِبِه َشْيٌء«. 
الَمَساِجِد، روى الشيخان َعْن  َوَيْدُخُل في الص   ِبَناُء  الَجاِرَيِة،  َدَقِة 
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َرِضَي  اَن  َعف  ْبِن  الن  اّلٰلُ    ُعْثَماَن  َعِن  َصل  ِبِيِّ َعْنُه،  آِلِه  اّلٰلُ    ى  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 َلُه ِفي الَجن ِة ِمْثَلُه«. اّلٰلُ  ، َبَنى ّلِلِٰ  ا  َم َقاَل: »َمْن َبَنى َمْسِجدَوَصْحِبِه َوَسل  

 َعْنُهَما، أَن  َرُسوَل اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    وروى ابن ماجه َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ 
ّلٰلِ   ا  َم َقاَل: »َمْن َبَنى َمْسِجدَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  

ِفي الَجن ِة«. َيْعِني َساَهَم َوَلو    ا  َلُه َبْيتاّلٰلُ    َكَمْفَحِص َقَطاٍة، أَْو أَْصَغَر، َبَنى
َيِسيٍر   َوُسج  بِبُجْزٍء  أََثاٍث  ِمْن  الَمْسِجَد  َيْلَزُم  وَ َما  َتْنِظيٍف اٍد  أََدَواِت 

 .... .َوَوُقودٍ 
اّلٰلُ    َدَقِة الَجاِرَيِة ما رواه ابن ماجه َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َوِمَن الص  

َم: »ِإن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ 
ِمْن   الُمْؤِمَن  َيْلَحُق  ا  ِعْلمِمم  َمْوِتِه  َبْعَد  َوَحَسَناِتِه  َوَنَشَرُه،   ا  َعَمِلِه  َعل َمُه 

َثُه، أَْو َمْسِجد  ا  َتَرَكُه، َوُمْصَحف   ا  َصاِلح  ا  َوَوَلد ِبيِل    ا  َبَناُه، أَْو َبْيت  ا  َور  َِلْبِن الس 
ِتِه َوَحَياِتِه، َيْلَحُقُه    ا  َبَناُه، أَْو َنْهر أَْجَراُه، أَْو َصَدَقة  أَْخَرَجَها ِمْن َماِلِه ِفي ِصح 

 ِمْن َبْعِد َمْوِتِه«.
الص   ِمَن  الص  الَمَصاِحُف  ِمَن  الُكُتِب  ِطَباَعُة  الَجاِرَيِة،  َدَقِة  َدَقِة 

الش   َوالَمَداِرِس  الَمَساِجِد  َمْكَتَباُت  الص  ِة  ْرِعي  الَجاِرَيِة،  الَجاِرَيِة، ِمَن  َدَقِة 
 َدَقِة الَجاِرَيِة. َدَقِة الَجاِرَيِة، َوَشَبَكاُت الِمَياِه ِمَن الص  ُدوُر الَيَتاَمى ِمَن الص  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َيْسَتِمرُّ َفالص   التي  ِهَي  الَجاِرَيُة  للن    َدَقُة  َجِميعَنْفُعَها  ِمَن    ا  اِس  َفْتَرة  

دَماِن، وَ الز   َم َمَعَنا؛ ِلَصاِحِبَها َوُصَوُرَها َكِثيَرةٌ َكَما َتَقد    ا  َيُكوُن أَْجُرَها ُمَتَجِدِّ
 َدَقَة الَجاِرَيَة ِبَقْوِلِه: َهِذِه الص   ُيوِطيُّ َوَقْد َنَظَم اإِلَماُم السُّ 
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َيْجِري َلْيَس  آَدُم  اْبُن  اَت  ــَ مـ  ِإَذا 
ــاُء   ــَها َوُدَعـــ ــث ـــ ــوٌم َبـــ ــُلـــ ــْجلٍ ُعـــ  َنـــ

َحٍف َوِرَباُط َثــــــــــــْغرٍ   ِوَراَثةُ   ُمصــــْ
 َوَبْيٌت ِللـــــَغِريِب َبـــــَنـــــاُه َيـــــْأِوي
ــمٍ  ــــ ــِريــ ــْرآٍن َكــ ــُقــ ــٌم ِلــ ــيــ ــِلــ ــْعــ  َوَتــ

 

ــْشرِ   ـــ ــُر َعـ ــْيـ ــاٍل َغـ ــَعـ ــْن ِفـ ــِه ِمـ ــْيـ ــَلـ  َعـ
َدَقاُت َتْجِري َوَغَرُس الن    ْخِل َوالصـ 

ـــــ  ـــ ــْهـ ــَراُء َنـ ــرِ َوَحْفُر الِبْئِر أَْو ِإْجـ ـــ ـــ ـــ  ـ
ــرِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــِلِّ ِذْكـ ــَحـ ــاُء َمـ ــَنـ  ِإَلْيِه أَْو ِبـ

ــٍث  ــاِديـ ــْن أََحـ ــا ِمـ ــْذَهـ ــُخـ  ِبَحْصرِ  َفـ
 

 تعالى أعلم. واّلٰل   ُه َوَتْرَضاُه. آمين. هذا،َوِفِّْقَنا ِلَما تُِحبُّ الٰلُهم  
 التصدق بالثوب القديم 

اِل  :  17السؤال يف   ِّ ِع  ََشْ َحَرج   ِمْن  ُهَناَك  بِاثل  َصدُّ َهْل  إَِذا  ِق  الَقِديِم  ْوِب 
 ؟اً َجِديد اً اْشرَتَى إِنَْساٌن ثَْوب

َعْنُه َقاَل: َلِبَس  اّلٰلُ    روى الترمذي َعْن أَِبي أَُماَمَة َرِضَي الجواب:  
ال ِذي َكَساِني َما أَُواِري ِبِه  ّلٰلِ    َفَقاَل: الَحْمدُ   ا  َجِديد  ا  ُعَمُر ْبُن الَخط اِب َثْوب 

ُل ِبِه ِفي َحَياِتي.  َعْوَرِتي، َوأََتَجم 
َسِمْعُت   َقاَل:  ثُم   ِبِه،  َق  َفَتَصد  أَْخَلَق  ال ِذي  الث ْوِب  ِإَلى  َعَمَد  ثُم  

  ا  َم َيُقوُل: »َمْن َلِبَس َثْوبَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل 
ُل ِبِه ّلٰلِ    ْمدُ َفَقاَل: الحَ   ا  َجِديد ال ِذي َكَساِني َما أَُواِري ِبِه َعْوَرِتي، َوأََتَجم 

َق ِبِه، َكاَن ِفي َكَنِف   ِفي َحَياِتي، ثُم  َعَمَد ِإَلى الث ْوِب ال ِذي أَْخَلَق َفَتَصد 
ت  ا  َحيِّ اّلٰلِ  َوِفي َسْترِ  اّلٰلِ،َوِفي ِحْفِظ اّلٰلِ   «.ا  َوَميِِّ

َصاِلَحة  َصدُّ َفالت   َداَمْت  َما  ِفيَها  َحَرَج  ََل  الَقِديَمِة  ِبالِثَِّياِب    ُق 
ُق ِبِه ِمْن أَْجَوِد َدَقِة أَْن َيُكوَن الُمَتَصد  في الص    لَلْسِتْعَماِل، َوَلِكْن يُْسَتَحبُّ 

تعالى:   َقاَل  ِإَلْيِه،  ِه  َوأََحِبِّ ِق  الُمَتَصِدِّ پٻٻٻٻٱ﴿ َماِل 
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 . [92]آل عمران:  ٺٺٺڀڀڀڀپپپ
  ا  تعالى: َواْلَمْعَنى َلْن َتُكونُوا أَْبَرار اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َوَيُقوُل اإِلَماُم الُقْرطُِبيُّ 

ا تُِحبُّوَن، أَْي: َنَفاِئِس األَْمَواِل َوَكَراِئِمَها.   َحت ى تُْنِفُقوا ِمم 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ْوِب الَجِديِد، ْوِب الَقِديِم َبْعَد ِشَراِء الث  ِق ِبالث  َصدُّ َفََل َحَرَج ِمَن الت  
اّلٰلُ  َك أَْجٌر َكِبيٌر ِإْن َشاءَ لَلْسِتْعَماِل، َبْل َلُه في َذلِ  ا  َعَلى أَْن َيُكوَن َصاِلح 

ِعْنَدُه ِإَل  تعالى، َوَخاص   َيُكْن  َلْم  ِإَذا  الث  ة   الَقِديُم. هذا،   تعالى واّلٰل    ْوُب 
 أعلم.

 **  **  ** 
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 متى يستحب اْلمساك؟ 

ِِب  :  1السؤال
َ
أ َعْن  اإلمام أْحد  َذرٍّ جاء يف احلديث الْشيف اَّلي رواه 

ُ    َرِضَ  ِ    َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّٰلله ُ    َصّل  اّٰلله َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه  اّٰلله
ُحوَر«.  َوَسل   السُّ ُروا  خ 

َ
َوأ اإِلْفَطاَر،  لُوا  َعج  َما  رْي  

ِِبَ َِت  م 
ُ
أ تََزاُل  »اَل  َم: 

 فمىت يستحب اإلمساك عن الطعام والْشاب؟
ُحوِر ِمَن  َتْقِديَم الِفْطِر َوَتْأِخيَر السُّ   َفَق الُفَقَهاُء َعَلى أَن  ات  الجواب:  

ِلَقْوِلِه َصل  ن  السُّ  ِتي  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِة،  أُم  َتَزاُل  َم: »ََل 
ُحوَر«. ُروا السُّ ُلوا اإِلْفَطاَر، َوأَخ   ِبَخْيٍر َما َعج 

السُّ َتأْ   َفُيَسنُّ  الص  ِخيُر  الَفْجِر  طُُلوُع  يُْخَش  َلْم  َما  َكَما  ُحوِر  اِدِق، 
ِقَراَءِة َعاِم َوالش  اإِلْمَساُك َعِن الط    يُْسَتَحبُّ  ِبِمْقَداِر  الَفْجِر  أََذاِن  َقْبَل  َراِب 

 َعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت َرِضَي   ي وِ َخْمِسيَن آَية  ِمَن الُقْرآِن الَكِريِم، َوَذِلَك ِلَما رُ 
ْرَنا َمَع الن ِبيِِّ َصل  اّلٰلُ   َم، َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َعْنُه َقاَل: َتَسح 

ََلِة.  ثُم  َقاَم ِإَلى الص 
ُحوِر؟  ُقْلُت: َكْم َكاَن َبْيَن األََذاِن َوالس 

.  َقاَل: َقْدُر َخْمِسيَن آَية 
 ِبَناًء َعَلى َذِلَك:وَ 

اِئِم َقْبَل أََذاِن الَفْجِر  َراِب للص  َعاِم َوالش  اإِلْمَساُك َعِن الط    َفُيْسَتَحبُّ 
، أَْي َما يَُقاِرُب َدَقاِئَق   تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،ِبِمْقَداِر َخْمِسيَن آَية 

َيامِ   َغِسيُل األُُذِن أَْثَناَء الِص 
ُر الص  َهْل : 2السؤال َياِم ُيَفِطِّ ْثَناَء الِصِّ

َ
ُذِن أ

ُ
 ائَِم؟ َغِسيُل األ

َياِم ََل يَُفِطُِّر الص    ِإن  الجواب:   اّلٰلُ    اِئَم ِإْن َشاءَ َغِسيَل األُُذِن أَْثَناَء الِصِّ
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 اِئَم. ص  ُه يَُفِطُِّر ال  َفِإن  تعالى، ِإَذا َكاَنْت َطْبَلُة األُُذِن َسِليَمة  َغْيَر َمْخُروَقٍة، َوِإَل  
َتْأِخيُر َغِسيِل األُُذِن إلى َوْقِت الَمَساِء. هذا، تعالى  واّلٰل    َواألَْوَلى 

 أعلم.
 تأخير قضاء الصيام

تأخرت امرأة عن قضاء صيام أيام وجبت يف ذمتها بسبب احليض  :  3السؤال 
 ؟يف رمضان سابق حىت دخل رمضان آخر فماذا يرتتب عليها

َرَمَضاَن  الجواب:   ِصَياِم  ِمْن  َفاَت  َما  َقَضاِء  إلى  الُمَباَدَرُة  األَْصُل 
َيِضِق  [84]طه:    ےھھھ﴿ َلْم  َما  الَقَضاِء  َتْأِخيُر  َوَيُجوُز   .

 َما َيَسُع أََداَء َما َعَلْيِه، الَوْقُت، ِبأَْن ََل َيْبَقى َبْيَنُه َوَبْيَن َرَمَضاَن الَقاِدِم ِإَل  
 ُن َذِلَك الَوْقُت للَقَضاِء ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء.َفَيَتَعي  

أَخ   َحت  َوِإَذا  الَقَضاَء  ُجْمُهوُر َر  َذَهَب  َفَقْد  آَخُر،  َرَمَضاٌن  َدَخَل  ى 
ط الُفَقَهاِء إلى أَن    َعَلْيِه الَقَضاَء َمَع الِفْدَيِة، َوِهَي ِإْطَعامُ   َفِإن    ا  ُه ِإْن َكاَن ُمَفرِِّ

 ِمْسِكيٍن َعْن ُكِلِّ َيْوٍم ـ ِبِمْقَداِر َصَدَقِة الِفطِر ـ.
الَحَنِفي   ُفَقَهاُء  َذِلَك  َوَقالُوا: َمْن أَخ  َوَخاَلَف في  َرَمَضاَن  ُة،  َر َقَضاَء 

َعَلْيِه الَقَضاَء، َوََل ِفْدَيَة، ِلَقْوِلِه   َعَلْيِه ِهََلُل َرَمَضاٍن آَخَر، َفِإن    ى َهل  َحت  
 . ِمْن َغْيِر َقْيٍد. [184]البقرة:  ڇڇچچ﴿ لى: تعا 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َتأَخ   األَي  َفِإَذا  ِتْلَك  َقَضاِء  َعْن  الَمْرأَُة  ِبَسَبِب  َرِت  أَْفَطَرْتَها  التي  اِم 

الِفْدَيِة   َمَع  الَقَضاُء  َعَلْيَها  َوَجَب  ُعْذٍر،  ِبَغْيِر  الِنَِّفاِس  أَو  َوِهَي  الَحْيِض 
 . ةَ ِإْطَعاُم ِمْسِكيٍن َعْن ُكِلِّ َيْوٍم؛ َوَهَذا ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، َما َعَدا الَحَنِفي  
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َتأَخ  أَم   ِإَذا  الَكف  ا  ُدوَن  الَقَضاُء  َفَعَلْيَها  ُعْذٍر،  ِبَسَبِب  الَقَضاُء  اَرِة َر 
 تعالى أعلم.واّلٰل  ِباَلِتَِّفاِق. هذا،

 معتكفة حاضت وهي  
 ما حكم املرأة املعتكفة العْش األخري من رمضان إذا حاضت؟ :  4السؤال 

ِة اَلْعِتَكاِف ِبالِنِّْسَبِة للَمْرأَِة َطَهاَرتَُها ِمْن  ِمْن ُشُروِط ِصح  الجواب:  
َفِإَذا   َحْيِضَها َوِنَفاِسَها، َواألَْصُل في اَلْعِتَكاِف أَْن َيُكوَن في الَمْسِجِد، 

ي الَمْسِجِد ثَُم َِّحاَضْت، َوَجَب َعَلْيَها الُخُروُج ِمَن الَمْسِجِد اْعَتَكَفْت ف
ِباتَِِّفاِق أَْهِل الِعْلِم، َوَتْرِجُع إلى َبْيِتَها، َفِإَذا َطُهَرْت َوَجَب َعَلْيَها أَْن َتْرِجَع  

ْتَماِم اْعِتَكاِفَها، ِإَذا َكاَن َنْذر  . ا  إلى الَمْسِجِد إِلِ
َكاَن  أَم   ِإَذا  َمْسنُون ا  الرُّ ا  اْعِتَكاُفَها  َعَلْيَها  َيِجُب  َفََل  إلى  ،  ُجوُع 

 الَمْسِجِد، َوََل َقَضاَء َعَلْيَها. 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َفِإَذا َكاَن اْعِتَكاُفَها في الَمْسِجِد، َوَحاَضْت َوَجَب َعَلْيَها الُخُروُج  
أِلَن   الَمْسِجِد،  َيْحُرُم  ِمَن  َوََل ُه  َحاِئٌض،  َوِهَي  الَمْسِجِد  الَبَقاُء في  َعَلْيَها 

َبْعَد طُْهِرَها، َوََل  اْعِتَكاِفَها  ْتَماِم  إِلِ الَمْسِجِد  َتْرِجَع إلى  أَْن  َعَلْيَها  َيِجُب 
 َقَضاَء َعَلْيَها.

َها، َوَتَدُع َوِإَذا َكاَن اْعِتَكاُفَها في َبْيِتَها َفََل َشْيَء َعَلْيَها، َوتَُتاِبُع أَْذَكارَ 
ى َتْطُهَر، َوََل َشْيَء َعَلْيَها. َصََلَتَها َوِصَياَمَها َوِتََلَوَتَها للُقْرآِن الَعِظيِم، َحت  

 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،
 **  **  ** 
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 أكل المطيب للمحرم 
 املحرم؟ب بالنسبة لإلنسان  ما حكم أكل أو َشب املطي  : 1السؤال

َيِحلُّ الجواب:   ََل  ُشْربُُه  أَو  الَخاِلِص  الِطِّيِب  اِتَِّفاق   أَْكُل    ا  للُمْحِرِم 
 َبْيَن الَمَذاِهِب األَْرَبَعِة. 

 ْبِخ َوَطَبَخُه َمَعُه َفََل َشْيَء َعَلْيِه، َقِليَل  ا ِإَذا َخَلَطُه ِبَطَعاٍم َقْبَل الط  َوأَم  
ِة َلو َخَلَطُه  ِة، َوَكَذا ِعْنَد الَحَنِفي  ِة َوالَماِلِكي  ِعْنَد الَحَنِفي  ، َهَذا  ا  َكاَن أَو َكِثير 

 ِبَطَعاٍم َمْطُبوٍخ َبْعَد َطْبِخِه.
الط  أَم   َكاَن  َفِإْن  َمْطُبوٍخ  َغْيِر  ِبَطَعاٍم  َخَلَطُه  ِإَذا  َفََل َشْيَء  ا  أَْكَثَر  َعاُم 

اِئَحُة يُْكَرُه؛ َوِإْن َكاَن ِإَذا ُوِجَدِت َمَعُه الر    هُ اِئَحُة، َغْيَر أَن  َوَلو ُوِجَدِت الر  
 ُم َوِإْن َلم َتْظَهْر َراِئَحُتُه.الِطِّيُب أَْكَثَر َوَجَب ِفيِه الد  

 َمْحظُوٌر ِفيِه الِفَداُء ِعْنَدُهْم.  ِة َفالُكلُّ ا ِعْنَد الَماِلِكي  أَم  
ِد َوَغْيِرِه َوَجَب ِفيِه الَجَزاُء  َوِإْن َخَلَط الِطِّيَب ِبَمْشُروٍب َكَماِء الَورْ 

 ِة.ِة َوالَماِلِكي  ِعْنَد الَحَنِفي   ا  َكاَن الِطِّيُب أَو َكِثير َقِليَل  
الش   أَو  اِفِعي  َوَقاَل  َطَعاٍم  ِمْن  ِبَغْيِرِه  الِطِّيُب  ُخِلَط  ِإَذا  َوالَحَناِبَلُة:  ُة 

 َفُهَو َحَراٌم  ُحْرَمَة َوََل ِفْدَيَة، َوِإَل  َشَراٍب َوَلْم َيْظَهْر َلُه ِريٌح َوََل َطْعٌم َفََل 
 َوِفيِه الِفْدَيُة.

َفْرَجِل َوالَنارنِج  اِح َوالس  ف  ِيَِّبِة َكالتُّ اِئَحِة الط  أََما أَْكُل الَفَواِكِه َذاِت الر  
 أعلم.تعالى واّلٰل  ْيُموِن َوَغْيِرَها َفُهَو َجاِئٌز ِعْنَد الَجِميِع. هذا،َوالل  

 **  **  ** 
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 سهر الزوج

، إاِل  :  1السؤال ن  َزْوِِج َصاِحُب ِدين 
َ
َسف  يَْسَهُر َخارَِج ابَلْيِت   أ

َ
ُه َوبُِكِلِّ أ

إاِل  اً َوَكثرِي  َطِويلً  ِت 
ْ
يَأ اَل  ْحَياِن 

َ
األ ِمَن  َكثرِي   َويف  ُطلُوِع  ،  َبْعَد   

 َصْدرِي ِمْنُه، َفَما يِهَ نَِصيَحُتَك هَلُ؟ْمِس، َوَقْد َضاَق الش  
يُِطيُل  الجواب:   َوُخُلٍق،  ِديٍن  َصاِحِب  َوِلُكِلِّ  َزْوٍج،  ِلُكِلِّ  أَُقوُل 

يِن: َهْل َسَهُرَك في َطاَعةِ الس     َهَر َخاِرَج الَبْيِت، َويُْكِثُر ِمْنُه: َيا َصاِحَب الِدِّ
؟ َوَهْل َسَهُرَك َوَجل    َعز  اّلٰلِ    ُعَك ِبَسَهِرَك في َمْرَضاةِ ؟ َوَهْل َتَمتُّ َوَجل    َعز  اّلٰلِ  
 ؟َوَجل   َعز  اّلٰلَ   َعْن َزْوَجِتَك َوأَْوََلِدَك يُْرِضي ا  ِويُل الَكِثيُر َبِعيد الط  

ِإَل  َواّللِٰ  ِإَلَه  ََل  الذي  ِدينِ   ِخْدَمِة  َسَهُرَك في  َكاَن  َلو  ُهَو،    َعز  اّلٰلِ     
ي  َوَجل   اّلٰلُ    َف َتَك، َلَعط  ، َوفي ِخْدَمِة الُمْسِلِميَن، َوِفيَما َيْنَفُعَك َوَيْنَفُع ُذِرِّ

الَجِميُع  َوَلَرِضَي  َعَلْيَك،  أَْوََلِدَك  َوَقْلَب  َعَلْيَك،  َزْوَجِتَك  َقْلَب  تعالى 
 هذا أوَلً.َعْنَك. 

ِويِل  تعالى َراٍض َعْنَك في َسَهِرَك الط  اّلٰلَ  َهْل أَْنَت َتْشُعُر ِبأَن   ثانيًا:
  ْوَجِة؟ َوأَْيَن َحقُّ الز    الَكِثيِر، َوأَْنَت َبِعيٌد َعْن َزْوَجِتَك َوأَْبَناِئَك؟ أَْيَن َحقُّ 

َم: »َوِإن  َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىالَوَلِد؟ أَْيَن أَْنَت ِمْن َقْوِلِه َصل  
ا «؟ رواه اإلمام البخاري َعْن َعْبدِ  ْبِن َعْمِرو ْبِن اّلٰلِ    ِلَزْوِجَك َعَلْيَك َحقِّ

 َعْنُهَما.اّلٰلُ   الَعاِص َرِضَي 
 ؟ [228]البقرة:    ڱڱڱڳڳ﴿ َوأَْيَن أَْنَت ِمْن َقْوِلِه تعالى:  

ِويَل الَكِثيَر َخاِرَج َبْيِتَك َمَع أَْصَحاِبَك  َسَهَرَك الط    َهْل َتْعَلُم ِبأَن  ثالثًا:  
ِفيِه ِإيَذاٌء َلَك، َوِلَزْوَجِتَك، َوأِلَْوََلِدَك، َوِفيِه ِإيَذاٌء ِلَزْوَجِة َصاِحِب الَبْيِت  

 ِمْن َحْيُث َتْدِري، َوِمْن َحْيُث ََل َتْدِري؟



 كتاب النكاح 
 

216 

ِبأَن   َتْعَلُم  َزْوَجِتَك    َوَهْل  َصِديِقَك  ِإيَذاَء  َزْوَجِة  َوِإيَذاَء  َوأَْوََلِدَك، 
 َوأَْوََلِدِه َكِبيَرةٌ ِمَن الَكَباِئِر؟

ِبأَن  رابعًا:   َتْعَلُم  الط    َهْل  َفَتَح َسَهَرَك  َبْيِتَك  َخاِرَج  َوالَكِثيَر  ِويَل 
َطِريِق الِنِّت،   ة  َعنْ ِمْن أَْبَواِب الِفَتِن، َوَخاص    ا  َكِبير  ا  ِلَزْوَجِتَك َوأَْوََلِدَك َباب 
 َوَما أَْدَراَك َما الِنِّت؟ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ات   َوالُخُلِق،  يِن  الِدِّ َصاِحَب  ات  اّلٰلَ    ِق َفَيا  َزْوَجِتَك،  اّلٰلَ    ِق تعالى في 

ڑ﴿ تعالى:  اّلٰلِ    َلو َكاَن َسَهُرَك ِمْن ِخََلِل َقْولِ َواّلٰل    تعالى في أَْوََلِدَك،
. َلُكْنَت في [18ـ17]الذاريات:    گگگ  گککککڑ

 َخْيٍر َعِظيٍم.
ٻ  ٻٻٱ﴿تعالى:  اّلٰلِ     َلو َكاَن َسَهُرَك ِمْن ِخََلِل َقْولِ َواّللِٰ 

 ﴾ٿٿٿٿٺٺٺ  ٺڀڀڀڀپ  پپپٻ
 َلُكْنَت في َخْيٍر َعِظيٍم. [4ـ1]المزمل: 

  عَ مَ وَ ، ُمَداَرَسِة الِعْلِم َلُكْنَت في َخْيٍر َعِظيمٍ  َلو َكاَن َسَهُرَك في  َواّللِٰ 
 ؛َك تِ جَ وْ زَ   ق  حَ   َل مِ هْ تُ   نْ أَ   ةِ اعَ في الط    كَ رِ هَ َس   عَ مَ   كَ رُّ قِ يُ   ََل   عَ رْ الش    ن  إِ فَ   َك لِ ذَ 
ِس   رْ ظُ انْ  الص    لِ سُ الرُّ   دَ عْ بَ   ِق لْ الخَ   رِ يْ خَ   ةِ يرَ في  َوالس  َعَلْيِهُم   ةِ يرَ ِس ََلُم  ََلُة 

َس نَ دُ ِيِّ َس   رَ ك  ذَ   َف يْ كَ َعْنُهْم،  اّلٰلُ    َرِضَي   ةِ ابَ حَ الص   ا  بَ أَ   اهُ خَ أَ   يُّ ِس ارِ الفَ   انُ مَ لْ ا 
في    َل يْ ي الل  ِض قْ يَ   انَ كَ   ُث يْ حَ   هِ يْ لَ عَ   هِ تِ جَ وْ زَ   ِقِّ حَ بِ َعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   اءِ دَ رْ الد  
 .ا هَ ق  حَ  هُ تَ جَ وْ ي زَ طِ عْ  يُ ََل وَ  ةِ ادَ بَ العِ 

يِن َوالُخُلِق في َنَظِر َزْوَجِتَك، أَْرُجوَيا   تعالى أَْن ََل  اّلٰلَ    َصاِحَب الِدِّ
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تعالى أَْن ََل َيُكوَن َسَهُرَك اّلٰلَ  تعالى، أَْرُجواّلٰلِ  َيُكوَن َسَهُرَك في َمْعِصَيةِ 
السُّ  ُقَرَناِء  أَْرُجو َمَع  األَلْ اّلٰلَ    وِء،  في  َسَهُرَك  َيُكوَن  ََل  أَْن  َعاِب تعالى 

تعالى أَْن ََل َيُكوَن َسَهُرَك اّلٰلَ    اِوَلِة، أَْرُجوِة َوالط  د  َمِة، َكَوَرِق الش  الُمَحر  
 ْخِرَيِة.في الِغيَبِة َوالن ِميَمِة َوالسُّ 

ِمَن الَواِجَباِت    ا  ْعَت َكِثيرِويِل َوالَكِثيِر، َلَقْد َضي  َهِر الط  َيا َصاِحَب الس  
ْوَجِة الز    ْعَت َحق  ْعَت َصََلَة الَفْجِر؟ َكْم َضي  التي َعَلْيَك، َكْم َضي  ِة  ْرِعي  الش  

 َواألَْوََلِد؟ 
َلَقْد آَذْيَت َجَسَدَك ِمْن ِخََلِل َهِر الط  َيا َصاِحَب الس   ِويِل َوالَكِثيِر، 

َقْوَل  ]النبأ:    ڃڃڃ  ڃڄڄڄ﴿تعالى:  اّلٰلِ    ِنْسَياِنَك 

ِبالل  .  [11ـ10 ِبالن  َنْوُمَك  َنْوِمَك  َغْيُر  َوأَْتَعْبَت  ْيِل  الِفْطَرَة،  َلَقْد َخاَلْفَت  َهاِر، 
 َجَسَدَك.

َعَلى َنْفِسَك الَبَرَكَة،    ت  ِويِل َوالَكِثيِر، َلَقْد َفو  َهِر الط  َيا َصاِحَب الس  
َنْفَسَك ِمْن ُدَعاِء َسِيِّدِ  َلَقْد َحَرْمَت  اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ    َنا َرُسولِ َبَرَكَة الُبُكوِر، 

ِتي ِفي بُُكوِرَها« رواه الٰلُهم   َم: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   َباِرْك أِلُم 
 َعْنُه. اّلٰلُ  الترمذي َعْن َصْخٍر الَغاِمِديِِّ َرِضَي 

  َجَماَعٍة، َوالُجُلوَس ِلِذْكرِ َلَقْد َحَرْمَت َنْفَسَك ِمْن َصََلِة الَفْجِر في  
َعَلى َنْفِسَك َقْوَل   ت  َحى، َفو  ْمِس، َوَصََلِة الضُّ تعالى إلى طُُلوِع الش  اّلٰلِ  

َم: »َمْن َصل ى  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ْمُس، ثُم  َصل ى َرْكَعَتْيِن اّلٰلَ    َيْذُكرُ   الَغَداَة ِفي َجَماَعٍة ثُم  َقَعدَ  َحت ى َتْطُلَع الش 

ٍة َوُعْمَرٍة«.  َكاَنْت َلُه َكأَْجِر َحج 
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ٍة  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ  َم: »َتام 
ٍة« رواه الترمذي َعْن أََنٍس  ٍة َتام   َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  َتام 

َرُسولِ  ِلَسِيِِّدَنا  الُمَتاَبَعِة  َحََلَوَة  أَِذْقَنا   ، َرِبِّ َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َيا 
َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  الن  َوَعَلى  َيْكَرُه  َكاَن  الذي  َوالس  َم  الِعَشاِء،  َقْبَل  َهَر ْوَم 

 أعلم.تعالى واّلٰل  َبْعَدُه. آمين. هذا،
 تثبيت عقد الزواج

الز  :  2السؤال َعْقِد  تَثْبِيِت  ُحْكُم  ْ َما  الـْش  الَمْحَكَمِة  بُِدوِن ِعي  َواِج يف  ِة 
لَْفاِظ بنَْيَ الز  

َ
؟ َتَباُدِل األ  وَْجنْيِ
الز    أوَلً:الجواب:   َيِصحُّ َعْقُد  ََل  َوَشاِهَدْي  ِإَل    َواِج  َوِلٍيِّ  ِبُوُجوِد   

  ِبَوِليٍِّ   ِإَل    ِنَكاحَ   ََل َم: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِلَقْوِلِه َصل  َعْدٍل،  
 َفِإنْ   َباِطٌل،  َفُهوَ   َذِلَك   َغْيرِ   َعَلى  ِنَكاحٍ   ِمنْ   َكانَ   َوَما   َعْدٍل،  َوَشاِهَدْي 
ْلَطانُ   َتَشاَجُروا    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ حبان  رواه ابن    َلُه«  َوِلي    ََل   َمنْ   َوِليُّ   َفالسُّ

 َعْنَها.اّلٰلُ 
، ِلَقْوِلِه َصل    َوََل َيِصحُّ  َج الَمْرأَُة َنْفَسَها ِبُدوِن َوِلٍيِّ َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىأَْن تَُزِوِّ

َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  جُ   »ََل َم:  َوَعَلى  جُ   َوََل   اْلَمْرأََة،  اْلَمْرأَةُ   تَُزوِِّ  اْلَمْرأَةُ   تَُزوِِّ
اِنَيةَ   َفِإن    َنْفَسَها، جُ   ال ِتي  ِهَي   الز   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ رواه ابن ماجه    َنْفَسَها«  تَُزوِِّ
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي 

:  وفي ِرَواَيِة الد   اّلٰلُ    أَبو ُهَرْيَرَة َرِضَي القاِئُل ُهَو  ـ    َنُقولُ   َوُكن ا ارقطنِيِّ
جُ  ال ِتي ِإن  : َعْنُه ـ  .اْلَفاِجَرةُ   ِهَي  َنْفَسَها  تَُزوِِّ

ِرَواَيٍة   جُ   ال ِتي   اْلَبِغيُّ :  َقاَل َعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   َعب اٍس   اْبنِ وفي    تَُزوِِّ
 . /سنن سعيد بن منصور.َوِليٍِّ   ِبَغْيرِ   َنْفَسَها 
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 ِة.للَحَنِفي   ا  َوَهَذا ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء ِخََلف
َِ اإِليَجاِب َوالَقُبوِل َبْيَن َوِكيِل  ِمْن أَْرَكاِن الز  ثانيًا:   َواِج َتَباُدُل أَْلَفا

ْجُتَك ْوِج: َزو  ْوَجِة للز  ْوِج، ِبِصيَغِة الَماِضي َكَقْوِل َوِكيِل الز  ْوَجِة َوالز  الز  
 ْوُج: َقِبْلُت َزَواَجَها.اْبَنِتي؛ َفَيُقوُل الز  
 َذِلَك:َوِبَناًء َعَلى 

الز   َعْقِد  َعْقد َفَتْثِبيُت  َلْيَس  الَمْحَكَمِة  أِلَن  ا  َشْرِعي  ا  َواِج في  َعاٌء  ،  اِدِّ ُه 
ُه  ُجُل ِبأَن  الر    َزْوٌج َلَها، َويُِقرُّ   ا  ُفََلن   ْوِج، ِبأَن  ْوَجُة َعَلى الز  َكاِذٌب َتْرَفُعُه الز  

.َزْوٌج َلَها، َفُيَثِبُِّت الَقاِضي  ٍَ  َكََلَمُهَما ِعْنَدُه ِبُدوِن َتَباُدِل أَْلَفا
َواِج َعَلى  ِلَذِلَك َيِجُب َعَلى َمْن َفَعَل َهَذا األَْمَر أَْن يُْجِرَي َعْقَد الز  

 ِتْلَك الَمْرأَِة، ِبُوُجوِد َوِلِيِّ أَْمِرَها َمَع َشاِهَدْيِن، َمَع الَمْهِر. 
ِبَها َوَجَب َعَلْيِهَما  الدُّ   ا، َوِإَذا َتم  ُخوُل ِبهَ  َفََل َيُجوُز الدُّ َوِإَل   ُخوُل 

َبْيَنُهَما ِبالشُّ َعْقُد الز    ى َيِتم  أَْن َيْفَتِرَقا َحت   واّلٰل   ُروِط الَمْذُكوَرِة. هذا،َواِج 
 تعالى أعلم. 

 امرأة تجري عقد الزواج
َعْقَد  :  3السؤال ُُتْرَِي  ْن 

َ
أ ةِ 

َ
للَمْرأ ََيُوُز  الز  َهْل  بنَْيَ  َوَوكِيِل  َزَواج   ْوِج 

 وَْجِة؟  الز  
ِة أَو َبْيِت  ْوِجي  في َبْيِت الز    الَمْرأَُة َمْأُموَرةٌ أَْن َتْسَتِقر    أوَلً:الجواب:  

چچچڃڃڃڃ﴿أَْهِلَها، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه تعالى:  

 . [33]األحزاب:   چ
الَحاَجُة  ثانيًا:   اْقَتَضِت  الر  ِإَذا  أَْجَنِبي  لَحِديِث  اْمَرأٍَة  َمَع  َفََل ُجِل  ٍة 
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َحَرَج، َوَلِكْن ِبَشْرِط أَْن َيُكوَن ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب، َوِبُدوِن ُخُضوٍع ِبالَقْوِل، 
ىېېېېۉۉۅۅۋ﴿َقاَل تعالى:  

تعالى:  [53]األحزاب:    ﴾ائى َوَقاَل  ڤڤڤڤ﴿. 

 .[32]األحزاب:  ڄڄڄڦڦڦڦ
أََمَرَنا ثالثًا:   تعالى:    َوَجل    َعز  اّلٰلُ    َلَقْد  َفَقاَل  الَبَصِر،  ڇ﴿ِبَغِضِّ 
گکک﴿. َوَقاَل:  [30]النور:    ﴾ڍڇڇڇ

 . [31]النور:  ﴾گگ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

الش   ِباألَْحَكاِم  الُمْلَتِزَمِة  للَمْرأَِة  يُْمِكُن  تُْجِرَي  ْرِعي  َكْيَف  أَْن  َعْقَد ِة 
َواِج َبْيَن َوِلِيِّ الز    ْوِج؟ ْوَجِة َوالز  الز 

َجاِل؟ أِلَن  َبْل َكْيَف َتْجَتِرُئ الَمْرأَُة َعَلى الدُّ  ُه ِمَن  ُخوِل إلى َحْفِل الِرِّ
َجاُل.الَمْعُلوِم الذي َسَيْشَهُد َعْقَد الز    َواِج ُهُم الِرِّ
األَْرَحاِم، َفََل َحَرَج َعَلى الَمْرأَِة ِمْن  َواِج َبْيَن  َوَلِكْن ِإَذا َكاَن َعْقُد الز  

الز   َعْقِد  َوِليُّ ِإْجَراِء  يُوَجُد  ِبَحْيُث  َمَحاِرِمَها،  َبْيَن  َوالز  الز    َواِج  ْوُج ْوَجِة 
َجاِل، َوُكلُّ َوالشُّ   ُهْم ِمْن َمَحاِرِم َهِذِه الَمْرأَِة.ُهوُد ِمَن الِرِّ

َواِج َوَلو  اَء الَمْرأَِة َيْمَنُعَها ِمْن ِإْجَراِء َعْقِد الز  َحيَ   َوأََنا َعَلى َيِقيٍن ِبأَن  
يُْجِري  الذي  َيُكوَن  أَْن  َجاُل  الِرِّ َيْرَضى  َكْيَف  أَْدِري  َوََل  أَْرَحاِمَها،  َبْيَن 

ٻٱ﴿ تعالى َيُقوُل:  َواّلٰل    َواِج اْمَرأَة ،َس َعْقَد الز  الَعْقَد الُمَقد  

َوَهَذا َلْيَس ِفيِه َتْنِقيٌص ِمْن َحِقِّ الَمْرأَِة الُمْسِلَمِة، ؟  [34]النساء:    ٻٻ
 ْنِظيِم.َوَلِكْن ِمْن َباِب الت  
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األَْجَنِبي   الَمْرأَُة  أَْجَرِت  َلو  َحاٍل،  ُكِلِّ  َوِلِيِّ  َوَعَلى  َبْيَن  َزَواٍج  َعْقَد  ُة 
َجاِل فَ ْوَجِة َوالز  الز    الَعْقُد َصِحيٌح.ْوِج ِبُحُضوِر َشاِهَدْيِن ِمَن الِرِّ

 َهْل ِمَن الَمْعُقوِل َوَصْلَنا إلى َهَذا الُمْسَتَوى؟ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  َوِنْعَم الَوِكيُل. هذا،اّلٰلُ   َحْسُبَنا 

 كيف تعرف الودود الولود 
ِ :  4السؤال الْش  احَلِديِث  يف  َجاَء    َفإِِّن    الَْولُوَد،  الَْوُدودَ   »تََزو ُجوايِف:  لََقْد 

َمَم«  بُِكمُ   ُماَكثِرٌ 
ُ
ن  اأْل

َ
بِأ ةُ 

َ
الَمْرأ ُتْعَرُف  َكْيَف  َقْبَل  .  َولُوٌد  َوُدوٌد  َها 

 َواِج؟الز  
  َجاءَ :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َيَسارٍ   ْبنِ   َمْعِقلِ   َعنْ روى الحاكم  الجواب:  

 َيا :  َفَقاَل َم  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   ِإَلى   َرُجٌل 
 ََل   أَن َها   ِإَل    َوَماٍل،  َوَمْنِصٍب   َحَسٍب   َذاَت   اْمَرأَة    أََصْبُت   ِإنِِّي  اّلٰلِ،  َرُسوَل 
ُجَها؟  ،َتِلدُ   أََتاهُ   ثُم    َفَنَهاُه،  َذِلَك،  ِمْثَل   َلهُ   َفَقاَل   ،الث اِنَيةَ   أََتاهُ   ثُم    َفَنَهاُه،  أََفأََتَزو 

 .َذِلَك  ِمْثَل  َلهُ  َفَقاَل  الث اِلَثَة،
ُجوا :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َفَقاَل    »َتَزو 

 .اأْلَُمَم« ِبُكمُ  ُمَكاِثرٌ   َفِإنِِّي اْلَولُوَد، اْلَوُدودَ 
ُجُل اْمَرأَة  َصاِحَبَة ِديٍن ِريِف أَْن َيْخَتاَر الر  الَحِديِث الش  يُْسَتَفاُد ِمَن  

ا، َحت   ا َولُود   ى َصل  اّلٰلِ    ُة َسِيِِّدَنا َرُسولِ ى َتْكثَُر أُم  َوُخُلٍق، َوأَْن َتُكوَن ُوُدود 
 ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َسِيُِّدَنا  ى يَُباِهَي َم، َوَحت  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  
ي  َم األَُمَم ِبالذُّ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ى َيْنَتِفَع  اِلَحِة، َوَحت  ِة الص  ِرِّ

 الَواِلَداِن ِبالَوَلِد َبْعَد َمْوِتِهَما.
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َزْوَجَها، َوَتْحَفُظ    َويُْمِكُن َمْعِرَفُة الَمْرأَِة الَوُدوِد ـ َوِهَي التي تُِحبُّ 
َها  ُه في َحاِل ِغَياِبِه َوفي َحاِل ُحُضوِرِه ـ ِمْن ِخََلِل الن  ُود   َظِر في َحاِل أُِمِّ

 َوأََخَواِتَها َوَخاََلِتَها. 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

الن   ِخََلِل  ِمْن  األَْبَكاِر  ِمَن  الَولُوِد  الَوُدوِد  َها  َفَمْعِرَفُة  أُِمِّ في  َظِر 
َجاِت، أَو َخاََلِتَها، أِلَن  َوأَ   ِطَباعُ َتْسري  ُه في الَغاِلِب األََعِمِّ  َخَواِتَها الُمَتَزِوِّ

 لى َبْعٍض.إِ  مْ األََقاِرِب َبْعِضهِ 
، أَو ُمَتَوف  ا ِإَذا َكاَنِت الَمْخطُوَبُة ُمَطل  َوأَم   ى َعْنَها َزْوُجَها، َفُتْعَرُف  َقة 
 تعالى أعلم. واّلٰل  اِبِق. هذا،َحَياِتَها َمَع َزْوِجَها الس  ِمْن ِخََلِل  

 زواج المعاق 
ن  :  5السؤال

َ
أ ْشُعُر 

َ
َوأ ِذْهنِيًّا،  ُمَعاٌق  َوَلٌ  َقِوي  الش    ِعْنِدي  ِعْنَدهُ  َفَهْل  ْهَوَة  ٌة، 

َزوَِِّجُه ِمم  
ُ
ْن أ

َ
 فِيَها؟ْن تَْرَضاهُ ىلَعَ َحاَِلِِه الَت ُهَو  ََيُوُز أ

  [32]النور:    ٻٻٱ﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ أوًَل:  الجواب:  
ُجوا َمْن ََل َزْوَج َلُه، َوالُمَعاُق الذي ََل َزْوَج َلُه ُمْنَدِرٌج َتْحَت   َيْعِني: َزِوِّ

 األََياَمى. 
َرُسولُ ثانًيا:   َسِيُِّدَنا  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َيُقوُل  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

  مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي َم: »َمْن َغش  َفَلْيَس ِمنِِّي« رواه اإلمام  َوَسل  
 َعْنُه. اّلٰلُ 

َم: »ََل يُْؤِمُن أََحُدُكْم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوَيُقوُل َصل  
  َحت ى يُِحب  أِلَِخيِه َما يُِحبُّ ِلَنْفِسِه« رواه اإلمام البخاري َعْن أََنٍس َرِضَي 

 َعْنُه. اّلٰلُ 



 كتاب النكاح 
 

223 

 ًء َعَلى َذِلَك:َوِبَنا
الَمْقِدَرُة َعَلى   ِعْنَدُه  َداَمْت  َما  ِذْهِني ا  الُمَعاِق  َتْزِويِج  ِمْن  َفََل َحَرَج 

 ِة َعْقِد َزَواِجِه:َواِج؛ َويُْشَتَرُط ِلِصح  الز  
اإِلَعاَقَة َعْيٌب ََل    ِإْعََلُم َوِلِيِّ الَفَتاِة َمَع الَفَتاِة َعْن َحاَلِتِه، أِلَن  أوًَل:  

 َيُجوُز ِكْتَمانُُه.
اإِليَذاُء    ثانًيا: َعْنُه  يُْعَرُف  َوََل  الَجاِنِب،  َمْأُموَن  الُمَعاُق  َيُكوَن  أَْن 

َم: »ََل َضَرَر َوََل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَرُر، ِلَقْوِلِه َصل  َوالض  
 َعْنُهَما. اّلٰلُ   ب اٍس َرِضَي ِضَراَر« رواه اإلمام أحمد وابن ماجه َعِن اْبِن عَ 

َجُه  ثالًثا:   الُمَعاُق ِذْهِني ا ََل َيُكوُن َوِلي ا َعَلى َنْفِسِه، َبْل َيِجُب أَْن يَُزِوِّ
 ْوَجِة.ِة للز  أَْمِرِه، َوأَْن َيُكوَن ُهَو الَمْسُؤوَل َعِن الُحُقوِق الَماِلي   َوِليُّ 

 تعالى أعلم. واّلٰل  َزَواُجُه ِفيِه َمْصَلَحٌة َلُه. هذا،أَْن َيُكوَن رابًعا: 
 يخاف على زوجته من عينه 

تعاىل رجلً بزوجة صاحلة، مجيلة يف َخلقها ويف  اّٰلله    إذا أكرم:  6السؤال
ما شاء اّٰلله  أن يقول كما رآها:  ؛ حىت ال  ُخلُقها، هل َيب عليه 

 يصيبها بالعني؟ 
ُجَل الَقْبَر، َوتُْدِخُل الَجَمَل  ، تُْدِخُل الر  الَعْيُن َحقٌّ   أوَلً:الجواب:  

 َعنْ ِريِف الذي رواه اإلمام القضاعي  الِقْدَر، َكَما َجاَء في الَحِديِث الـش  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َجاِبرٍ 
ُجَل  َلُتْدِخُل  الَعْينَ  »ِإن  : مَ َوَسل    . الِقْدَر« الَجَمَل  َوتُْدِخُل  الَقْبَر،  الر 

  الن ِبيِِّ   َعنِ   ،َعْنُهَما اّلٰلُ    َرِضَي   َعب اٍس   اْبنِ   َعنِ وروى اإلمام مسلم  
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َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ،  »الَعْينُ :  َقاَل َم  َعَلْيِه   َكانَ   َوَلوْ   َحقٌّ
أَْي: َفاْغِسُلوا )  َفاْغِسُلوا«  اْسُتْغِسْلُتمْ   َوِإَذا  اْلَعْيُن،  َسَبَقْتهُ   اْلَقَدرَ   َساَبَق   َشْيءٌ 

َذِلَك ِمنَ  الَمْعُيوِن  ِعْنَد َطَلِب  َوَهَذا َكاَن أَْمر  أَْطَراَفُكْم    ا  َمْعُلوم   ا  الَعاِئِن، 
ِمنْ  َيْمَتِنُعوا  َفأََمَرُهْم أَْن ََل  َذِلَك ِعْنَدُهْم،  َما ِفي  ِمْنُهْم، َوأَْدَنى  أُِريَد  ِإَذا  ُه 

 (. َرْفُع الَوْهِم الَحاِصِل ِفي َذِلَك، َوَظاِهُر األَْمِر الُوُجوُب 
  ، َوَلْيَس ُكلُّ َعاِئٍن َحاِسدٌ   َوالَعْيُن َتُكوُن ِمَن الَعاِئِن الَحاِسِد، َفُكلُّ 

 .ا  َحاِسٍد َعاِئن 
ْعَجاِبِه ِبَنْفِسِه، أَو َماِلِه، أَو    ثانيًا: َقْد يُِصيُب اإِلْنَساُن َنْفَسُه ِبالَعْيِن إِلِ

  َعاِمرُ   َمر  :  َقاَل   ُحَنْيٍف   ْبنِ   َسْهلِ   ْبنِ   أَُماَمةَ   أَِبي  َعنْ أَْهِلِه، روى اإلمام أحمد  
 ِجْلدَ   َوََل   َكالَيْوِم،  أَرَ   َلمْ :  َفَقاَل   َيْغَتِسُل   َوُهوَ   ُحَنْيٍف،  ْبنِ   ِبَسْهلِ   َرِبيَعةَ   ْبنُ 

أَةٍ  آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبي    ِبهِ   َفأُِتَي   ِبِه،  لُِبطَ   أَنْ   َلِبَث   َفَما   ُمَخب  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 . ِبِه« َتت ِهُمونَ  »َمنْ  :َقاَل  ،ا  َصِريع  َسْهَل   أَْدِركْ : َلهُ  َفِقيَل َم َوَصْحِبِه َوَسل  
 .َرِبيَعةَ  ْبنَ   َعاِمرَ  :َقالُوا 
 يُْعِجُبُه،  َما   أَِخيهِ   ِمنْ   أََحُدُكمْ   َرأَى  ِإَذا   ؟أََخاهُ   أََحُدُكمْ   َيْقُتُل   »َعََلمَ :  َقاَل 

أَ،  أَنْ   ا  َعاِمر  َفأََمرَ   ِبَماٍء،  َدَعا   ثُم    ِباْلَبَرَكِة«  َلهُ   َفْلَيْدعُ   َوْجَههُ   َفَغَسَل   َيَتَوض 
 .َعَلْيهِ  َيُصب   أَنْ  َوأََمَرهُ  ِإَزاِرِه، َوَداِخَلةَ  َوُرْكَبَتْيهِ  الِمْرَفَقْيِن،  ِإَلى َوَيَدْيهِ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َفَقْد يُِصيُب اإِلْنَساُن َزْوَجَتُه ِبالَعْيِن ِبِإْعَجاِبِه ِبَها، َفِإَذا َرآَها َوأَْعَجَبْتُه  

َوْلَيُقْل:   ِبَها،  ثُم  الٰلُهم   َفْلُيَباِرْك  ِفيَها،  الدُّ   َباِرْك  ِبَهَذا   أَُعوذُ َعاِء:  ْلَيْدُع 
ِة،اّلٰلِ    ِبَكِلَماِت  ٍة،  َشْيَطانٍ   ُكلِِّ   ِمنْ   الت ام  ةٍ ََل   َعْينٍ   ُكلِِّ   َوِمنْ   َوَهام  ؛ َكَما َجاَء م 



 كتاب النكاح 
 

225 

  َرِضَي   َعب اٍس   اْبنِ   َعنِ ِريِف الذي رواه اإلمام البخاري  في الَحِديِث الش  
ذُ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيُّ   َكانَ :  َقاَل   َعْنُهَما اّلٰلُ    يَُعوِِّ

ذُ   َكانَ   أََباُكَما   ِإن  »:  َوَيُقولُ   َوالُحَسْيَن،  الَحَسنَ  : َوِإْسَحاَق   ِإْسَماِعيَل   ِبَها   يَُعوِِّ
ِة،اّلٰلِ   ِبَكِلَماِت  أَُعوذُ  ٍة، َشْيَطانٍ  ُكلِِّ  ِمنْ  الت ام  ةٍ ََل  َعْينٍ   ُكلِِّ  َوِمنْ  َوَهام   «.م 

ةِ اّلٰلِ    َكِلَماِت َمْعَنى    َكِلَماِت   تعالى، َوُكلُّ ّلٰلِ    : أَْي: ِبُكِلِّ َكِلَمةٍ الت ام 
َتام  اّلٰلِ   َوِهَي  تعالى  َناِفَعٌة،  َوِهَي  ِفيَها،  َنْقَص  ََل  َكاِمَلٌة  َوِهَي  ٌة  َشاِفَيٌة، 

َوَتْسَتِمرُّ  َتـْمِضي  التي  الَماِضَيُة  َوِهَي  َيُردُّ ُمَباَرَكٌة،  َوََل  َوََل ،  َشْيٌء،  َها 
 َيْدُخُلَها َنْقٌص َوََل َعْيٌب.

. َشْيَطانٍ  ُكلِِّ   ِمنْ َمْعَنى    : َيْعِني ِمْن َشَياِطيِن اإِلْنِس َوالِجِنِّ
ةٍ َمْعَنى   َذَواِت   : ُكلُّ َوَهام  الَهَواِمِّ  ُموِم، ِمْن َحَشَراِت  السُّ   َنْسَمٍة ِمَن 

 اِت، َوُكِلِّ ِذي ُسٍمِّ َيْقُتُل. األَْرِض، َوالَحي  
ةٍ ََل  َعْينٍ   ُكلِِّ َمْعَنى    : ِهَي الَعْيُن التي تُِصيُب ِبُسوٍء. م 

ةَ   ََل اّلٰلُ    َشاءَ   َما َوْلَيُقْل:   البيهقي    ؛ِباّللِٰ   ِإَل    ُقو  َرَوى    أََنٍس   َعنْ ِلَما 
  َمنْ »:  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَصل    الن ِبيِِّ  َعنِ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي 
ةَ   ََل اّلٰلُ    َشاءَ   َما :  َفَقاَل   يُْعِجُبُه،  ا  َشْيئ  َرأَى هُ ـيَ   َلمْ ِباّلٰلِ    ِإَل    ُقو  واّلٰل   «. هذا،ُضر 

 تعالى أعلم. 
 موت الخاطب 

، َوَتم  َتَقد  :  7السؤال َِِّفاُق    َم َوَلِي ِمْن ِخْطَبِة َفَتاة  َصاِحَبِة ِدين  وَُخلُق  االت
الُمَقد   َوالُمَؤخ  ىلَعَ  َواَّل  ِم  قِيَمِة  ِر  بَِدْفِع  َوَلِي  َوَقاَم  َواللَِِّباِس،  َهِب 

َواللَِِّباِس،  اَّل   َقد  َهِب  َما  َفَهْل  َوَلِي،  َماَت  الَعْقِد  إِْجَراءِ  َم  َوَقْبَل 
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ْم نَلَا؟ 
َ
 للَمْخُطوَبِة َحٌقِّ لََها، أ

الز  الجواب:   َعْقُد  َداَم  َيِتم  َما  َلْم  َعَلى  ا  َشْرع  َواِج  َتَتَرَتُب  َفََل   ،
 ٌة. ٌة َوََل َشْرِعي  الَخاِطِب ُحُقوٌق َماِلي  

 اَءُة الَفاِتَحِة، َفََل تُْعَتَبُر َعْقَد َزَواٍج.ا الِخْطَبُة َوِقرَ َوأَم  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َيِتم   َلْم  الَعْقُد  َداَم  َفُكلُّ   َفَما  َوالَمْخطُوَبِة،  الَخاِطِب  َقد    َبْيَن  َمُه  َما 
َفِإن   ِقيَمِتَها،  أَو  َوِلَباٍس  َذَهٍب  ِمْن  ِلَمْخطُوَبِتِه  َحِقِّ  الَخاِطُب  ِمْن  َوَرَثِتِه، ُه 

َهِب َوالِلَِّباِس ِلَوَرَثِة َخاِطِبَها، َوَيِجُب َعَلى الَمْخطُوَبِة أَْن تُِعيَد ِقيَمَة الذ  
 . هذا،ا   َعْن ِطيِب َنْفِس َوَرَثِتِه َجِميعِإَل   ا  َوََل َيُجوُز َلَها أَْن َتْأُخَذ ِمْنُه َشْيئ

 تعالى أعلم.واّلٰل 
 والده َل يوافق على زواجه

فتاة  :  8ؤالالس أحب  اخلليوية،  لألجهزة  بمحل  يعمل  جاميع،  شاب 
والها ىلع   ووافق  منها،  الزواج  وأراد  زبائنه،  من  متحجبة اكنت 
ذلك، أما واله فرفض األمر كياً، وذهب مع والته وخطبها، والوال 

والسؤال: هل يقدم ىلع عقد زواجه منها بدون   يرفض أشد الرفض.
 ل، وقد مىض ىلع هذه القضية َعمان؟رضا واله، أم ماذا يفع

ٿٿٿ﴿تعالى في ِكَتاِبِه الَعِظيِم:  اّلٰلُ    َيُقولُ أوَلً:  الجواب:  
ڄڦڦڦڦ  ڤڤڤڤٹٹٹٹٿ

 .[68ـ66]النساء:  ﴾ڃڃڃڄ ڄڄ
 ؟ [ 30]النور:    ﴾ ڍڇڇڇڇ﴿ :  َوَجل    أََلْم َيُقْل َمْوََلَنا َعز  
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َق الَقْلُب ِباْمَرأٍَة  ى ََل َيَتَعل  ِبَغِضِّ الَبَصِر َحت    َوَجل    َنا َعز  َلَقْد أََمَرَنا َربُّ 
أِلَن  أَْجَنِبي   َتَعل  ٍة،  ِإَذا  َتَقُع ُه  َوَقْد  ِإَلْيِه،  الَجَواِرِح  َجِميُع  اْنَقاَدْت  الَقْلُب  َق 

ِري، َوِإَذا الَجَواِرُح في الَكَباِئِر ِمْن َحْيُث َيْدِري الَعْبُد، َوِمْن َحْيُث ََل َيدْ 
َقد   ََل  الَقْلِب  نُوُر  الَحق  اّلٰلُ    رَ اْنَطَمَس  َيَرى    َباِطَل    تعالى، َصاَر َصاِحُبُه 

، َوَيْجَتِرُئ َعَلى اْرِتَكاِب الَكَباِئِر، َوالتي ِمْن ُجْمَلِتَها ُعُقوُق ا  َوالَباِطَل َحق 
 الَواِلَدْيِن. 

 َم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    أََلْم َيُقْل َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
،  »َيا  ؟ اآلِخَرُة«   َلَك   َوَلْيَسْت   األُوَلى،  َلَك   َفِإن    الن ْظَرَة،  الن ْظَرةَ   تُْتِبعِ   ََل   َعِليُّ

 . أَِبيهِ   َعنْ   بَُرْيَدَة،   اْبنِ   َعنِ رواه الحاكم وأبو داود والترمذي واإلمام أحمد  
َم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    أََلْم َيُقْل َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

َل   اْمَرأَةٍ   َمَحاِسنِ   ِإَلى  َيْنظُرُ   ُمْسِلمٍ   ِمنْ   َما » ٍة،  أَو   ِإَل    َبَصَرهُ   َيُغضُّ   ثُم    َمر 
  أَُماَمةَ   أَِبي  َعنْ «؟ رواه اإلمام أحمد  َحََلَوَتَها   َيِجدُ   ِعَباَدة    َلهُ اّلٰلُ    أَْحَدَث 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي 

َم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    أََلْم َيُقْل َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
  أَْبَدْلُتهُ   اَفِتيَمخَ   َتَرَكَها   َمنْ   َمْسُموٌم،  ِإْبِليَس   ِسَهامِ   ِمنْ   َسْهمٌ   الن ْظَرةَ   »ِإن  
 ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ في الَكِبيرِ   َبَراِنيُّ رواه الط    ؟َقْلِبِه«  ِفي   َحََلَوَتهُ   َيِجدُ   ا  ِإيَمان

 َعْنهُ اّلٰلُ   َرِضَي  َمْسُعودٍ 
ۅۋۋٴۇۈۈ﴿:  َوَجل    أََلْم َيُقْل َمْوََلَنا َعز  

وئەئەئائائىىېېېېۉۉۅ

 ؟[24]األنفال:  وئ
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گگککککڑ﴿:  َوَجل    أََلْم َيُقْل َمْوََلَنا َعز  

 ؟ [63]النور:  ڳڳڳگگ
َعَلْيَك، َبْل    ا  َوََل َواِجب  ا  َزَواَجَك ِمْن َهِذِه الَفَتاِة َلْيَس َفْرض  ِإن  ثانيًا:  

  َعز  ّلٰلِ    َمْعِصَيةٍ ا َطاَعُتَك ِلَواِلِدَك َفَفْرٌض َعَلْيَك في َغْيِر  ُهَو أَْمٌر ُمَباٌح، َوأَم  
 ، َفََل َتْتُرِك الَفْرَض أِلَْمٍر ُمَباٍح.َوَجل  

بَُك، َوَخاص    ْجَت ِبَغْيِر ِرَضا الَواِلِد، َفِإن  َك ِإْن َتَزو  أِلَن   ة   َضِميَرَك يَُعذِِّ
 تعالى ـ. اّلٰلُ  رَ ِإَذا َغِضَب الَواِلُد َعَلْيَك ـ ََل َقد  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
تعالى َعَلى َما اْقَتَرَفْت َيَداَك، َلَقْد أَْتَعْبَت  اّلٰلُ    َفأَُقوُل َلَك: َساَمَحَك 

 تعالى َمْن َقاَل: اّلٰلُ  َقْلَبَك، َوأَْتَعْبَت الَفَتاَة، َوأَْتَعْبَت أَْهَلَك؛ َوَرِحمَ 

َوَعَلى ُكِلِّ َحاٍل: َحاِوْل أَْن تُْقِنَع َواِلَدَك ِإْن َكاَنِت الَفَتاُة َصاِحَبَة ِديٍن  
ْه ِإَلْيِه َمْن َيْقَبُل ِمْنُه النُّ  األَْمُر  َر  ْصَح، َفِإَذا َتَعذ  َوُخُلٍق، َفِإْن َلْم تُْفِلْح، َفَوِجِّ

  ا  َخْيراّلٰلُ    َضهُ َعو  ّلٰلِ    ا  َعَلْيَك، أَُقوُل َلَك: َعَلْيَك ِبِبِرِّ َواِلِدَك، َوَمْن َتَرَك َشْيئ
 َوََل َتْعَجْز. اّلٰلِ،ِمْنُه، َواْسَتِعْن بِ 

َوَبَناِتُكْم،  أَْبَناِئُكْم  ِمْن  َلُه  َزْوَج  ََل  َمْن  ُجوا  َزِوِّ أَُقوُل:  الِخَتاِم  َوِفي 
 َمَعُهْم. ا َتْتَعُبو  بُوا، ثُم  َحُموُهْم َقْبَل أَْن يَُعذ  ارْ 

 رِ ظَ الن    نَ ا مِ اهَ دَ ــ بْ ــ مَ   ِث ادِ وَ ــ الحَ   لُّ ــ كُ 
 ا هَ بِ احِ ـ َص   ِب لْ في قَ   ْت كَ تَ فَ   ةٍ رَ ظْ نَ   مْ كَ 
 اــ هَ ــ بُ ــ ِلِّ ــ قَ ــ يُ   نٍ ــــ يْ ــ ا عَ ذَ  امَ ا دَ مَ   ءُ رْ المَ وَ 

رُّ مُ  هُ لَ قْ َيســــــــُ  هُ تَــ جَ هْ ر  مُ ا ضــــــــَ مــَ   تــَ
 

 رِ رَ الشـ    رِ غَ صـْ تَ سـْ مُ   نْ مِ   ارِ الن    مُ ظَ عْ مُ وَ  
ـــــ تَ  وَ ََل وَ   ٍس وْ ـــ  قَ ََل بِ   امِ هَ الِسِّ  َك تْ فَ   رٍ ـ

 رِ طَ ى الخَ لَ عَ   وٌف قُ وْ مَ   يدِ الغِ   نِ يُ عْ في أَ 
ـــ بِ   ا  بــــ حَ رْ ــــ  مَ ََل   رِ رَ الض  بِ َجاَء    ورٍ رُ سُ ـ
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َعَلى    ا  يُْصِلَح األَْبَناَء َواآلَباَء، َوأَْن يُِعيَنَنا َجِميع  تعالى أَنْ اّلٰلَ    أَْسأَلُ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  َغِضِّ الـَبَصِر َوِحْفِظ الَفْرِج َوالِلَِّساِن. آمين. هذا، 

 زواجهاوالدها يرفض 
َتَقد  :  9السؤال َفِقرُي  َفَتاٌة  َوُهَو  ِخْطَبتَِها،  ِمْن  ِدين  وَُخلُق   َشاٌبِّ َصاِحُب  َم 

إِي    احَلاِل، َولَِكن   َيَُه  َرَفَض تَْزوِ َها  ن  َواِلَ
َ
َوأِل لَِفْقرِهِ،  ْن اَها 

َ
أ ُه خَيََْش 

ي  ُتَطل  
َ
ْ َق يف األ  يِه؟ ِع فِ اِم الُمْقبِلَِة، َفَما ُحْكُم الْش 
َوج    أوَلً:الجواب:   َيَتَعل  اّلٰلُ    هَ َلَقْد  ِفيَما  الَبَناِت  أَْوِلَياَء  ُق  تعالى 

َفَقاَل:  ِبَزَواِجِهن   پپپپٻٻٻٻٱ﴿ ، 

 . [32]النور:  ﴾ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀ
آِلِه َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َهُهْم َسِيُِّدَنا َرُسولُ َوَكَذِلَك َوج  

ِبَقْوِلِه:  َوَسل   ُجوُه،  َوُخُلَقهُ   ِديَنهُ   َتْرَضْونَ   َمنْ   ِإَلْيُكمْ   َخَطَب   »ِإَذا َم   ِإَل    َفَزوِِّ
الترمذي  َعِريٌض   َوَفَسادٌ   األَْرِض،  ِفي  ِفْتَنةٌ   َتُكنْ   َتْفَعُلوا    أَِبي   َعنْ « رواه 
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ 

  اْلَمْرأَةِ   يُْمنِ   »ِمنْ َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِبَقْوِلِه َصل  
رَ   أَنْ  رَ   َوأَنْ   ِخْطَبُتَها،  َيَتَيس  رَ   َوأَنْ   َصَداُقَها،  َيَتَيس  رواه اإلمام   َرِحُمَها«   َيَتَيس 

 َعْنَها. اّلٰلُ  َرِضَي  َعاِئَشةَ  َعنْ أحمد والحاكم 
؛  احِ كَ الِنِّ   في  ىنَ الغِ   واسُ مِ تَ الْ َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ     َرِضَي َوَعِن اْبِن َمْسُعودٍ 
 ﴾. ٺٺڀڀڀڀپَوَتَل َقْوَلُه تعالى: ﴿

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َج َسِيُِّدَنا َرُسولُ َوَقْد َزو  
 ِإَزاَرُه، َوَلْم َيْقِدْر َعَلى َخاَتٍم ِمْن َحِديٍد، روى ُجَل الذي َلْم َيِجْد ِإَل  الر  
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  ِإَلى  اْمَرأَةٌ   َجاَءِت :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َسْعدٍ   ْبنِ   َسْهلِ   َعنْ اإلمام البخاري  
  َوَهْبُت   ِإنِِّي:  َفَقاَلْت َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ 

ْجِنيَها :  َرُجٌل   َفَقاَل   ، َطِويَل    َفَقاَمْت   َنْفِسي،   ِمنْ   . َحاَجةٌ   ِبَها   َلَك   َتُكنْ   َلمْ   ِإنْ   َزوِِّ
 .تُْصِدُقَها؟« َشْيءٍ  ِمنْ  ِعْنَدكَ  »َهْل : َقاَل 
 .ِإَزاِري ِإَل   ِعْنِدي َما : َقاَل 
 .« ا  َشْيئ َفاْلَتِمْس  َلَك، ِإَزارَ  ََل  َجَلْسَت   ِإي اهُ  أَْعَطْيَتَها  »ِإنْ : َفَقاَل 
 .ا  َشْيئ أَِجدُ  َما : َفَقاَل 
 . َحِديٍد« ِمنْ  ا  َخاَتم َوَلوْ  »الَتِمْس : َفَقاَل 
 .َشْيٌء؟« الُقْرآنِ  ِمنَ  »أََمَعَك : َفَقاَل  َيِجْد، َفَلمْ 
اَها  ِلُسَورٍ  َكَذا،  َوُسوَرةُ   َكَذا، ُسوَرةُ   َنَعْم،: َقاَل   .َسم 
ْجَناَكَها  »َقدْ : َفَقاَل   .الُقْرآِن«  ِمنَ  َمَعَك  ِبَما َزو 

اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ وروى الترمذي  
: َعْونُُهمْ اّلٰلِ    َعَلى  َحقٌّ   َثََلَثةٌ »:  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  

 يُِريدُ   ال ِذي  َوالن اِكحُ   األََداَء،  يُِريدُ   ال ِذي  َوالُمَكاَتُب   اّلٰلِ،   َسِبيلِ   ِفي  الُمَجاِهدُ 
 «. الَعَفاَف 

ِإَذا َكاَن األَُب َيْخَشى َعَلى اْبَنِتِه أَن يَُطِلَِّقَها َزْوُجَها ِلَفْقِرِه، َفَهْل ثانيًا:  
 ؟ ا  َزْوُجَها ِإَذا َكاَن َغِنيَيْضَمُن أَْن ََل يَُطِلَِّقَها 
َحِريص َكاَن  ْجَها    ا  َمْن  َفْلُيَزِوِّ َزَواِجَها  في  اْبَنِتِه  َحَياِة  ُحْسِن  َعَلى 

أِلَن   َوُخُلٍق،  ِديٍن  أََحب    َصاِحَب  ِإْن  َوالُخُلِق  يِن  الِدِّ  َزْوَجَتهُ   َصاِحَب 
 أَْكَرَمَها، َوِإْن َكِرَهَها َلْم َيْظِلْمَها.
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ْجَها ِمْن    ا  َحِريصَمْن َكاَن   َعَلى ُحْسِن َحَياِة اْبَنِتِه في َزَواِجَها َفْلُيَزِوِّ
َعَلْيِه  ُشَعْيٍب  َسِيِِّدَنا  ِبْنِت  ِلَساِن  َعَلى  تعالى  َقاَل  َكَما  أَِميٍن،  َقِوٍيِّ  َرُجٍل 

ڭۓۓےےھھھھہ﴿ََلُم:  ََلُة َوالس  الص  

 . [27ـ26]القصص:  ﴾ٴۇۈۈۆۆۇۇڭ ڭڭ
تعالى:  اّلٰل    على ابنته، فوجدها تقرأ قول َوَدَخَل َسِعيُد ْبُن الُمَسِيِِّب  

 . [201]البقرة:    ﴾ ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ﴿ 
ا  مَ فَ ؛  ةُ ن  الجَ   َي هِ ا وَ اهَ نَ مْ لِ عَ   دْ قَ فَ   ةِ رَ اآلخِ   ةُ نَ َس ا حَ م  ِت! أَ بَ ا أَ : يَ ْت الَ قَ وَ 

 ا؟يَ نْ الدُّ   ةُ نَ َس حَ 
المَ اَل قَ    ينِ الِدِّ بِ   ونُ كُ يَ   حُ ََل الص  وَ ،  حِ الِ الص    لِ جُ للر    ةُ حَ الِ الص    ةُ أَ رْ : 

 . ِق لُ الخُ وَ 
،  ينٌ ، دِ ي  قِ الن    ي  قِ ا الت  هَ جْ ِوِّ : زَ اَل قَ فَ   جِ وْ الز    ارِ يَ تِ اخْ   نِ عَ   يعٌ كِ وَ   َل ئِ ا سُ م  لَ وَ 

 . ا هَ نْ هِ يُ  مْ ا لَ هَ َض غَ بْ أَ  نْ إِ ا، وَ هَ مَ رَ كْ ا أَ هَ ب  حَ أَ  نْ إِ ، ٌق لُ خُ ، وَ حٌ ََل َص وَ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
اْبَنَتُه ِمْن َصاِحِب ِديٍن َوُخُلٍق،   َفأََنا أَْنَصُح ُكل   َج  َوِلِيِّ َفَتاٍة أَْن يَُزِوِّ

 ْوَجِة. َسَعاَدِة الز    َهُب َوالَبْيُت ِسر  َماُن ِلَسَعاَدِتَها، َوَلْيَس الَماُل َوالذ  َفُهَو الض  
ڀڀڀڀپ﴿ِبَقْوِلِه تعالى:  أٍَب    َوْلَيُكْن َعَلى َيِقيٍن ُكلُّ 

تعالى  واّلٰل    تعالى ََل يُْخَلُف. هذا،اّلٰلِ    . َفَوْعدُ ﴾ٿٿٺٺٺٺ
 أعلم.

 تقدم من خطبتي شاب

َتم  :  10السؤال اِل    لََقْد  َوَسائِِل  َطِريِق  ِّ َعْن  َوَبنْيَ َشاب  َبْييِن  َواُصِل  َحِديٌث 
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ْن َيَتَقد  
َ
أ ، َوَطلََب ِميِنِّ  ْن االْجتَِماِعِِّ

َ
ِط أ َم ِمْن ِخْطَبَِت، َولَِكْن بَِْشْ

و  اِل    يَتِم  
َ
أ َوَبيَْنُه  َبْييِن  َذلَِك،    الً َعاُرُف  ىلَعَ  وافُِق 

ُ
أ َفَهْل   ، انِْفَراد  ىلَعَ 

يُْت ِمْنُه اللُّ َخاص  وَ 
َ
ْخَلَق؟ ًة إَِذا َرأ

َ
 ْطَف َواأل

في أوَلً الجواب:   َسَتْرَتِبِطيَن  َمْن  َمَع  َتْعِرِفي  أَْن  َعَلْيِك  َيِجُب   :
َم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوَذِلَك ِمْن ِخََلِل َقْوِلِه َصل    َزَواِجِك،

ُجوُه، ِإَل  َتْفَعُلوا َتُكْن ِفْتَنٌة »ِإَذا َخَطَب   ِإَلْيُكْم َمْن َتْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه َفَزوِِّ
 َعْنُه. اّلٰلُ    ِفي األَْرِض، َوَفَساٌد َعِريٌض« رواه الترمذي َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َتْعَلِمي َحِديَث َسِيِِّدَنا َرُسولِ ثانيًا:   اّلٰلُ    ىَصل    اّللِٰ   َيِجُب َعَلْيِك أَْن 
َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َكاَن َعَلْيِه  ِإَل   ِباْمَرأٍَة  َرُجٌل  َيْخُلَون   ََل  »أَََل  َم: 

ْيَطاُن« رواه الترمذي َعْن ُعَمُر َرِضَي   َعْنُه. اّلٰلُ  َثاِلَثُهَما الش 
َتَتَذك  :  ًا َثاِلث أَْن  َعَلْيِك  َصل  َيِجُب  َقْوَلُه  آِلِه   اّلٰلُ   ىِري  َوَعَلى  َعَلْيِه 

َم: »ََل ِنَكاَح ِإَل  ِبَوِليٍِّ َوَشاِهَدْي َعْدٍل« رواه ابن حبان َعْن َوَصْحِبِه َوَسل  
 َعْنَها. اّلٰلُ   َعاِئَشَة َرِضَي 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َواألَْخََلَق، ْطَف  ُجِل الذي أَْظَهَر َلِك اللُّ َفُكوِني َعَلى َحَذٍر ِمَن الر  

َجاِل  َفَما ِهَي ِإَل    ُسُموٌم في َدَسٍم، َوُكوِني َعَلى َحَذٍر ِمَن الَحِديِث َمَع الِرِّ
 ْيَطاَن َيْلَعُب ِبُكَما.الش   األََجاِنِب، أِلَن  

الر   ِبَهَذا  ِصَلَتِك  ِنَهاِئياْقَطِعي  الل  ا  ُجُل  الَبَناِت  آََلَم  َوَتَذَكِري  َواِتي  ، 
َجاِل. ُخِدْعَن مِ   ْن ِقَبِل َهُؤََلِء الِرِّ

َلْم   ِإَذا  ِبالَفِضيَحِة  َدِك  يَُهِدِّ أَْن  َخْشَيَة  َحَصَل  ِبَما  أَْهَلِك  َوأَْعِلِمي 
 تعالى أعلم. واّلٰل   َتْسَتِجيِبي َلُه. هذا،
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 سيتزوج من فاسقة 
َتَعل  :  11السؤال الز  َوَلِي  َويُِريُد  َفاِجَرة ،  َفاِسَقة   بَِفَتاة   نَا  َق 

َ
َوأ ِمْنَها،  َواَج 

ْرفُُض َذلَِك، َوُهَو ُمرِصٌِّ ىلَعَ الز  
َ
ْحِرَمُه  أ

َ
أ ْن 

َ
أ َفَهْل ََيُوُز يِل  ِمْنَها،  َواِج 

 ِمْن ِمريَاِِث؟
َسِيِِّدَنا َرُسولِ   أوَلً:الجواب:   ِبَقْوِل  َوَلَدَك  تَُذِكَِّر  أَْن  َعَلْيَك    َيِجُب 

آاّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه  َوَصْحِبِه  »ِلِه  : أِلَْرَبعٍ   الَمْرأَةُ   تُْنَكحُ َم: 
ينِ   ِبَذاِت   َفاْظَفرْ   َوِلِديِنَها،  َوِلَجَماِلَها،  َوِلَحَسِبَها،   ِلَماِلَها، « َيَداكَ   َتِرَبْت   الدِِّ

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ رواه اإلمام مسلم 
ِبأَن   أُم   َوَذِكِّْرُه  َوََل  َلُه،  َزْوَجة   َتُكوَن  أَْن  َتْصُلُح  ََل  الَمْرأََة    ا  َهِذِه 

أِلَْوََلِدِه في الُمْسَتْقَبِل، َوَقْد ََل َتْحَفظُُه في َنْفِسَها َوََل في َماِلِه ِإَذا َغاَب 
 َعْنَها. 

أَن   ِبالش    َوَذِكِّْرُه  الَمْرأَِة  ِمْن َهِذِه  ُذِكَر في  َزَواَجُه  َؤاِل  السُّ ْكِل الذي 
ِبَذِلَك   َراٍض  تَ رِ دَ نْ مُ   هُ لُ عَ جْ يَ َوُهَو  الذي رواه   ِريِف الش    الَحِديِث   َت حْ جا  
  ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   أَن  َعْنُهَما،  اّلٰلُ    َرِضَي  ُعَمرَ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ اإلمام أحمد َعْن  

مَ   َقدْ   َثََلَثةٌ »:  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   : الَجن ةَ   َعَلْيِهمُ اّلٰلُ    َحر 
، الَخْمِر،  ُمْدِمنُ  يُّوُث   َوالَعاقُّ  .الَخَبَث  أَْهِلهِ  ِفي  يُِقرُّ  ال ِذي«  َوالد 

أَن  ثانيًا:   َيْعَلَم  أَْن  الَوَلِد  َعَلى  َعَلْيِه،    َيِجُب  َفْرٌض  أِلَِبيِه  َطاَعَتُه 
َغَضَب َواِلِدِه َعَلْيِه َناِزٌل ِبِه، َوَلْن   ِة، َوأَْن َيْعَلَم أَن  ة  في َهِذِه الَقِضي  َوَخاص  

الَجن  يَُوف   ُدُخوِل  ِمْن  يُْحَرُم  َوَقْد  الَمْغُضوُب،  الَوَلُد  ِلَقْوِلِه َصل  َق  اّلٰلُ   ى ِة، 
  ِشْئَت   َفِإنْ   الَجن ِة،  أَْبَواِب   أَْوَسطُ   »الَواِلدُ َم:  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى  
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ْرَداءِ رواه اإلمام أحمد َعْن أَِبي   اْحَفْظُه« أَوْ  الَباَب   َذِلَك  َفأَِضعْ    َرِضَي  الد 
 َعْنُه. اّلٰلُ 

ُة لإِلْخَوِة َوالَوِصي  ،  ا  ِحْرَماُن الَوَلِد ِمَن الِميَراِث ََل َيُجوُز َشْرعثالثًا:  
الش   َنِصيِبِه  ِمْن  الَعاِقِّ  الَوَلِد  ِبِحْرَماِن  األَِب  َوَفاِة  اإِلْرِث َبْعَد  ِمَن  ْرِعِيِّ 

 الُعُقوَق ََل َيْمَنُع ِمَن الُحُقوِق.  َحَراٌم، أِلَن  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َشْرع  َعَلْيَك  بِ   ا  َفَواِجٌب  َوَلِدَك  َعَلى  تُْنِكَر  َوأَْن أَْن  َحِكيٍم،  أُْسُلوٍب 
َهَذا   ْنَيا َقْبَل اآلِخَرِة، أِلَن  َواِج في الدُّ تعالى، َوِبَنَتاِئِج َهَذا الز  ِباّلٰلِ    تَُذِكَِّرهُ 

 ْهِي َعِن الُمْنَكِر، َوَهَذا َواِجٌب َعَلْيَك. ِمْن َباِب األَْمِر ِبالَمْعُروِف َوالن  
َع َماَلَك بَ َوأَم   ِة، َفَهَذا ََل َيُجوُز ْيَن أَْوََلِدَك َوَتْحِرَمُه ِمَن الَعِطي  ا أَْن تَُوِزِّ

 ِفْعَلَك َهَذا َيِزيُد في ُعُقوِقِه َوِإْعَراِضِه.  ، أِلَن  ا  َشْرع
ِرَكِة َبْعَد َمْوِتَك.  َوَرَثَتَك ِبِحْرَماِنِه ِمَن الت    َوَكَذِلَك ََل َيُجوُز أَْن تُوِصَي 

 أعلم.تعالى واّلٰل  هذا،
 تزوج خالة زوجته

َحَصَل ِخَلٌف َبْييِن َوَبنْيَ َزوَْجَِت، واََغَدْرُت ابَلْيَت، َولَْم حَيُْصْل  :  12السؤال
تََزو   َبْعَدَها  اَكِملًَة،  َسَنًة  ْهلَِها 

َ
أ ِعْنَد  َوَبِقَيْت  بَيَْنَنا،  ِمْن  َطَلٌق  ْجُت 

ْْنَْبُت ِمْنَها َوَل 
َ
ْم اَل؟ ، َفَهْل زَ اً َخاَِلَِها، َوأ

َ
 َواِِج َصِحيٌح ِمْنَها أ

 َرُسوَل   أَن  َعْنُه،  اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ روى الترمذي  الجواب:  
 َعَلى  الَمْرأَةُ   تُْنَكحَ   أَنْ   َنَهىَم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  

ِتَها، ةُ   أَوِ   َعم    َعَلى   الَخاَلةُ   أَوِ   َخاَلِتَها،  َعَلى  الَمْرأَةُ   أَوِ   أَِخيَها،  اْبَنةِ   َعَلى  الَعم 
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ْغَرى   ُتْنَكحُ   َوََل   أُْخِتَها،   ِبْنِت  ْغَرى   َعَلى   الُكْبَرى   َوََل   الُكْبَرى،   َعَلى   الصُّ  . الصُّ
الط   الَكِبيِر    َبَراِنيُّ وروى   أَن    ،َما َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضي  َعب اٍس   اْبنِ   َعنِ في 

جَ   أَنْ   َنَهى َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   اْلَمْرأَةُ   تَُزو 
ةِ   َعَلى   . أَْرَحاَمُكْم«   َقَطْعُتمْ   َذِلَك   َفَعْلُتمْ   ِإنْ   »ِإن ُكمْ :  َوَقاَل   اْلَخاَلِة،   َوَعَلى   اْلَعم 

ُه َيْحُرُم َعَلى الُمْسِلِم أَْن َيْجَمَع َبْيَن اْمَرأََتْيِن  الُفَقَهاُء َعَلى أَن    َوَنص  
َمٌة،   ُمَحِرِّ َقَراَبٌة  َمْت   ا  َذَكر  أَي َتُهَما   َفَرْضَت   َلوْ   ِبَحْيُث َبْيَنُهَما    َعَلْيهِ   ُحرِِّ

تُ  اْلَمْرأَةُ  َوَكَذِلَك ، َكاألُْخَتْينِ  َوَذِلَك  ْخَرى،األُ   . َها َوَخاَلتُ  اْلَمْرأَةُ  أَوْ  ا،هَ َوَعم 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َعَلْيَك   َوَيْحُرُم  ِعْصَمِتَك،  في  َفِهَي  َزْوَجَتَك  تَُطِلِّْق  َلْم  ُدْمَت  َفَما 
َتم  الز   َوِإَذا  َخاَلِتَها،  ِمْن  ِقيَمَة    َواُج  َفََل  ُدُخوٍل  ِبُدوِن  َخاَلِتَها  َعَلى  الَعْقُد 

ْفِريُق َبْيَنُكَما، َوالَوَلُد َيْثُبُت َنَسُبُه  ُخوُل َوَجَب الت  الدُّ   ِلَهَذا الَعْقِد، َوِإَذا َتم  
أِلَن   أِلَن  الدُّ   َلُكَما،  ُشْبَهٌة،  ِفيِه  َكاَن  أَن  ُخوَل  َتْعَتِقُد  ُكْنَت  ِبَها ُدُخوَلَك    َك 

 تعالى أعلم.واّلٰل  َصِحيٌح. هذا،
 تريد الزواج من كافر

َحب  :  13السؤال
َ
أ الَت  الَفَتاةِ  ُحْكُم  َصِديقَما  َوتُِريُد   اً ْت  اجَلاِمَعِة،  لََها يف 

ن  الز  
َ
؟ َواَج ِمْنُه، َمَع الِعلِْم بِأ اِِّنٌِّ  ُه نرَْصَ

ۈ﴿أَْيَن أَبُو َهِذِه الَفَتاِة، َوأَْيَن ُهَو ِمْن َقْوِلِه تعالى:  أوَلً:  الجواب:  
ېېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈ

 .[6]التحريم:  ۇئوئوئەئەئائائىى
 أَْيَن َتْرِبَيُة الَواِلِد ِلَهِذِه الَفَتاِة؟ َوأَْيَن ُمَراَقَبُتُه َِلْبَنِتِه؟
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َهْل َنِسَي َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ِتِه،  َعنْ   ولٌ ؤُ َمْس   َوُكلُُّكمْ   َراٍع،   ُكلُُّكمْ   »أَََل َم:  َوَسل     َعَلى   ال ِذي   َفاألَِميرُ   َرِعي 

ِتِه،  َعنْ   ولٌ ؤُ َمْس   َوُهوَ   َراٍع،  الن اِس  ُجُل   َرِعي    َوُهوَ   َبْيِتِه،  أَْهلِ   َعَلى  َراعٍ   َوالر 
  وَلةٌ ؤُ َمْس   َوِهَي   َوَوَلِدِه،  َبْعِلَها   َبْيِت   َعَلى  َراِعَيةٌ   َوالَمْرأَةُ   َعْنُهْم،  ولٌ ؤُ َمْس 

ِدهِ   َمالِ   َعَلى   َراعٍ   َوالَعْبدُ   َعْنُهْم،  َراٍع،   َفُكلُُّكمْ   أَََل   َعْنُه،  ولٌ ؤُ َمْس   َوُهوَ   َسيِِّ
اّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   اْبنِ   َعنِ ؟ رواه اإلمام مسلم  َرِعي ِتِه«  َعنْ   ولٌ ؤُ َمْس   َوُكلُُّكمْ 
 َعْنُهَما.

َتَتَزو  ثانيًا:   أَْن  الُمْسِلَمِة  للَمْرأَِة  َيُجوُز  ُمْسِلٍم،  ََل  َغْيِر  َرُجٍل  ِمْن  َج 
. َوِإْن [141]النساء:    ڃڄڄڄڄڦڦ﴿ِلَقْوِلِه تعالى:  

 َوَكِبيَرةٌ ِمَن الَكَباِئِر. َجْت َفَزَواُجَها َباِطٌل، َتَزو  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

 ، َفَهِذِه الَفَتاُة اْرَتَكَبْت َكِبيَرة  ِمَن الَكَباِئِر في َصَداَقِتَها ِلَرُجٍل أَْجَنِبٍيِّ
، ُجِل الن  َواُج ِمْن َهَذا الر  َلَها الز   ُجَل الَكاِفَر، َوََل َيِحلُّ ة  الر  َوَخاص   ْصَراِنِيِّ

َتَزو   رَوِإْن  ُمَقِصِّ َكاَن  ِعْنَدَما  َباِطٌل، َواألَُب ُهَو اآلِثُم  َفَزَواُجَها  في    ا  َجْت 
 تعالى. اّلٰلِ   َتْرِبَيِة اْبَنِتِه َعَلى ُمَراَقَبةِ 

پپپٻٻٻٻٱ﴿َوأَُذِكُِّر َهِذِه الَفَتاَة ِبَقْوِلِه تعالى:  

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،[36]األحزاب:  ٹ
 خيانة الزوجة لزوجها

رجل اكتشف أن زوجته ُتونه، وذلك باملراسلة بينها وبني  :  14السؤال
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ماذا تنصح هذا  برجل أجنيب عنها، وىلع مواعدة بينهما بالزواج، ف
 تعاىل.اّٰلله  الزوج؟ مع العلم أنها أعلنت توبتها إىل

ْوَبِة أََماَم َجِميِع الُعَصاِة،  َفَتَح َباَب الت    َوَجل    َنا َعز  َربُّ أوَلً:  الجواب:  
چچڃڃڃڃڄڄڄڄ﴿َفَقاَل تعالى:  

 . [70]الفرقان:  ڍڇڇڇچڇچ
َتْوَبَة  َيْقَبُل  اّلٰلَ    َم: »ِإن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوَيُقوُل َصل  

 َعْنُهَما.اّلٰلُ    الَعْبِد َما َلْم يَُغْرِغْر« رواه الترمذي َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 
ْشِهيِر َوالَفِضيَحِة،  ْتُر، َوْلَيُكْن َعَلى َحَذٍر ِمَن الت  َيِجُب َعَلْيِه الس  ثانيًا:  
اّلٰلِ   ْذُكْر َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ ِيَِّقِة ِمْن أَْهِلِه َوأَْهِلَها، َوْليَ اِئَرِة الض  َوَلو في الد  

اّلٰلُ   ، َسَتَرهُ ا  َم: »َوَمْن َسَتَر ُمْسِلمَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
ْنَيا َواآلِخَرِة«  َعْنُه. اّلٰلُ   رواه اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي  ِفي الدُّ

َعَلْيهِ ثالثًا:   النُّ َيِجُب  َدَواُم  َوالت    َوَتْعِليُمَها  ِباّلٰلِ    ْذِكيرِ ْصِح  تعالى، 
نَيا َواآلِخَرِة ِة في الدُّ ْرِعي  الَحََلَل َوالَحَراَم، َوَنَتاِئَج َوَخَطَر الُمَخاَلَفاِت الش  

يُن الن  [21]الغاشية:  ۉۅۅۋ﴿  ِصيَحُة«. . »الِدِّ
للُوُقوِع في ِتْلَك    ا  الَوَساِئِل التي َكاَنْت َسَببَيِجُب ِإْلَغاُء َجِميِع  رابعًا:  

 للُعْوَدِة إلى ِتْلَك الَمْعِصَيِة.  ا  ِإْبَقاَءَها َقد َيُكوُن َسَبب الَمْعِصَيِة، أِلَن  
. خامسًا:  َدَها ِبِإْخَباِر أَْهِلَها ِإْن َعاَدْت إلى َذِلَك األَْمِر َثاِنَية   أَْن يَُهِدِّ
  اإِلْنَكاِر َهَذا الِفْعَل، َوأَْن ََل َيْرَضى ِبَما َحَدَث،    أََشد  أَْن يُْنِكرَ سادساً:  

الذي َيْرَضى ِبِمْثِل َهَذا الِفْعِل َوَلْم تُوَجْد ِعْنَدُه الَغْيَرُة َعَلى أَْهِلِه ََل   أِلَن  
ْيِه َوَعَلى آِلِه َعلَ اّلٰلُ    ىوٌث، َوُمْنَدِرٌج َتْحَت َقْوِلِه َصل  تعالى َفُهَو َديُّ اّلٰلُ    رَ َقد  
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َوَسل   يُّوُث، َوَصْحِبِه  َوالد  بَواِلَدْيِه،  الَعاقُّ  اْلَجن َة:  َيْدُخُلوَن  ََل  »َثََلَثٌة  َم: 
َساِء« رواه الحاكم َعْن َعْبدِ   َعْنُهَما. اّلٰلُ   ْبِن ُعَمَر َرِضَي اّلٰلِ   َوَرِجَلُة النِِّ

ْلِم،  ْل َهَذا الَمْوِقَف، َفْلَيْحَذْر ِمَن الظُّ ِإَذا َلْم َيْصِبْر َوَلْم َيَتَحم  سابعًا:  
 ھھھھہ﴿تعالى:  اّلٰلِ    َوَعَلْيِه أَْن َيـْسَتْحِضَر َقْوَل 

 .[229]البقرة: 
 ِإَذا َوِإَذا أََراَد َتْسِريَحَها َوَجَب َعَلْيِه أَْن َيْدَفَع َلَها َكاِمَل َصَداِقَها ِإَل  

َعْنُهَما َقاَل: َقاَل اّلٰلُ    اإلمام مسلم َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي ِهَي َتَناَزَلْت، روى  
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ِلْلُمَتََلِعَنْيِن: َعَلْيِه  َم 

 أََحُدُكَما َكاِذٌب، ََل َسِبيَل َلَك َعَلْيَها«. اّلٰلِ،»ِحَسابُُكَما َعَلى 
 َماِلي؟  اّلٰلِ،ُسوَل َقاَل: َيا رَ 

َقاَل: »ََل َماَل َلَك، ِإْن ُكْنَت َصَدْقَت َعَلْيَها، َفُهَو ِبَما اْسَتْحَلْلَت ِمْن  
 َفْرِجَها، َوِإْن ُكْنَت َكَذْبَت َعَلْيَها، َفَذاَك أَْبَعُد َلَك ِمْنَها«.

ۇڭ﴿ى َتْفَتِدَي َنْفَسَها، ِلَقْوِلِه تعالى:  َوََل َيُجوُز َلُه َعْضُلَها َحت  

ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ

وئەئەئائائىىېېېۉې

 . [19]النساء:  وئ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الز   َهَذا  ِبالص  َفأَْنَصُح  َوالس  ْوَج  َوالُمَصاَبَرِة  َوالنُّ ْبِر  َوَدَواِم  ْتِر  ْصِح 

أَد  الُمَراَقَبِة،   التي  َوِإَل  َوِإْلَغاِء َجِميِع األَْسَباِب  َذِلَك،  ْحَها  ْت إلى  َفْلُيَسِرِّ  
َها. هذا،  تعالى أعلم.واّلٰل  ِبِإْحَساٍن، َوْلُيْعِطَها َكاِمَل َحِقِّ
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 هل عليه إثم إن طلق زوجته
، َوُرزِْقُت بِابْنَ :  15السؤال ٌج ُمْنُذ ََخِْس َسَنَوات  وِِّ نَا َشاٌبِّ ُمََتَ

َ
، َولَِكن  أ  َتنْيِ

ْدرِي َما ُهَو الس  
َ
  َبُب، َحىت  الَمَشالِكَ َكثرَِيٌة َبْييِن َوَبنْيَ َزوَْجَِت، َواَل أ

ن  
َ
أ َذلَِك  َبْعَد  الش    َعَرْفُت  َبْعِض  َمَع  َعَلَقًة  يلَعَ  لََها  َفَهْل   إِْثٌم    َباِب، 

 ْقُتَها؟إِْن َطل  
في اْنِحَراِفَها،    ا  أَْن ََل َتُكوَن َسَبب  َوَجل    َعز  اّلٰلَ    أَْرُجوأوَلً:  الجواب:  

 َوَذِلَك ِبَسَبِب َتْقِصيِرَك َمَع َزْوَجِتَك ِبِإْعَفاِفَها َعِن الَحَراِم.
ِبالس  ثانيًا:   ِبَتْقَوىأَْنَصُحَك  َتْأُمَرَها  َوأَْن  َعَلْيَها،    َوَجل    َعز  اّلٰلِ    ْتِر 

َواُصِل في َبْيِتَك، َوأَْن تُْلِغَي  اِدَقِة، َوأَْن َتْقَطَع َجِميَع َوَساِئِل الت  الص  ْوَبِة  َوِبالت  
 )النت( الذي أَْفَسَد الِعَباَد َوالِبََلَد، َوأَْن تُْبِقَيَها في ِعْصَمِتَك.

،  في ِصْدِق َتْوَبِتَها، َوَسَتْبَقى في َشٍكِّ ِمْن أَْمِرَها   ا ِإَذا ُكْنَت َتُشكُّ َوأَم  
ھہ﴿ :  َوَجل    َعز  اّلٰلِ    َصة  َمَعَها، َفُخْذ ِبَقْولِ َوَتَرى َحَياَتَك ُمَنغ  

ککڑڑژ﴿. َوِبَقْوِلِه تعالى:  [229]البقرة:    ھھھ
 . [130]النساء:  ڳگگگکگک

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُمِصر   َبِقَيْت  ِإْن  َطََلِقَها  في  َعَلْيَك  ِإْثَم  َمَع  ة   َفََل  َعََلَقاِتَها  َعَلى 

َباِب، َبِل الَواِجُب َعَلْيَك َطََلُقَها في ِمْثِل َهَذا الَحاِل، َوِإْن َلْم تَُطِلِّْقَها  الش  
 َفأَْنَت آِثٌم.
َواُصِل  ْوَبِة ِإْلَغاُء أَْجِهَزِة الت  ا ِإَذا َصَدَقْت في َتْوَبِتَها، َوِمْن َتَماِم الت  أَم  

وَ   ، َفأَْنَصُحَك  اَلْجِتَماِعِيِّ َتْوَبِتَها،  َبْعَد  الَماِضي  ِنْسَياَن  َتْسَتِطيُع  ُكْنَت 
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َوأَن  ة   ْتِر َعَلْيَها، َوِإْبَقاِئَها في ِعْصَمِتَك، َفَهَذا َخْيٌر ِمْن َطََلِقَها، َخاص  ِبالس  
 ِن ِمْنَها. يْ ِعْنَدَك اْبَنتَ 
 تعالى أعلم.واّلٰل   ين. هذا،تعالى أَْن َيْسُتَر أَْعَراَضَنا. آماّلٰلَ  َنْسأَلُ 

 أعلمت زوجها عن ذنوبها
تزوجت منذ فرتة قصرية، ويف جلسة مع زوجَت أعلمتين عن :  16السؤال

 ذنوبها السابقة، ووقع يف نفيس نفور منها، فماذا أصنع؟
ا َمَضى  ِإَذ ُقْمَت ِبُسَؤاِلَها َعم    ا  َكِبير  ا  َلَقِد اْرَتَكْبَت َخطأوَلً:  الجواب:  

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىة  َبْعَد َزَواِجَك ِمْنَها، ِلَقْوِلِه َصل  ِمْن َحَياِتَها، َوَخاص  
ْق   َفََل   َظَنْنَت   َوِإَذا َم: »َوَصْحِبِه َوَسل   في الَكِبيِر َعْن   َبَراِنيُّ « رواه الط  تَُحقِِّ

 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  النُّْعَمانِ   ْبنِ  َحاِرَثةَ 
ا أَْسَلَفْت ِمَن  َثْت َعم  َكَذِلَك ِعْنَدَما َتَحد    ا  َكِبير  أ  َواْرَتَكَبْت ِهَي َخط

  ،الن اُس   »أَيَُّها َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىنُوِب، ِلَقْوِلِه َصل  الذُّ 
 الَقاُذوَراِت   َهِذهِ   ِمنْ   أََصاَب   َمنْ   اّلٰلِ،  ُحُدودِ   َعنْ   َتْنَتُهوا   أَنْ   َلُكمْ   آنَ   َقدْ 
 «اّللِٰ   ِكَتاَب   َعَلْيهِ   نُِقمْ   َصْفَحَتُه،  َلَنا   يُْبِدي  َمنْ   َفِإن هُ   اّلٰلِ،  ِبِسْترِ   َفْلَيْسَتِترْ   ا  َشْيئ

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  أَْسَلمَ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ ِأ رواه اإلمام مالك في الُمَوط  
ِث َعْن أَْخَطاِئَها لآلَخِريَن، َواْنَطِلْق  َحدُّ ُكْن َعَلى َحَذٍر ِمَن الت  ثانيًا:  

َم: َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    ِمْن َحِديِث َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ْنَيا   ِفياّلٰلُ    َسَتَرهُ   ،ا  ُمْسِلم  َسَترَ   َوَمنْ »  َعنْ « رواه اإلمام مسلم  َواآلِخَرةِ   الدُّ

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي
أََحد َث  تَُحِدِّ أَْن  ِمْن  َوَتَذك    ا  َواْحَذْر  الش  َعْنَها،  اإِلَماِم  َكََلَم  اِفِعِيِّ  ْر 
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 تعالى ِعْنَدَما َقاَل:ّلٰلُ ا  َرِحَمهُ 
اَنَك ََل َتْذُكْر ِبِه َعْوَرَة اْمِرئٍ  ــَ  ِلســ

اِيبــا  َوَعْينُــ  َك َمعــَ َدْت ِإَليــْ  َك ِإْن أَبــْ
 

نُ َفُكلُـّ    َك َعْوَراٌت َوللنـ اِس أَْلســــــــُ
ْنَها َوُقْل َيا َعْيُن للن    اِس أَْعُينُ َفصـُ

 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َعم  اّلٰلَ    َفاْسَتْغِفرِ  َوَزْوَجُتَك  أَْنَت  الَحِديِث، تعالى  ِمَن  َحَصَل  ا 

الز  اّلٰلَ    َواْحَمدِ  ِنْعَمِة  َعَلى  اْقَتَرَفْت، تعالى  ِفيَما  َصَدَقْتَك  ِعْنَدَما  ْوَجِة 
َقَها   ِفيَما أَْخَبَرْتَك  َوَصَدَقْتَك ِعْنَدَما َتاَبْت، َوُكْن َعَلى َحَذٍر ِمْن أَْن تَُصِدِّ

َقَها في َتْوَبِتَها؛ َعَلى أَِيِّ أََساٍس َيُكوُن َهَذا الت    ْفِريُق؟ َعْن ُذنُوِبَها، َوََل تَُصِدِّ
، َوَتَذك  ْيَطاُن، َويُوِقَعَك في ُسوِء الظ  َواْحَذْر ِمْن أَْن َيْلَعَب ِبَك الش   ْر ِنِّ

 ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿تعالى:  اّلٰلِ    َقْوَل 
 .[12]الحجرات: 
الش  َوَتَذك   ِحْرَص  أِلَن  ْر  َبْيِتَك،  َخَراِب  َعَلى  ِمْن    ْيَطاِن  األَْمَر  َهَذا 

 َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َجاِبرٍ   َعنْ أَْعَظِم أََماِنيِه، روى اإلمام مسلم  
آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه    َعْرَشهُ   َيَضعُ   ِإْبِليَس   ِإن  »:  مَ َوَصْحِبِه 
،  أَْعَظُمُهمْ   َمْنِزَلة    ِمْنهُ   َفأَْدَناُهمْ   َسَراَياُه،  َيْبَعُث   ثُم    الَماِء،   َعَلى   َيِجيءُ   ِفْتَنة 

 . ا  َشْيئ َصَنْعَت  َما : َفَيُقولُ  َوَكَذا، َكَذا   َفَعْلُت : َفَيُقولُ  أََحُدُهمْ 
ْقُت   َحت ى  َتَرْكُتهُ   َما:  َفَيُقولُ   أََحُدُهمْ   َيِجيءُ   ثُم    :َقاَل    َوَبْينَ   َبْيَنهُ   َفر 

 . اْمَرأَِتهِ 
 «.أَْنَت  ِنْعمَ :  َوَيُقولُ  ِمْنهُ   َفُيْدِنيهِ : َقاَل 
 تعالى أعلم. واّلٰل  . هذا،»َفَيْلَتِزُمُه«: َقاَل  أَُراهُ : اأْلَْعَمُش  َقاَل 
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 زواج الزاني من الزانية
ة ، َوتَاَب إىل:  17السؤال

َ
نَا بِاْمَرأ ِ    إِنَْساٌن اْرتََكَب َجِريَمَة الِزِّ  تعاىل، ُثم  اّٰلله

َراَد الز  
َ
ْم اَل؟أ

َ
 َواَج ِمْنَها، َفَهْل ََيُوُز هَلُ َذلَِك، أ

َنا ِمْن َكَباِئِر الذُّ   أوَلً:الجواب:   ِة  نُوِب، َوِمَن الَجَرائِم اَلْجِتَماِعي  الِزِّ
اِني َوِخيَمٌة، َقاَل ِنيَعِة، َوُهَو َفاِحَشٌة ِبَنِصِّ الُقْرآِن، َوَعاِقَبُة الز  الَفِظيَعِة الش  

. َوَقاَل  [32]اإلسراء:    گککککڑڑژژ﴿ تعالى:  
پپپٻٻٻٻٱ﴿ْحَمِن:  تعالى في ِصَفاِت ِعَباِد الر  

  ٹٹٹٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀڀڀپ
 .[69ـ68]الفرقان:  ڦڦڦڤڤڤڤٹ

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىاِني َعَلى َخَطٍر َعِظيٍم، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه َصل  َوِإيَماُن الز  
َوَسل   َوَصْحِبِه  اِني  َيْزِني  »ََل َم:  آِلِه  رواه ُمْؤِمنٌ   َوُهوَ   َيْزِني  ِحينَ   الز   »

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي  َعنْ الشيخان 
ْوَبِة أََماَم َجِميِع الُعَصاِة، َمْهَما َكاَنْت  َفَتَح َباَب الت    َوَجل    َنا َعز  َربُّ   ثانيًا:

تعالى:   َفَقاَل  َوَمَعاِصيِهْم،  پپٻٻٻٻٱ﴿ُذنُوبُُهْم 

ٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ

ڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

 ڇڇچچچڃچڃڃڃڄڄڄڄ
تعالى:  [8]التحريم:   َوَقاَل  حئجئییییىئ﴿. 

ھہہہہۀۀ﴿. َوَقاَل تعالى:  [31]النور:    مئ

 .[53]الزمر:    ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھ
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 تعالى َتْوَبَتُه، َوَجَعَل َسِيَِّئاِتِه َحَسَناٍت. اّلٰلُ    ْوَبِة َقِبَل َق ُشُروَط الت  َوَمْن َحق  
 َذِلَك:َوِبَناًء َعَلى 
َقْت ُشُروُط َتْوَبِتِهَما،  اِنَياِن، َوَصَدَقا في َتْوَبِتِهَما، َوَتَحق  َفِإَذا َتاَب الز  

اٌب َرِحيٌم، َتو  اّلٰلَ    تعالى َتاِئَبْيِن، َوأَْصَلَحا َما أَْفَسَدا، َفِإن  اّلٰلِ    َوَرَجَعا إلى
الز   َزَواُج  الز  َوَيُجوُز  ِمَن  تَ اِني  ِإْن  َمْذَهُب  اِنَيِة  ُهَو  َوَهَذا  َوأَْصَلَحا،  اَبا 
 ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء. 

َرِضَي  يُق  ِدِّ الِصِّ  نْ أَ   يدُ رِ يُ   م  ثُ   ،ةٍ أَ رَ امْ بِ   ىنَ زَ   لٍ جُ رَ   نْ عَ َعْنُه  اّلٰلُ    ُسِئَل 
  إلى  احٍ فَ ِس  نْ مِ  اجَ رَ خَ  ،ا هَ جَ و  زَ تَ يَ  نْ أَ  نْ مِ   ُل َض فْ أَ  ةٍ بَ وْ تَ  نْ مِ   ا مَ : اَل قَ  ا هَ جَ و  زَ تَ يَ 
 تعالى أعلم. واّلٰل  ِف. هذا،اِق في الُمَصن  ز  . رواه َعْبُد الر  احٍ كَ نِ 

 زوجته سيئة الخلق
زوجَت سيئة األخلق، بذيئة اللسان، اكن يأتيين منها األوالد  :  18السؤال

ويموتون، وْحلت بآخر ول، ونذرت أن ال تقطع صلتها، ولكن 
دائماً يف حالة خوف، فماذا أصنع مع  ما وفت بنذرها، والول اآلن  

 الزوجة والول؟
َقْوَل َتَذك  أوَلً:  الجواب:   ېۉېۉ﴿تعالى:  اّلٰلِ    ْر 

 . [19]النساء:    وئوئەئەئائائىىېې
ُدَعاَءَك َعَلْيَها    َعاِء َعَلى َزْوَجِتَك، َوُكْن َعَلى َيِقيٍن ِبأَن  َواْحَذْر ِمَن الدُّ 

َصل   ِلَقْوِلِه  يُْسَتَجاُب،  َوَسل  اّلٰلُ    ىََل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َعَلْيِه    َثََلَثةٌ َم: 
َئةُ   اْمَرأَةٌ   َتْحَتهُ   َكاَنْت   َرُجٌل :  َلُهمْ   يُْسَتَجاُب   َفََل اّلٰلَ    َيْدُعونَ    َفَلمْ   الُخُلِق   َسيِِّ
ْقَها،   آَتى   َوَرُجٌل   َعَلْيِه،  يُْشِهدْ   َفَلمْ   َمالٌ   َرُجلٍ   َعَلى  َلهُ   َكانَ   َوَرُجٌل   يَُطلِِّ
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«  [5]النساء:    ۇڭڭڭ﴿:  َوَجل    َعز  اّلٰلُ    َقاَل   َوَقدْ   َماَلهُ   ا  َسِفيه
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي   األَْشَعِريِِّ  ُموَسى   أَِبي َعنْ رواه اإلمام الحاكم 
]طه:    ڭڭڭۓۓ﴿ ََلِة، ِلَقْوِلِه تعالى:  َوُمْرَها ِبالص  

 رَ مْ أَ   كْ رُ تْ  تَ ََل وَ   َك الِ حَ ي بِ دِ تَ قْ ا تَ هَ ل  عَ لَ   ،اهَ بِ   امِ يَ ى القِ لَ عَ   َت نْ أَ   رْ بِ طَ اْص وَ .  [132
 .َك لِ ذَ بِ   َك لَ تعالى اّلٰلِ  رِ مْ أِلَ   اَل  ثَ تِ ا امْ هَ ائِ دَ أَ بِ  َك تِ جَ وْ زَ 

 َفِهَي آِثَمٌة َوَمْسُؤوَلٌة  َزْوَجِتَك أَْن َتِفَي ِبَنْذِرَها، َوِإَل  َيِجُب َعَلى  ثانيًا:  
َيَدِي  َبْيَن  َنْذِرَها  َها  اّلٰلِ    َعْن  َوِبِرِّ َصََلِتَها،  َعْن  َمْسُؤوَلٌة  ِهَي  َكَما  تعالى، 

 ِبَزْوِجَها.
ِبَنْذرِ أَم  ثالثًا:   َلَها  َذَكْرَت، ََل َعََلَقَة  التي  َوَلِدَك  ِلَقْوِلِه  ا َحاَلُة  ِه،  أُِمِّ  

 . [164]األنعام:  ﴾یىئىئىئېئ﴿تعالى: 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِبالص   ِبالَمْعُروِف  َفَعَلْيَك  َوأَْمِرَها  َزْوَجِتَك  َعَلى  َوالُمَصاَبَرِة  ْبِر 

َواْسَتَحاَلِت الَحَياُة للُمَحاَفَظِة َعَلى َصََلِتَها، َوالَوَفاِء ِبَنْذِرَها، َفِإْن َعِجْزَت  
ْحَها ِبِإْحَساٍن. َبْيَنُكَما، َوَخِشيَت َعَلى َنْفِسَك ِمَن الظُّ   ْلِم َلَها، َفَسِرِّ
ِبالرُّ  َوَلَدَك  َتْرِقَي  ِبأَْن  الش  َوأَْنَصُحَك  ُجْمَلِتَها:ْرِعي  ْقَيِة  ِمْن  َوالتي   ِة، 

ةِ اّلٰلِ    ِبَكِلَماِت   أُِعيُذكَ  ٍة،  َشْيَطانٍ   ُكلِِّ   ِمنْ   الت ام  ةٍ   َعْينٍ   ُكلِِّ   َوِمنْ   َوَهام  . ََلم 
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 إصرار الزوجة على الغربة
الظُّ :  19السؤال َويف  ٌج  وِِّ ُمََتَ َزوَْجتِِه  َوَلِي  َمَع  ابَلَِلَ  اَغَدَر  الَقاِهَرةِ  ُروِف 

ْواَلِدهِ، َوَشَعَر ُهَناَك ِِبُُطوَرةِ  
َ
َراَد الرُّ َوأ

َ
ُجوَع  اإِلَقاَمِة يف تِلَْك ابلَِلِد، َوأ
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تِِه، َولَِكن    َزوَْجَتُه تَْرُفُض الَعْوَدَة، َفَماَذا َيْفَعُل َمَع َزوَْجتِِه؟  إىل بَِْلَ
الز  أوَلً:  الجواب:   َحِقِّ  في  ِمْن  َلُه  ُمَتاَبَعُتَها  َزْوَجِتِه  َعَلى  ْوِج 

َكِن ْوِج َتْأِميَن الس  َجََللُُه أَْوَجَب َعَلى الز    َجل    الَحقُّ الَمْسَكِن، َفِإَذا َكاَن  
]الطَلق:   ﴾پٻٻٻٻٱ﴿ ِلَزْوَجِتِه، َوَذِلَك ِبَقْوِلِه تعالى:  

الَحقُّ [6 أَْوَجَب  َكَذِلَك  الز    .  َعَلى  في  تعالى  َزْوَجَها  تَُتاِبَع  أَْن  ْوَجِة 
َما ِة، ِسي  ْوِجي  َطِبيِعيٌّ ََل ِغَنى َعْنُه َِلْسِتَقاَمِة الَحَياِة الز  الَمْسَكِن، َوَهَذا أَْمٌر  

َواَج َيُقوُم َعَلى ُرْكِن الز    ٌف ِباإِلْنَفاِق َعَلى األُْسَرِة، َوأَن  ْوَج ُمَكل  الز    َوأَن  
 ِة َبْيَن ُكِلِّ َزْوٍج َوَزْوَجِتِه.ْفِسي  ِكيَنِة الن  الس  

ْوِجيِه  َعَلى الَمْرأَِة، ِباألَْمِر َوالت    ا  ام ُجَل َقو  تعالى الر  اّلٰلُ    َجَعَل   ثانيًا:
َعاَيِة، َكَما َيُقوُم الُوََلُة َعَلى الر   ُجَل  تعالى ِبِه الر  اّلٰلُ    ِة، ِبَما َخص  ِعي  َوالِرِّ

ٍة، َقاَل ْن َواِجَباٍت َماِلي  ٍة، َوِبَما أَْوَجَب َعَلْيِه مِ ٍة َوَعْقِلي  ِمْن َخَصاِئَص ِجْسِمي  
ڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿ تعالى:  

 . [34]النساء:  ٺڀڀ
الس  َفالر   ُهَو  َطاَعةِ ُجُل  في  يَُطاَع  أَْن  َيِجُب  الذي  تعالى،  اّلٰلِ    ِيُِّد 

َوََل  َناِشَزةٌ،  اْمَرأَةٌ  ِهَي  َمْعِصَيٍة  َغْيِر  في  َزْوِجَها  أِلَْمِر  الُمَخاِلَفُة  َوالَمْرأَُة 
تعالى:   َقْولُُه  َعَلْيَها  ٿٿٿٺٺ﴿ َيْنَطِبُق 

َصل  ٹٿ َقْولُُه  َعَلْيَها  َيْنَطِبُق  َوََل  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ى .  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
اِلَحُة، ِإَذا َنَظَر ِإَلْيَها َم:  َوَسل   »أَََل أُْخِبُرَك ِبَخْيِر َما َيْكِنُز اْلَمْرُء؟ اْلَمْرأَُة الص 

ْتُه، َوِإَذا أََمَرَها أََطاَعْتُه، َوِإَذا َغاَب َعْنَها َحِفَظْتُه« رواه أبو داود َعْن   َسر 
 َعْنُه. اّلٰلُ    َرِضَي ُعَمرَ 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
في   ُمَتاَبَعُتُه  َعَلْيَها  َيِجُب  َكَما  َزْوِجَها،  َطاَعُة  الَمْرأَِة  َعَلى  َفَيِجُب 

َوَخاص  الس   الز  َكِن،  َيْشُعُر  ِعْنَدَما  َعِقيَدة  ة   األَْوََلِد  َضَياِع  ِبُخطُوَرِة  ْوُج 
َما  ْمِر َرِبَِّها، َوُرب  ؛ َفِإْن أََبْت َفِهَي اْمَرأَةٌ َناِشَزةٌ، َعاِصَيٌة أِلَ ا  َوأَْخََلق  َوُسُلوكا  

ة  ِإَذا َغِضَب َعَلْيَها  َماِء، َوَخاص  يَُؤِدِّي َهَذا األَْمُر إلى أَْن َيْلَعَنَها َمْن في الس  
 َزْوُجَها.

تعالى ِإَذا َرأَى الَخَطَر يَُداِهُم أَْبَناَءُه  ّلٰلِ  ْوِج أَْن َيْغَضَب َوِمْن َحِقِّ الز  
َعْنهُ  َسُيْسأَُل  َيُقِل  الذيَن  أَلْم  َزْوَجِتِه،  َعْن  َسُيْسأَُل  َكَما  الِقَياَمِة،  َيْوَم  ْم 

َعز   ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿ :  َوَجل    الَمْوَلى 

 ﴾ۇئوئوئەئەئائائىىېېېې
 ؟ [6]التحريم: 

َم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    أََلْم َيُقْل َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
ُجُل َراٍع ِفي ِمْنُهْم: »  « َوَعد  وٌل َعْن َرِعي ِتهِ ؤُ »ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمس  َوالر 

ِتِه، َوالَمْرأَُة َراِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَها  ؤُ أَْهِلِه َوُهَو َمس   ةٌ ولَ ؤُ َمس وَ وٌل َعْن َرِعي 
ِتَها   .َعْنُهَما اّلٰلُ    َر َرِضَي َعِن اْبِن ُعمَ «؟ رواه اإلمام البخاري  َعْن َرِعي 

َتُعوَد  َوأَْن  َزْوِجَها،  أَْمِر  اْمِتَثاِل  تَُساِرَع إلى  أَْن  الَمْرأَِة  َعَلى  َفَيِجُب 
واّلٰل   اِم الُمَباَرَكِة. هذا،ة  ِإَذا َكاَنْت ِمْن أَْهِل ِبََلِد الش  إلى ِبََلِدَها، َوَخاص  

 تعالى أعلم. 
 تعالج زَلت خاطبها 

ِّ ِعْنَدهُ َزال  َفَتاٌة َتَعل  :  20السؤال تِِه رََجاَء ٌت َكبرَِيٌة، َويِهَ ُتَعالُِج َزال  َقْت بَِشاب 
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ْن يَْسَتِقيَم َحاهُلُ، َحىت  
َ
و  أ  َج ِمْنُه، َفَهْل ِمْن َحَرج  يف َذلَِك؟  تَََتَ

َعْنُه، َعِن اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ روى الترمذي  أوَلً:  الجواب:  
 ِإَلْيُكمْ   َخَطَب   »ِإَذاَم َقاَل:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  الن  
ُجوُه،   َوُخُلَقهُ   ِديَنهُ   َتْرَضْونَ   َمنْ   األَْرِض،  ِفي  ِفْتَنةٌ   َتُكنْ   َتْفَعُلوا  ِإَل    َفَزوِِّ

 .َعِريٌض« َوَفَسادٌ 
البخاري     الن ِبيِِّ   َعنِ   َعْنُه،اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ وروى اإلمام 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  : أِلَْرَبعٍ   الَمْرأَةُ   تُْنَكحُ »:  َقاَل َم  َعَلْيِه 
يِن، ِبَذاِت   َفاْظَفرْ   َوِلِديِنَها، َوَجَماِلَها   َوِلَحَسِبَها   ِلَماِلَها   «. َيَداكَ  َتِرَبْت  الدِِّ

الت   َرُسولِ َوَهَذا  َسِيِِّدَنا  ِمْن  آِلِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ْوِجيُه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
األََبَوْيِن   ْشِء، أِلَن  َم ِمْن أَْجِل َسََلَمِة األُْسَرِة، َوَسََلَمِة الن  َوَصْحِبِه َوَسل  

ي  ِإْن َلْم َيُكوَنا َصاِلَحْيِن، َفَكْيَف يَُرِبَِّياِن الذُّ   ِإَل    ا  َة، َفالَعْبُد ََل َيُكوُن ُمْصِلحِرِّ
 .ا  ِإَذا َكاَن َصاِلح
ٍة، َوِهَي َنْوٌع  اِبِّ َعََلَقٌة َغْيُر َشْرِعي  َهِذِه الَعََلَقُة َبْيَن الَفَتاِة َوالش  ثانيًا:  

أَْنوَ  الش  ِمْن  َتََلُعِب  َحذ  اِع  َوَقْد  َبْيَنُهَما،  ُمَتاَبَعة اّلٰلُ    َرَنا ْيَطاِن  ِمْن  تعالى 
ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ ْيَطاِن، َقاَل تعالى:  ُخطَُواِت الش  

 .[168]البقرة:  ﴾ېئېئ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َلَة َمَع   َتْقَطَع الِصِّ ، َوَتُتوَب  َهَذا الش  َفَيِجُب َعَلى َهِذِه الَفَتاِة أَْن  اِبِّ
، أِلَن  اّلٰلِ    إلى َتْوَبة  َصاِدَقة  َوْلَتْذُكْر   الِبَداَياِت َتُدلُّ   تعالى  الِنَِّهاَياِت،  َعَلى 

َقْوَل  الَفَتاُة  ڑڑژژڈڈڎ﴿تعالى:  اّلٰلِ    َهِذِه 
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ڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگکککک

 . [109]التوبة:  ﴾ڻڻڻںں
.   ا  ٍة َزْوجتعالى أَْن يَُهِيَِّئ ِلُكِلِّ َشاٍبِّ َوَشاب  اّلٰلَ    َوأَْسأَلُ   َوَزْوَجة  َصاِلَحة 
َمْعِصَيِتَك،  الٰلُهم    َعْن  َوِبَطاَعِتَك  َحَراِمَك،  َعْن  ِبَحََلِلَك  أَْغِنَنا 
 تعالى أعلم.واّلٰل   ْن ِسَواَك. آمين. هذا،َوِبَفْضِلَك َعم  
 بينهما إَل النفقة َل رابط 

ْزَمِة، َوتََرَكَها  :  21السؤال
َ
ْواَلٌد، َساَفَر َزوُْجَها يف َهِذهِ األ

َ
وَِِّجٌة َولََها أ ٌة ُمََتَ

َ
اْمَرأ

ْواَلَدَها، َوتََزو  
َ
، َولَْم َتْبَق بَيَْنَها َوَبنْيَ َزوِْجَها ِصلٌَة  َوأ ة  ثَانَِية 

َ
َج ِمِن اْمَرأ

ْن َتْطلَُب الط  َفَقُة، َفَهْل مِ  انل  إاِل  
َ
َها أ و  ْن َحِقِّ َج ِمْن رَُجل   َلَق ِمْنُه، ِِلَََتَ

 آَخَر؟
الز  أوَلً:  الجواب:   َذْنٌب  ِهْجَراُن  ٍر  ُمَبِرِّ ِبُدوِن  َوأَْوََلَدُه  َزْوَجَتُه  ْوِج 

الظُّ  ِمَن  َوُهَو  َكِبيٌر،  َوُجْرٌم  ُمَهد  َعِظيٌم،  َوَصاِحُبُه  الَفاِضِح،  ِبَقْوِلِه ْلِم  ٌد 
ییییىئىئىئېئېئېئ﴿ تعالى:  

َصل  [42]إبراهيم:    ﴾ ىئمئحئجئ َوِبَقْوِلِه  آِلِه  اّلٰلُ    ى.  َوَعَلى  َعَلْيِه 
َوَسل   رواه اْلِقَياَمةِ   َيْومَ   ظُُلَماٌت   الظُّْلمَ   َفِإن    الظُّْلَم،  »ات ُقوا َم:  َوَصْحِبِه   »
 َعْنُهَما.اّلٰلُ   َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ  ْبنِ   َجاِبرِ  َعنْ اإلمام مسلم 
ژژ﴿ َد ِبَقْوِلِه:  َعدُّ ُجِل الت  َتَباَرَك وتعالى الذي أََباَح للر  اّلٰلُ    ثانيًا:

ْلِم َوَقاَل َلُه، َرُه ِمَن الظُّ . َحذ  [3]النساء:    گککککڑڑ
  أَِبي   َعنْ ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم  َكَما َجاَء في الَحِديِث الُقْدِسِيِّ الش  

 ،مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل    الن ِبيِِّ   َعنِ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َذرٍِّ 
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ْمُت  ِإنِِّي ،ِعَباِدي »َيا : َقاَل  أَن هُ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ اّلٰلِ  َعنِ  َرَوى ِفيَما   الظُّْلمَ   َحر 
م  َبْيَنُكمْ  َوَجَعْلُتهُ  َنْفِسي، َعَلى  «.َتَظاَلُموا  َفََل  ،ا  ُمَحر 

َم ُعُقوَبَة الذي  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    ِبيُّ َن الن  َكَما َبي  
 ِإْحَداُهَما،   ِإَلى  َفَماَل   اْمَرأََتانِ   َلهُ   َكاَنْت   »َمنْ ََل َيْعِدُل َبْيَن َزْوَجاِتِه ِبَقْوِلِه:  

هُ   اْلِقَياَمةِ   َيْومَ   َجاءَ   َعْنُه. اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ رواه أبو داود    َماِئٌل«   َوِشقُّ
  ا  ََلَق ِمْن َزْوِجَها ِإَذا َكاَن َظاِلم ِمْن َحِقِّ الَمْرأَِة أَْن َتْطُلَب الط    ثالثًا:

تعالى: اّلٰلُ    ة  في ِإْعَفاِفَها َعِن الَحَراِم، َيُقولُ َها، َوَخاص  َلَها، َوَلْم يُْعِطَها َحق  
]النساء:    ﴾ڳگگگکگکککڑڑژ﴿

ڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿ . َوَيُقوُل تعالى:  [130

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

 . [128]النساء:  ﴾ڦڦڦڤڤڤڤ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

يُْصِلُح   َوَجل    َعز  اّلٰلَ    ْبِر َعَلى َزْوِجَها َلَعل  أَْنَصُح َهِذِه الَمْرأََة ِبالص  
َزْوَجَتُه ِلِعْنِدِه، َما َداَمْت ُمَحاِفَظة  َعَلى    َحاَلُه، َوَيُعوُد إلى َبَلِدِه، أَو َيْأُخذُ 

 ْنِحَراِف.اَِل بِ ْيَطاُن َلَها الش   ِديِنَها، َوَلْم يَُوْسِوْس 
ِبالص   أِلَن  أَْنَصُحَها  ِبأَْوََلِدَها،  َرْحَمة   الط  ْبِر  َطَلَبِت  ِإْن  ِمْن  َها  ََلَق 

ُض األَْوََلَد للض  َقَها َوَتَزو  َزْوِجَها َوَطل   َياِع َبْيَنَها َوَبْيَن أَِبيِهْم َجْت َفَقْد تَُعِرِّ
 ِإَذا َخِشَيْت َعَلى َنْفِسَها ِمَن الِفْتَنِة َفََل َحَرَج ِمْن اِني، ِإَل  َوَبْيَن َزْوِجَها الث  

 اِع األَْوََلِد َعَلى أَِبيِهْم.َطَلِب َطََلِقَها، َواإِلْثُم في َضيَ 
أَِخير َتَتَكل    ا  أَنَصُحَها  أَو  أَْن  ِإَلْيِهْم  ِبالَعْوَدِة  َوتُْقِنَعُه  َزْوِجَها  َمَع  َم 
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َها أَْن َتْطُلَب الط  َسَفِرَها ِإَلْيِه، َفِإْن أََبى َفْلَتْصِبْر، َوِإَل    ََلَق. هذا، َفِمْن َحِقِّ
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 ن المرأة ناشزاً؟ متى تكو
ةُ نَاِش : 22السؤال

َ
 ؟اً َمىَت تَُكوُن الَمْرأ

أَن  أوَلً:  الجواب:   الُفَقَهاِء إلى  الَمْرأَِة َعَلى   َذَهَب ُجْمُهوُر  نُُشوَز 
الز   َحِقِّ  َتْعِظيِم  َوَرَد في  ِلَما  َحَراٌم،  َوُوُجوِب َزْوِجَها  َزْوَجِتِه،  َعَلى  ْوِج 

َثْتِني  َحد  َقاَل:  ِمْحَصٍن  ْبِن  ُحَصْيِن  َعْن  الحاكم  َرَوى  ِلَما  َلُه،  َطاَعِتَها 
ِتي، َقاَلْت: أََتْيُت الن ِبي  َصل   َم ِفي ْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعلَ اّلٰلُ    ى َعم 

 َبْعِض الَحاَجِة، َفَقاَل: »أَْي َهِذِه، أََذاُت َبْعٍل أَْنِت؟«.
 ُقْلُت: َنَعْم. 

 َقاَل: »َكْيَف أَْنِت َلُه؟«.
 َقاَلْت: َما آلُوُه ِإَل  َما َعَجْزُت َعْنُه. 
 ُتِك َوَناُرِك«.َقاَل: »َفأَْيَن أَْنِت ِمْنُه؟ َفِإن َما ُهَو َجن  

َم: »ِإَذا َصل ِت الَمْرأَُة  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه َصل  
َخْمَسَها، َوَصاَمْت َشْهَرَها، َوَحِفَظْت َفْرَجَها، َوأََطاَعْت َزْوَجَها ِقيَل َلَها:  

الَجن ةِ  أَْبَواِب  أَيِِّ  الَجن َة ِمْن  َعْبِد   اْدُخِلي  ِشْئِت« رواه اإلمام أحمد َعْن 
ْحَمِن ْبِن َعْوٍف َرِضَي   َعْنُه. اّلٰلُ  الر 

  ا  َم: »َلْو ُكْنُت آِمرَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه َصل  
أَْن َيْسُجَد أِلََحٍد أَلََمْرُت الَمْرأََة أَْن َتْسُجَد ِلَزْوِجَها« رواه الترمذي   ا  أََحد

 َعْنُه.اّلٰلُ   َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
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َوَرَد   َواْسَتَدل   ِبَما  َزْوِجَها  َعَلى  الَمْرأَِة  نُُشوِز  َتْحِريِم  َعَلى  الُفَقَهاُء 
ُشُز َعَلى َزْوِجَها، روى اإلمام مسلم َعْن أَِبي  ِديِد ِلَمْن َتنْ ِمَن الَوِعيِد الش  
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَعْنُه، َعِن الن ِبيِِّ َصل  اّلٰلُ    ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َحت ى  الَمََلِئَكُة  َلَعَنْتَها  َزْوِجَها،  ِفَراَش  َهاِجَرة   الَمْرأَُة  َباَتِت  »ِإَذا  َقاَل: 
 ْصِبَح«.تُ 

َرِضَي  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن  البخاري  اإلمام  َقاَل  اّلٰلُ    وروى  َقاَل:  َعْنُه 
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ُجُل  َعَلْيِه  الر  َدَعا  »ِإَذا  َم: 

 ْتَها الَمَلَِئَكُة َحت ى تُْصِبَح«. اْمَرأََتُه ِإَلى ِفَراِشِه َفأََبْت َفَباَت َغْضَباَن َعَلْيَها َلَعنَ 
الص   تعالى:  َفالَمْرأَُة  َقْوَلُه  اْلَتَزَمْت  التي  ِهَي  ٺ﴿ اِلَحُة 

ڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ

 . [34]النساء:  چچچڃڃ
َصل  َوَتَحق   ِبَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ى َقْت  آِلِه  َوَعَلى  »َما  َوَسل  َعَلْيِه  َم: 

َتْقَوى َبْعَد  الُمْؤِمُن  أََمَرَها    ا  َخْيراّلٰلِ    اْسَتَفاَد  ِإْن  َصاِلَحٍة،  َزْوَجٍة  ِمْن  َلُه 
َعْنَها   َغاَب  َوِإْن  ْتُه،  أََبر  َعَلْيَها  أَْقَسَم  َوِإْن  ْتُه،  َسر  ِإَلْيَها  َنَظَر  َوِإْن  أََطاَعْتُه، 

 َعْنُه.اّلٰلُ   « رواه ابن ماجه َعْن أَِبي أَُماَمَة َرِضَي َنَصَحْتُه ِفي َنْفِسَها َوَماِلهِ 
.ِإَذا َمَنَعْت َنْفَسَها ِمَن الز   ا  الَمْرأَُة َتُكوُن َناِشز ثانيًا:    ْوِج ِبَغْيِر َحٍقِّ

 َوِإَذا َخَرَجْت ِمْن َبْيِتَها ِبَغْيِر ِإْذِنِه.
 َزْوِجَها.ِة ُمَراِغَمة  لِ َوِإَذا َخَرَجْت ِمْن َبْيِت الِعد  

 ُخوِل للَبْيِت.َوِبِإْغََلِق الَباِب في َوْجِه َزْوِجَها، َوَمْنِعِه ِمَن الدُّ 
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 .  َوِإَذا َشَتَمْت َزْوَجَها َوآَذْتُه ِبِلَساِنَها ِمْن َغْيِر َحٍقِّ
 َوِإَذا َدَعاَها إلى َمْنِزِلِه َوأََبْت. 

 َوِإَذا َساَفَرْت ِبُدوِن ِإْذِن َزْوِجَها.
 َعَلى َذِلَك:َوِبَناًء 

َفنُُشوُز الَمْرأَِة َعَلى َزْوِجَها َحَراٌم، َوَكِبيَرةٌ ِمَن الَكَباِئِر، ِإَذا َكاَن ِبُدوِن 
َغْيِر  ِمْن  َخَرَجْت  أَو  َنْفِسَها،  ِمْن  َمَنَعْتُه  ِإَذا  َناِشَزة   الَمْرأَُة  َوتُْعَتَبُر  َسَبٍب، 

 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا، ِإْذِنِه، أَو َلْم تَُتاِبْعُه في َمْسَكِنِه. 
 نشوز الرجل

 ُجِل؟؟ َوَكْيَف ُيَعالَُج نُُشوُز الر  اً ُجُل نَاِش َمىَت يَُكوُن الر  : 23السؤال
الز  الجواب:   الر  نُُشوُز  نُُشوِز  َعْن  َيْخَتِلُف  الَمْرأَِة ْوَجِة  نُُشوُز  ُجِل، 

 ِفيَما َيِجُب َعَلْيَها.ْوَجِة ِلَزْوِجَها َيُكوُن في َمْعِصَيِة الز  
 ْوِج ِلَزْوَجِتِه، َوِإْعَراِضِه َعْنَها.ْوِج َفَيُكوُن ِبَجْفَوِة الز  ا نشوز الز  أَم  

، أِلَن  َوَسَبُب النُّ  ُفوَس َمْجُبوَلٌة  النُّ   ُشوِز ُهَو َعَدُم الُحُصوِل َعَلى الَحِقِّ
َوَعَدمِ  َها،  َحِقِّ َعَلى  الِحْرِص  َوِبَذِلَك  الر    َعَلى  َعَلْيَها،  َما  َبْذِل  في  ْغَبِة 
النُّ  َوَيَقُع  َوَتْفُسُد،  الَحَياُة  َوَتَتَمز  َتْصُعُب  الِعْصَياِن،  َراَيَة  َوتُْعَلُن  ُق  ُشوُز، 

 ْوَجْيِن.أََواِصُر الَعََلَقِة َبْيَن الز  
الز   َبْيَن  األُُموُر  َتْصُلَح  بُد  َوِلَكْي  ََل  َقْلِع    ْوَجْيِن  الُخُلِق  ِمْن  َهَذا 

الس  الد   َوُهَو  ِه،  ِبِضِدِّ َواْسِتْبَداِلِه  َعَلْيَك، ِنيِء،  الذي  الَحِقِّ  ِبَبْذِل  َماَحُة 
 هذا أوَلً.َوالَقَناَعُة ِبَبْعِض الَحِقِّ الذي َلَك. 

 ُجِل؟ َكْيَف تَُعاِلُج الَمْرأَُة نُُشوَز الر  ثانيًا: 
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َي َهِذِه ْجُفو  ِإَذا َخِشَيِت الَمْرأَُة أَْن تُْصِبَح مَ  ة  ِمْن َزْوِجَها، َوأَْن تَُؤِدِّ
ُد ََلِق، أَو إلى اإِلْعَراِض الذي َيْتُرُكَها َكالُمَعل  الَجْفَوُة إلى الط   َقِة، أَو يَُهِدِّ

أَْمَن الَمْرأَِة َوَكَراَمَتَها َوأَْمَن األُْسَرِة ُكِلَِّها، َفِفي َهِذِه األَْحَواِل تَُعاِلُج الَمْرأَُة 
ٻٱ﴿تعالى َلَها، َقاَل تعالى:  اّلٰلُ    ِريِق الذي َرَسَمهُ ُشوَز َزْوِجَها ِبالط  نُ 

ٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻ

ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

 . [128]النساء: ﴾ ڦڦ
ُه َيْعَلُم  َعْن َهْجِرِه َوَضْرِبه، أِلَن    تعالى أَْن َتِعَظُه َفْضَل  اّلٰلُ    َلْم َيْأُمْرَها 

َقو   َجاُل  َفالِرِّ َوالِنَِّساِء،  َجاِل  الِرِّ الَغاِلِب  َطِبيَعَة  َوفي  الِنَِّساِء،  َعَلى  اُموَن 
  ى ُجِل، ِلَقْوِلِه َصل  اَمة  َعَلى الر  َبْت َنْفَسَها َقو  األََعِمِّ ََل تُْفِلُح الَمْرأَُة ِإَذا َنص  

اْمَرأَة «   أَْمَرُهمُ   َول ْوا   َقْومٌ   يُْفِلحَ   »َلنْ َم:  ْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعلَ اّلٰلُ  
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  َبْكَرةَ  أَِبي  َعنْ رواه اإلمام البخاري 

أََمرَ  َزْوِجَها    َوَجل    َعز  اّلٰلُ    َلَقْد  تَُعاِلَج نُُشوَز  أَْن  تُِريُد  ِعْنَدَما  الَمْرأََة 
ڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿ِبَهِذِه اآلَيِة الَكِريَمِة:  

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

 .﴾ڦڦڦڤڤڤڤ
ِة، أَو ْوِجي  ِة، أَو ُحُقوِقَها الز  َتَتَناَزُل َلُه َعْن َشْيٍء ِمْن َفَراِئِضَها الَماِلي  
 َتَتَناَزُل َعْن َلْيَلِتَها ِإْن َكاَنْت َلُه َزْوَجٌة أُْخَرى.

ُكل   َذِلَك  َخْيرَتْفَعُل  َرأَْتُه  ِإْن  َوَيْحُسُن    ا  ُه  َطََلِقَها،  ِمْن  َوأَْكَرَم  َلَها، 
 ُجِل َتْحِقيُق َرْغَبِتَها. ِبالر  
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ٻٻٱ﴿:  َعْنَها اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ روى اإلمام البخاري  
ُجلِ   ِعْندَ   َتُكونُ   الَمْرأَةُ   ِهَي :  َقاَلْت   پپپٻٻ  َيْسَتْكِثرُ   ََل   الر 

جُ   َقَهاَطََل   َفُيِريدُ   ِمْنَها، ْقِني،  َوََل   أَْمِسْكِني:  َلهُ   َتُقولُ   َغْيَرَها،   َوَيَتَزو   ثُم    تَُطلِِّ
جْ    َقْولُهُ   َفَذِلَك   ِلي،  َوالِقْسَمةِ   َعَلي    الن َفَقةِ   ِمنَ   ِحلٍِّ   ِفي  َفأَْنَت   َغْيِري،  َتَزو 
 ﴾.ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپ﴿: َتَعاَلى

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُجِل َيُكوُن ِبِإْعَراِضِه َعْن َزْوَجِتِه ِلَسَبٍب )َما( أَو ِبَجْفَوِتِه  َفنُُشوُز الر  

ٍر َشْرِعٍيِّ َعْنُه، َوََل َيُكوُن َهَذا ِبَقْصٍد   ََلَق، أَو ِمْن ِمْنُه ِلَتْطُلَب الط  َلَها ِلُمَبِرِّ
َجاَل َعْن  اّلٰلَ    أَْجِل أَْن َتَتَناَزَل َعْن َشْيٍء ِمْن ُحُقوِقَها، أِلَن   تعالى َنَهى الِرِّ

ۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭ﴿َذِلَك ِبَقْوِلِه:  

ەئائائىىېېېۉېۉۅۅ

 . [19]النساء:  وئوئەئ
  ُجُل في َحْيَرٍة ِمْن أَْمِرِه، أَْرَشدَ ُشوُز، َوَوَقَع الر  َفِإَذا َحَصَل َهَذا النُّ 

ُشوِز، َوَذِلَك ِبالُمَصاَلَحِة َبْيَنُهَما َعَلى  ْوَجَة ِلُمَعاَلَجِة َهَذا النُّ تعالى الز  اّلٰلُ  
 تعالى أعلم. واّلٰل  ِة. هذا،ِة أَو الَمْعَنِوي  َشْيٍء ِمَن الُحُقوِق الَماِلي  

 نكاح المتعة؟ متى حرم 
 هل صحيح أن اَّلي حرم نكاح املتعة هو سيدنا عمر َرِضَ :  24السؤال

  ُ   َعْنُه؟ ومما يؤكد هذا ما رواه اإلمام مسلم َعْن َجابِِر بِْن َعْبدِ اّٰلله
  ِ ُ    َرِضَ اّٰلله ِ    َعْنُهَما َقاَل: اْسَتْمَتْعَنا ىلَعَ َعْهِد َرُسولِ اّٰلله ُ    َصّل  اّٰلله اّٰلله

، وَُعَمَر. َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  َعلَْيهِ  ِِب بَْكر 
َ
 َم، َوأ
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ُة ُة َوالَماِلِكي  اِفِعي  ُة َوالش  َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء الَحَنِفي    أوَلً:الجواب:  
َوالَحَناِبَلُة إلى ُحْرَمِة ِنَكاِح الُمْتَعِة، َوبُْطََلِن َعْقِدِه، ِلَما رواه اإلمام مسلم 

َثُه، أَن ُه َكاَن َمَع َرُسولِ  ، أَن  أََباُه، َحد  ِبيِع ْبِن َسْبَرَة الُجَهِنيِِّ   ىَصل  اّلٰلِ    َعِن الر 
َم َفَقاَل: »َيا أَيَُّها الن اُس، ِإنِِّي َقْد ُكْنُت َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  

ِمَن   اَِلْسِتْمَتاِع  ِفي  َلُكْم  َوِإن  أَِذْنُت  َساِء،  َيْوِم اّلٰلَ    النِِّ ِإَلى  َذِلَك  َم  َحر  َقْد 
ا   ِمم  َتْأُخُذوا  َوََل  َسِبيَلُه،   ِ َفْلُيَخلِّ َشْيٌء  ِمْنُهن   ِعْنَدُه  َكاَن  َفَمْن  الِقَياَمِة، 

 «.ا  آَتْيُتُموُهن  َشْيئ
َعْنُه    اّلٰلُ  وروى البيهقي والدارقطني َعْن َعِليِِّ ْبِن أَِبي َطاِلٍب َرِضَي 

َم َعِن الُمْتَعِة، َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َنَهى َرُسولُ 
َواْلعِ  َوالط ََلُق  َكاُح  النِِّ أُْنِزَل  ا  َفَلم  َيِجْد  َلْم  ِلَمْن  َكاَنْت  »َوِإن َما  ُة َقاَل:  د 

ْوِج َواْلَمْرأَ   ِة نُِسَخْت«َواْلِميَراُث َبْيَن الز 
َعْنُه: اْسَتْمَتْعَنا َعَلى َعْهِد  اّلٰلُ    ا َحِديُث َسِيِِّدَنا َجاِبٍر َرِضَي أَم  ثانيًا:  

 َم، َوأَِبي َبْكٍر، َوُعَمَر. َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَصل  اّلٰلِ   َرُسولِ 
ُعِلَم أَن  الُمْتَعَة َقْد َكاَنْت ُمَباَحة  ِفي  اُص: َقْد  َفَيُقوُل اإِلَماُم الَجص  

ِلُعُموِم   ا  ُمَتَواِتر   ا  َوْقٍت، َفَلْو َكاَنِت اإِلَباَحُة َباِقَية  َلَوَرَد الن ْقُل ِبَها ُمْسَتِفيض
َحاَبُة َعَلى َتْحِريِمَها الَحاَجِة ِإَلْيِه َوَلَعرَ  َلْو  َفْتَها الَكاف ُة، َوَلَما اْجَتَمَعِت الص 

ُموِجِبيَن  إِلَباَحِتَها  ُمْنِكِريَن  َحاَبَة  الص  َوَجْدَنا  ا  َفَلم   ، َباِقَية  اإِلَباَحُة  َكاَنِت 
َبْدي َبْعَد اإِلَباَحِة،   ِبِإَباَحِتَها َدل    ا  ِلَحْظِرَها َمَع ِعْلِمِهْم  َذِلَك َعَلى َحْظِرَها 

َنْعَلُم أََحد َحاَبِة ُرِوَي َعنْ   ا  َوََل  ِإَباَحِة الُمْتَعِة ِمَن الص  اْلَقْول ِفي  َتْجِريُد  ُه 
َغْيَر اْبِن َعب اٍس، َوَقْد َرَجَع َعْنُه ِحيَن اْسَتَقر  ِعْنَدُه َتْحِريُمَها ِبَتَواتُِر األَْخَباِر 
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ْرَهَمْينِ  ْرَهَم ِبالدِِّ ْرِف َوِإَباَحِتِه الدِِّ َحاَبِة، َوَهَذا َكَقْوِلِه ِفي الص   ِمْن ِجَهِة الص 
ا اْسَتَقر  ِعْنَدُه َتْحِريُم الن ِبيِِّ َصل    ا  َيد َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    ىِبَيٍد، َفَلم 

َقْوِلِه  َوَسل   َعْن  َرَجَع  َناِحَيٍة  ُكل  ِمْن  ِفيِه  األَْخَباُر  ِعْنَدُه  َوَتَواَتَرْت  ِإي اُه  َم 
 َك َكاَن َسِبيُلُه ِفي الُمْتَعِة.َوَصاَر ِإَلى َقْول الَجَماَعِة، َفَكَذلِ 

َحاَبَة َقْد َعَرَفْت َنْسَخ ِإَباَحِة الُمْتَعِة َما ُرِوَي َعْن    َوَيُدلُّ  َعَلى أَن  الص 
َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ُعَمَر أَن ُه َقال ِفي ُخْطَبِتِه: ُمْتَعَتاِن َكاَنَتا َعَلى َعْهِد َرُسول

 َم أََنا أَْنَهى َعْنُهَما َوأَُعاِقُب َعَلْيِهَما. ِبِه َوَسل  َوَعَلى آِلِه َوَصحْ 
ْمُت ِفيَها َلَرَجْمُت.  َوَقال ِفي َخَبٍر آَخَر: َلْو َتَقد 

َعِلُموا   َقْد  َشْيٍء  ِفي  ِسي َما  ََل  ُمْنِكٌر،  َعَلْيِه  اْلَقْوَل  َهَذا  يُْنِكْر  َفَلْم 
َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    اَنَتا َعَلى َعْهِد َرُسولِإَباَحَتُه؛ َوِإْخَباُرُه ِبأَن ُهَما كَ 

ا أَْن َيُكونُوا َقْد آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   َم، َفََل َيْخُلو َذِلَك ِمْن أََحِد َوْجَهْيِن، ِإم 
َمَعُه َعَلى َحْظِرَها َوَحاَشاُهْم ِمْن َذِلَك  َفات َفُقوا  ِإَباَحِتِه  َبَقاَء  ، أِلَن  َعِلُموا 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ    ى َذِلَك يُوِجُب أَْن َيُكونُوا ُمَخاِلِفيَن أِلَْمِر الن ِبيِِّ َصل  
َوَسل   ِعَيان َوَصْحِبِه  َوَصَفُهمُ   ا  َم  أُْخِرَجْت  اّلٰلُ    َوَقْد  ٍة  أُم  َخْيُر  ِبأَن ُهْم  َتَعاَلى 

ِبالَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُمْنَكِر، َفَغْيُر َجاِئٍز ِمْنُهُم الت َواطُُؤ  ِللن اِس َيْأُمُروَن  
َم، َوأِلَن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَعَلى ُمَخاَلَفِة أَْمِر الن ِبيِِّ َصل  

ي ِإَلى اْلُكْفِر َوِإَلى اَلْنِسََلِخ ِمَن اإِلْسََل  ِم، أِلَن  َمْن َعِلَم ِإَباَحَة  َذِلَك يَُؤدِِّ
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ى الن ِبيِِّ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ِهَي  َعَلْيِه  َقال  ثُم   ِلْلُمْتَعِة  َم 

َمْحظُوَرةٌ ِمْن َغْيِر َنْسِخ َلَها َفُهَو َخاِرٌج ِمَن اْلِمل ِة، َفِإَذا َلْم َيُجْز َذِلَك َعِلْمَنا  
ِلُموا َحْظَرَها َبْعَد اإِلَباَحِة َوِلَذِلَك َلْم يُْنِكُروُه، َوَلْو َكاَن َما َقال  أَن ُهْم َقْد عَ 
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وُه َعَلى َتْرِك   ا  َوَلْم َيُكِن الن ْسُخ ِعْنَدُهْم َثاِبت  ا  ُعَمُر ُمْنَكر َلَما َجاَز أَْن يَُقارُّ
ى َنْسِخ الُمْتَعِة، ِإْذ َغْيُر  الن ِكيِر َعَلْيِه، َوِفي َذِلَك َدِليٌل َعَلى ِإْجَماِعِهْم َعلَ 

 َم ِإَل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَجاِئٍز َحْظُر َما أََباَحُه الن ِبيُّ َصل  
 ِمْن َطِريِق الن ْسِخ. اهـ. كذا في الموسوعة الفقهية الكويتية. 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َحَراٌم، َوالذي َحَرَمُه ُهَو َسِيُِّدَنا َرُسولُ َفِنَكاُح الُمْتَعِة  

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ   ىَم، ِبَقْوِلِه َصل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
َساِء، َم: »َيا أَيَُّها الن اُس، ِإنِِّي َقْد ُكْنُت أَِذْنُت َلُكْم ِفي اَِلْس َوَسل   ِتْمَتاِع ِمَن النِِّ
َم َذِلَك ِإَلى َيْوِم الِقَياَمِة«.اّلٰلَ  َوِإن    َقْد َحر 

َعْنُه،  اّلٰلُ    َوَهَذا َما اْنَعَقَد َعَلْيِه اإِلْجَماُع في َزَمِن َسِيِِّدَنا ُعَمَر َرِضَي 
اّلٰلُ   َحِديُث َجاِبٍر َرِضَي ا  َوَحاَشا أَْن َيْجَتِمُعوا في َزَمِنِه َعَلى َضََلَلٍة، َوأَم  

ْسُخ، َفَلو َكاَن َتْحِريُمُه ِمْن ِقَبِل َسِيِِّدَنا  ُه َلْم َيْبُلْغُه الن  َعْنُه َفُيْحَمُل َعَلى أَن  
م اّلٰلُ    ُعَمَر َرِضَي  تعالى، َوَحاَشاُه ِمْن َذِلَك  اّلٰلُ    هُ َما أََحل    ا  َعْنُه، َلَكاَن ُمَحِرِّ

 تعالى أعلم.واّلٰل    تعالى. هذا،اّلٰلِ    اُف ِعْنَد ُحُدودِ ُه، َفُهَو الَوق  َعنْ اّلٰلُ    َرِضَي 
 الجمع بين المرأة وضرة أمها

، َفَهْل ََيُوُز  : 25السؤال ة  ثَانَِية 
َ
ٌج ِمِن اْمَرأ وِِّ َها ُمََتَ ة  َواِلُ

َ
ٌج ِمِن اْمَرأ وِِّ نَا ُمََتَ

َ
أ

تََزو  
َ
أ ْن 

َ
أ َعِِمِّ  َماَت  إِْن  َزوْجَ يِل  َوَزوَْجِة  َج  َزوَْجَِت  بنَْيَ  مْجََع 

َ
َفأ َتُه، 

بِيَها؟
َ
 أ

َك التي ِهَي ُضر  الجواب:   ٌة َعْنَك،  ةٌ ِلَحَماِتَك اْمَرأَةٌ أَْجَنِبي  َزْوَجُة َعِمِّ
أُمُّ الُمَحر    أِلَن   َعَلْيَك  الُمَحر  َم  في  تعالى  َقاَل  الِنَِّساِء: َها،  ِمَن  َماِت 
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الث  .  [23]النساء:    ﴾ گگ﴿ َك  َعِمِّ أُم َفَزْوَجُة  َلْيَسْت    ا  اِنَيُة 
ٌة َعْنَك ََل َيُجوُز َلَك أَْن َتَراَها َوِإْن َكاَنْت في ِلَزْوَجِتَك، َفِهَي اْمَرأَةٌ أَْجَنِبي  

َك، َوَيِحلُّ  َك.َلَك أَْن َتَتَزو   ِعْصَمِة َعِمِّ  َجَها َبْعَد َطََلِقَها، أَو َبْعَد َوَفاِة َعِمِّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

أَو   َطََلِقَها  َبْعَد  أَِبيَها  َوَزْوَجِة  َزْوَجِتَك  َبْيَن  َتْجَمَع  أَْن  َلَك  َفَيُجوُز 
َك، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه تعالى َبْعَد أَْن َذَكَر الُمَحر   َماِت ِمَن الِنَِّساِء في  َوَفاِة َعِمِّ

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺ﴿ الِنَِّكاِح:  

ڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

 . [24]النساء:  ﴾ڇڇڇچچچچڃڃڃڃ
الز   ِبَعَدِم  أَْنَصُحَك  الضُّ َوَلِكْن  ِلِزَياَدِة  ِمْنَها  َزْوَجِتَك، َواِج  َعَلى  ِرِّ 

َها َصاَرْت ُضر  َحْيُث َتَرى ُضر    تعالى أعلم. واّلٰل   ة  َلَها َكَذِلَك. هذا،َة أُِمِّ
 التعامل مع زوجة األب

وىلع إخوِت وأخوات ُتاه زوجة أِب؟ وهل    ما هو الواجب يلع  :  26السؤال
 يه من األرحام الَت َيب صلتها؟ 

َيِجُب  أوَلً:  الجواب:   التي  األَْرَحاِم  ِمَن  تُْعَتَبُر  ََل  األَِب  َزْوَجُة 
َصل   َقْوِلِه  َتْحَت  َقَطَعَها  َمْن  َيْنَدِرُج  َوََل  آِلِه  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَوْصُلَها،  َوَعَلى 

َوَسل   »َوَصْحِبِه    َقاَلِت   َخْلِقِه،  ِمنْ   ِإَذاَفَرغَ   َحت ى   الَخْلَق،  َخَلَق اّلٰلَ    ِإن  َم: 
ِحمُ    أَِصَل   أَنْ   َتْرَضْينَ   أََما  َنَعْم،:  َقاَل   الَقِطيَعِة،  ِمنَ   ِبَك   الَعاِئذِ   َمَقامُ   َهَذا :  الر 
،  َيا   َبَلى :  َلْت َقا   َقَطَعِك؟  َمنْ   َوأَْقَطعَ   َوَصَلِك،   َمنْ  « رواه َلِك   َفُهوَ :  َقاَل   َربِِّ

 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي  َعنْ اإلمام البخاري 
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تعالى:   َقْوِلِه  َتْحَت  َيْنَدِرُج  ھھہہہہ﴿ َوََل 

 . [27]البقرة:  ڭڭۓۓےےھھ
َشْرع   ِبرُّ   ثانيًا: َمْطُلوٌب  َوََل  ا  األَِب  األَِب  ،  ُمَكاَفأََة  األَْبَناُء  َيْسَتِطيُع 

، َفَيْشَتُروُه، َويُْعِتُقوُه، روى اإلمام ا  َرِقيق  ا   أَْن َيِجُدوُه َعْبدَعَلى ِإْحَساِنِه، ِإَل  
َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ مسلم  

  ا  َمْمُلوك   َيِجَدهُ   أَنْ   ِإَل    ،ا  َواِلد   َوَلدٌ   َيْجِزي  »ََل :  مَ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
 .َفُيْعِتَقُه« َفَيْشَتِرَيهُ 

اّلٰلِ     َمِن اْسَتْحَضَر ُوُقوَفُه َبْيَن َيَدِي َوَمْنِزَلُة األَِب ََل َيْعِرُف َقْدَرَها ِإَل  
ْرَداءِ   أَِبي  َعنْ تعالى َيْوَم الِقَياَمِة، روى الترمذي   :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   الد 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   َسِمْعُت  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  : َيُقولُ َم  َعَلْيِه 
 . اْحَفْظُه« أَوْ  لَباَب ا  َذِلَك  َفأَِضعْ  ِشْئَت  َفِإنْ  الَجن ِة،  أَْبَواِب  أَْوَسطُ  »الَواِلدُ 

َوِمْن ِبِرِّ الَواِلِد أَْن يُْكِرَم األَْبَناُء َوالَبَناُت َزْوَجَة أَِبيِهْم، َوأَْن َيِصُلوَها،  
 َطاَعَة الَواِلِد في َغْيِر َمْعِصَيةِ  ََل ِسي َما ِإَذا َكاَن أَبُوُهْم َيْأُمُرُهْم ِبَذِلَك، أِلَن  

ة  ِإَذا أَْقَسَم َعَلْيِهْم، ِلَقْوِلِه  تعالى َواِجَبٌة َعَلى األَْبَناِء َوالَبَناِت، َوَخاص  اّلٰلِ  
  َدْيَنُهَما،   َوَقَضى   َقَسَمُهَما،   َبر    »َمنْ َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  
 َوَلمْ   َقَسَمُهَما،  َيَبر    َلمْ   َوَمنْ   ، ا  َعاقِّ   َكانَ   َوِإنْ   ، ا  َبارِّ   ُكِتَب   َلُهَما   َيْسَتِسب    َوَلمْ 
 َحَياِتِهَما«  ِفي  ا  َبارِّ   َكانَ   َوِإنْ   ،ا  َعاقِّ   ُكِتَب   َلُهَما   َواْسَتَسب    َدْيَنُهَما،  َيْقِض 

ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ في األَْوَسِط  َبَراِنيُّ رواه الط    َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  َسُمَرةَ  ْبنِ   الر 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ِإَذا  أَْن َتِصُلوا َزْوَجَة أَِبيُكْم، َوَخاص    ا  َفِمَن الَواِجِب َعَلْيُكْم َشْرع ة  



 كتاب النكاح 
 

260 

 َطاَعَتُه َواِجَبٌة َعَلْيُكْم. َكاَن ِبأَْمٍر ِمْن أَِبيُكْم، أِلَن  
ِإْكَرام  َوَتْقِديُرَها  اْحِتَراُمَها  َعَلْيُكُم  َيِجُب  ُكْنُتْم   ا  َكَما  ِإَذا  ِلَواِلِدُكْم 

ِه، َوالت   ُه َجاَء في  تعالى، َوَنْيِل ِرَضاُه، أِلَن  اّلٰلِ    ِب إلىَقرُّ َحِريِصيَن َعَلى ِبِرِّ
اّلٰلُ    َرِضَي   َعْمٍرو  ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ بيهقي  ِريِف الذي رواه الالَحِديِث الش  

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُهَما   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  : مَ َعَلْيِه 
 «.الَواِلَدْينِ  َسَخطِ  ِمنْ اّلٰلِ   َوَسَخطُ  الَواِلَدْيِن،  ِرَضا  ِمنْ اّلٰلِ    ِرَضا »

َما   األَِب  )َزْوَجُة   : َوالِجِنِّ اإِلْنِس  َشَياِطيِن  َقْوِل  ِمْن  َواْحَذُروا 
بتنحب، ولو منزلة من الرب( َهَذا الَقْوُل َوأَْمَثالُُه َقْد يُوِقُع األَْوََلَد في 

َوالَعاقُّ  َقد    الُعُقوِق،  َمْهَما  ِمْنُه  يُْقَبُل  َوَرَد في األََثِر: ََل  ِلَما  َعَمٍل،  ِمْن  َم 
  َيْعَمَل   أَنْ   َشاءَ   َما  الَبارُّ   َولَيْعَملِ   ،الَجن ةَ   َيْدُخَل   َفَلنْ   َشاءَ   َما  الَعاقُّ   َفْلَيْعَملِ 

 .الن ارَ  َيْدُخَل  َفَلنْ 
، َوَلِكْن ْوجِ َوَزْوَجُة األَِب ََل تُْعَتَبُر ِمَن األَْرَحاِم ِبالِنِّْسَبِة أِلَْوََلِد الز  

 تعالى أعلم.واّلٰل  لألَِب. هذا، ا  ِصَلُتَها َتِجُب ِإْكَرام 
 أم زوجة األب

والي مَتوج من امرأة، وأمها ىلع قيد احلياة، فهل يه من :  27السؤال
 بعد زواج أِب من ابنتها؟ املحرمات يلع  

أَْبَناِئِه َوِإْن َزْوَجُة األَِب ُمَحر  أوَلً:  الجواب:   أَْبَناِئِه َوأَْبَناِء  َمٌة َعَلى 
ڃڃڃڄڄڄڄڦڦ﴿ َنَزلُوا، ِلَقْوِلِه تعالى: 

 . [22]النساء:  ڇڇڇڇچچچچڃ
َزْوَجِة األَِب ََل َتْحُرُم َعَلى أَْبَناِئِه، ِلَعَدِم ُوُجوِد َما يُوِجُب    أُمُّ ثانيًا:  
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الُمَحر  َواّلٰل    ْحِريَم،الت   َذَكَر  أَْن  َبْعَد  َقاَل  ٺٺٺٺ﴿َماِت:  تعالى 
 . [24]النساء:  ﴾ٿ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
أَْجَنِبي   اْمَرأَةٌ  أَِبيَك  َزْوَجِة  َوَيِحلُّ ٌة  َفَواِلَدُة  الز    َعْنَك،  ِمْنَها،  َلَك  َواُج 

َتَتَحج   أَْن  َعَلْيَها  َيِجُب  أِلَن  ِلَذِلَك  ِإْخَوِتَك،  َوأََماَم  أََماَمَك،  َلْسُتْم َب  ُكْم 
 تعالى أعلم. واّلٰل   ِبَمَحاِرَم َلَها. هذا،

 هل يبقى أبو الزوج محرماً عليها 

َقَها َزوُْجَها،  َطل    ُخوُل بَِها، ُثم  الُّ   ، َولَْم يَتِم  َجْت َفَتاٌة ِمْن رَُجل  تََزو  :  28السؤال
بُو الز  

َ
 َعلَْيَها؟   اً م ْوِج َُمَر  َفَهْل َيْبَق أ
الُمَحر  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:   الِنَِّساِء  في  ہ﴿َماِت:  تعالى 

 .[23]النساء:  ﴾ھھہہ
الُمَحر   ِمَن  الُفَقَهاُء  ُمَؤب  َماِت  َوَيُقوُل  أَْي: ُحْرَمة   الَفْرِع،  َزْوَجُة  َدة  

َرَجُة، َسَواٌء َدَخَل َزْوَجُة اْبِنِه، أَو اْبِن اْبِنِه، أَو اْبِن اْبَنِتِه، َمْهَما َبُعَدِت الد  
ہہہ﴿الَفْرُع ِبَزْوَجِتِه أَو َلْم َيْدُخْل ِبَها، ِلَقْوِلِه تعالى:  

الز  ﴾ھھ ِهَي  َوالَحِليَلُة  أِلَن  ْوَجةُ .  ِبَذِلَك  َيْت  َوُسِمِّ َتُحلُّ ،    َها 
 ِنَكاُحَها.  َها َيِحلُّ ، َوِقيَل: أِلَن  َمَع َزْوِجَها َحْيُث َحل  

األَْبَناِء  َوَقي   ْخَراِج  إِلِ األَْصََلِب  ِمَن  األَْبَناُء  َيُكوَن  أَْن  اآلَيُة  َدِت 
 ْلِب.ُهْم َلْيُسوا أَْبَناَءُه ِمَن الصُّ َزْوَجاتُُهْم، أِلَن  ُم َبِنِّي، َفََل تَُحر  ِبالت  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َقَها  َدة ، َوَلو َطل  َواِلِد َزْوِجَها ُحْرَمة  ُمَؤب    َعَلى  َمةٌ َفَزْوَجُة اَلْبِن ُمَحر  
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 تعالى أعلم.واّلٰل  ُخوِل، أَو َبْعَدُه. هذا، َزْوُجَها َقْبَل الدُّ 
 ألمعمات ا

ْكَتِِفَ  :  29السؤال
َ
أ ْن 

َ
أ ََيُوُز  َفَهْل   ، ِِمِّ

ُ
أ َعَماِت  ِمْن  وُِِّجوَن  ُمََتَ ْعَماِِم 

َ
أ

 ُدوَن الُمَصاَفَحِة؟  َلِم َعلَْيِهن  بِالس  
َلُه،    ا  ِة لألَْبَناِء، َفُتْعَتَبُر َمْحَرمَة األُِمِّ ِهَي ِبَمْنِزَلِة الَعم  َعم    ِإن  الجواب:  
بُوَن لألَْبَناِء ُهْم َيْقرُ أََقاِرَب األَِب أَو األُِمِّ َوِإْن َعَلْوا، َفِإن    ن  إِ َوالَقاِعَدُة َتُقوُل:  

، َوِإْن َعَلَتا ُهَما َعم  ُة األَِب َوَعم  َعم    َنْفَس الَقَراَبِة، َفَمَثَل   َتاِن لألَْبَناِء ُة األُِمِّ
َنَزلُوا،   َفِإن  َوِإْن  َعَلْوا  َوِإْن  األُِمِّ  َوَخاَلُة  األَِب  َخاَلُة  َيْقَربُوَن َوَكَذِلَك  ُهْم 

 َكَقَراَبِتِهم ِلآلَباِء.   لألَْبَناءِ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

الل   أَْعَماِمَك  ُهن  َفِنَساُء  ََل َعم    َواِتي  َفِلَماَذا  َمَحاِرِمَك،  ِمْن  اتَُك 
َبا َوَتَخاُف    َباِب َوُهن  ا ُكْنَت في ِسِنِّ الش   ِإذَ ؟ ِإَل  تَُصاِفْحُهن   في ِسِنِّ الِصِّ

 َعَلى َنْفِسَك ِمَن الِفْتَنِة َفَهِذِه َمْسأََلٌة أُْخَرى.
الن   ِمَن  َتَخاُف  ُكْنَت  ِنَساَء  َوِإَذا  تَُواِجُه  َكْيَف  َعْنَك  َيُقولُوا  أَْن  اِس 

تعالى  واّلٰل  اتَُك. هذا،َعم    ُهن  ْعِلْمُهْم أَن  اٌت َعْنَك، َفأَ أَْجَنِبي   أَْعَماِمَك َوُهن  
 أعلم.

 تؤذيها أم زوجها
تؤذيين  :  30السؤال بكلمها،  وُترح  اللسان،  سليطة  امرأة  زوِج  أم 

 كثرياً بلسانها، مع أنها صاحبة دين وصلح، فما يه نصيحتكم؟
تعالى ِلَخْلِقِه َلَها  اّلٰلُ    َجِميُع الِعَباَداِت التي َشَرَعَها أوَلً:  الجواب:  
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الط   َفالص  ِثَماُرَها  الِعَباِد،  الَعِظيَمُة َعَلى ُسُلوِك  َوآَثاُرَها  َعِن ِيَِّبُة  َتْنَهى  ََلُة 
َياُم   َوالِصِّ َوالُمْنَكِر،  الَفْحَشاِء  ِمَن  ِبالِلَِّساِن  َواإِليَذاُء  َوالُمْنَكِر،  الَفْحَشاِء 

ْقَوى َواإِليَماِن ُة الُقْرآِن َتِزيُد اإِليَماَن، َوَصاِحُب الت  ْقَوى، َوِتََلوَ يُْثِمُر الت  
 ِلَساَنُه َعْن ِإيَذاِء اآلَخِريَن. َيُكفُّ 

َحِريص َكاَن  َفِإن    ا  َفَمْن  ِعَباَداِتِه  ِثَماِر  الض  َعَلى  ِمَن  َيُصونَُها  َياِع،  ُه 
ڤڤڤڤ﴿ َوَيُكوُن َعَلى َحَذٍر ِمْن أَْن َتْذَهَب إلى َغْيِرِه َيْوَم الِقَياَمِة  

 .[89ـ88]الشعراء:  ڃڄڄڄڄڦ ڦڦڦ
اّلٰلِ    َرُسوَل   أَن    ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ روى اإلمام مسلم  

 .الُمْفِلُس؟« َما  »أََتْدُرونَ : َقاَل َم َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ  ىَصل  
 .َمَتاعَ  َوََل  َلهُ  ِدْرَهمَ  ََل   َمنْ   ِفيَنا  الُمْفِلُس : َقالُوا 
ِتي   ِمنْ   الُمْفِلَس   »ِإن  :  َفَقاَل    َوِصَياٍم،   ِبَصََلٍة،  الِقَياَمةِ   َيْومَ   َيْأِتي   أُم 

  َدمَ   َوَسَفَك   َهَذا،  َماَل   َوأََكَل   َهَذا،  َوَقَذَف   َهَذا،  َشَتمَ   َقدْ   َوَيْأِتي  َوَزَكاٍة،
  َفِنَيْت   َفِإنْ   َحَسَناِتِه،  ِمنْ   َوَهَذا   َحَسَناِتِه،  ِمنْ   َهَذا   َفُيْعَطى  َهَذا،  َوَضَرَب   َهَذا،

 ثُم    َعَلْيِه،  َفطُِرَحْت   َخَطاَياُهمْ   ِمنْ   أُِخذَ   َعَلْيهِ   َما   يُْقَضى  أَنْ   َقْبَل   َحَسَناتُهُ 
 .الن اِر« ِفي طُِرحَ 

َجِميَع الِعَباَداِت    ا َواْمَرأٍَة أَْن َيْعَلَم أَن  َيِجُب َعَلى ُكِلِّ َرُجٍل ِمن  ثانيًا:  
َجاَءْت ِلَتْجَعَل ِمَن الُمْسِلِم َوالُمْسِلَمِة َصاِحَب ُخُلٍق َحَسٍن، َوأَْن يَُناِفَس  

َوِمْن   [2]الملك:    ٿٺٺٺ﴿ عالى:  اآلَخِريَن ِمْن ِخََلِل َقْوِلِه ت
گگگککککڑڑژژ﴿ِخََلِل َقْوِلِه تعالى:  

 . [34]فصلت:   ﴾ڱڱڳڳڳڳگ
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َقْوَلُه َصل    ا  ِلَذِلَك َوَجَب َعَلْيَنا أَْن َنْذُكَر َداِئم
مَ   بُِعْثُت   ِإن َما َم: »َوَصْحِبِه َوَسل   « رواه اإلمام أحمد األَْخََلِق   َصاِلحَ   أِلَُتمِِّ

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ 
َما َجاَء  َم ِإن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَما َجاَء ِبِه َصل    َفُكلُّ 

َم َمَكاِرَم   َوَمَحاِسَنَها َوَصاِلَحَها.   األَْخََلِق ِلُيَتِمِّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ِديٍن َوَصََلٍح ِعْنَد أُِمِّ َزْوِجِك ِإْن َكاَنْت تُْؤِذي   َقْولُِك، َفأَيُّ   َفِإْن َصح  
ېې﴿ِبِلَساِنَها، َوَتْجَرُح ُقُلوَب اآلَخِريَن، أَْيَن ِهَي ِمْن َقْوِلِه تعالى:  

 ؟ [83]البقرة:  ى
  »َمنْ َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوأَْيَن ِهَي ِمْن َقْوِلِه َصل  

«؟ رواه الشيخان ِليْصُمْت   أَوْ   ا  َخْير  َفْلَيُقْل   اآلِخرِ   َوالَيْومِ ِباّلٰلِ    يُْؤِمنُ   كانَ 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ 

َم َحْيُث  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوأَْيَن ِهَي ِمْن َقْوِلِه َصل  
 ْبنِ   ُمَعاذِ   َعنْ ؟ رواه الترمذي  َهَذا«  َعَلْيَك   »ُكف  َوَقاَل ِلُمَعاٍذ:  أََخَذ ِبِلَساِنِه  

 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  َجَبلٍ 
ُكلُّ  َوْلَتْسَمْع  الَمْرأَُة،  َهِذِه  ِبَصََلِحَها    ِلَتْسَمْع  َتَتَظاَهُر  َزْوٍج  أُِمِّ 

َوَصََلِتَها َوِصَياِمَها َوِحَجاِبَها، َوتُْؤِذي َزْوَجَة اْبِنَها ِبِلَساِنَها، َحِديَث َسِيِِّدَنا  
َم الذي رواه اإلمام َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ 
 ِإن    اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا:  َرُجٌل   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ةَ ُهَرْيرَ   أَِبي   َعنْ أحمد  
 تُْؤِذي   أَن َها   َغْيرَ   َوَصَدَقِتَها،  َوِصَياِمَها،  َصََلِتَها،  َكْثَرةِ   ِمنْ   يُْذَكرُ   ُفََلَنةَ 
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 «.الن ارِ   ِفي ِهَي » :  َقاَل  ِبِلَساِنَها،  ِجيَراَنَها 
  َكَما  الَخَطاَيا   يُِذيُب   الَحَسنُ   »الُخُلُق َم:  َوَسل  اّلٰلُ    ىَوْلَتْسَمْع َقْوَلُه َصل  

وءُ   َوالُخُلُق   الَجِليَد،  الَماءُ   يُِذيُب    الَخلُّ   يُْفِسدُ   َكَما   الَعَمَل   يُْفِسدُ   السُّ
 َعْنُهَما. اّلٰلُ  َرِضَي  َعب اٍس  اْبنِ  َعنِ في الَكِبيِر   َبَراِنيُّ رواه الط   الَعَسَل«

َوَلِكْن َنَعْم،   َوُمَتاَبَعٍة،  َونُْصٍح  َتْوِجيٍه  إلى  َتْحَتاُج  اَلْبِن  َزْوَجُة 
َرَسَمهُ ِبالط   الذي  الَعِظيِم:  اّلٰلُ    ِريِق  الُقْرآِن  في  َلَنا  ېې﴿تعالى 

. َلْيَس  [125]النحل:    ﴾ھھھہہہہ﴿ .  ى
 ْوِبيِخ. ْتِم َوالت  ِبِّ َوالش  ِليِط، أَو ِبالس  ِبالَكََلِم الَفِظِّ الَجاِرِح، َوََل ِبالِلَِّساِن الس  

ا  هَ اتِ مَ حَ   ِق لُ خُ   وءِ سُ   ِب بَ َس ا بِ هَ ِس فْ نَ لِ   رَ ِرِّ بَ  تُ ََل ْن  أَ   نِ اَلبْ   ةَ جَ وْ زَ   حُ َص نْ َكَما أَ 
َعَلْيَها   ْل بَ   ،هِ يْ لَ عَ   هِ ِمِّ أُ   ِب لْ قَ   رِ يُّ غَ تَ ا بِ هَ جَ وْ زَ   عُ وقِ تُ َما  ُرب  فَ   ،ةِ ئَ ِيِّ الس  بِ   ةَ ئَ ِيِّ الس    د  رُ تَ   نْ أَ 

گگگگکک﴿   تعالى:  هِ لِ وْ قَ بِ   َل مَ عْ تَ وَ   نَ كَ مْ ا أَ مَ   رَ بِ ْص تَ أَْن  

حَ لَ عَ   ا  ريْ خَ   ونَ كُ تَ فَ .  ﴾ڱڱڳڳڳڳ وَ هَ اتِ مَ ى    ة  ينَ عِ مُ ا 
 تعالى أعلم. واّلٰل   . هذا،هِ يْ لَ عَ  هِ ِمِّ أُ  ِب لْ قَ  ةِ مَ ََل ى َس لَ ا عَ هَ جِ وْ زَ لِ 

 إساءة األم َلبنها بعد زواجه 

ْكَرَميِن :  31السؤال
َ
أ ُ    لََقْد  ِدين  بِالز    وََجل    َعز  اّٰلله َصاِحَبِة  َفَتاة   ِمْن  َواِج 

، َوَبْعَد ُمد   َ وَُخلُق  ِِمِّ يلَعَ  ة  ِمْن َزَواِِج َتَغري 
ُ
،  ْت أ ْت ُتْعرُِض َعيِنِّ

َ
، َوَبَدأ

يلَعَ   ْدُخَل  َوتَْدُعو 
َ
أ ْن 

َ
أ تُِريُد  َواَل  َفض  ،  َما  ِِّنِّ 

َ
أ الِعلِْم  َمَع  لُْت  َعلَْيَها، 

ْفَعُل؟
َ
، َفَماَذا أ ِِمِّ

ُ
 َزوَْجَِت ىلَعَ أ

ٺٺٺڀڀڀ﴿تعالى:  اّلٰلِ    أَُذِكُِّرَك ِبَقْولِ الجواب:  

تعالى:  [2]الملك:    ٿٺ َوِبَقْوِلِه  ۆئۇئۇئوئ﴿ . 
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گگگگکک﴿. َوِبَقْوِلِه تعالى:  [20]الفرقان:    ۆئ

 هذا أوَلً. . [34]فصلت:  ﴾ ڱڱڳڳڳڳ
األُم  ثانيًا:   َبْعُض  َتَتَول  ُهَناَك  ِعْنَدهُ َهاِت  َزَواِج    ن  ُد  َبْعَد  الَغْيَرُة 

ِبَزَواِجهِ   ، َوَتظُنُّ أَْوََلِدِهن   َفَقَدْت َوَلَدَها  أَْنَها  ْوِج  َعَلْيِه    ،أمُّ الز  َواْسَتْوَلْت 
 ُه.ى أَْنَسْتُه أُم  األمُّ قد اْسَتْوَلْت َعَلى َزْوِجَها َحت  َما تكون هذه  َزْوَجُتُه، َوُرب  

في َوَلِدَها َوَزْوَجِتِه، َوأَْن َتْعَلَم   َوَجل    َعز  اّلٰلَ    ِقَي َعَلى َهِذِه األُِمِّ أَْن َتت  
ِه َعَلْيِه َحقا ، َوعَ   ْوَجَة َلَها َحقٌّ ِعْنَد َزْوِجَها، َكَما أَن  الز    أَن   ْوِج  َلى الز  أِلُِمِّ

 ُه.ِذي َحٍقِّ َحق   أَْن يُْعِطَي ُكل  
ُقو  ثالثًا:   ِمْن  أُوِتيَت  َما  ِبُكِلِّ  َوأَْن  اْجَتِهْد  َك  أُِمِّ إلى  تُْحِسَن  أَْن  ٍة 

َك َحِفيٌّ ِبَها، َحِريٌص َعَلى ِرَضاَها  ِبَها، َوأَْشِعْرَها ِبأَن    تُْكِرَمَها، َوأَْن َتْهَتم  
 تعالى. ّلٰلِ  ِر َمْعِصَيةٍ َوَطاَعِتَها في َغيْ 
َك، َوََل تُْظِهْر ِشد  رابعًا:   َة اْهِتَماِمَك  ََل تُْثِن َعَلى َزْوَجِتَك أََماَم أُِمِّ

َك، َوأَْعِط َزْوَجَتَك َحق     ا  َها ِمَن اإِلْحَساِن َواإِلْكَراِم َبِعيد َوُحِبَِّك َلَها أََماَم أُِمِّ
َك، َحت    َن َعََلَقُتَك َمَعَها. َتَتَحس  ى َعْن َنَظِر أُِمِّ

ْض َزْوَجَتَك َعَلى الت  خامسًا:   َك َواإِلْحَساِن ِإَلْيَها،  َقرُّ َحِرِّ ِب ِمْن أُِمِّ
الط   َوالَهِدي  ِبالَكِلَمِة  َواْسِتَطاَعِتَها، ِيَِّبِة  اْسِتَطاَعِتَك  َقْدِر  َعَلى  الَجِميَلِة  ِة 

َعاَدُة َتْنَعِكُس  َسَعاَدِة اَلْبِن، َوَهِذِه الس     ِسرُّ ِرَضا األُِمِّ   َوأَْعِلْم َزْوَجَتَك أَن  
 َعَلى اَلْبِن َوَزْوَجِتِه.

الط  َوَحت   ِبالَكِلَمِة  أَْهَلَها  أَْكِرْم  َك  أُِمِّ َمَع  َزْوَجُتَك  َتَتَجاَوَب  ِيَِّبِة  ى 
 ِة الَجِميَلِة َعَلى َقْدِر اَلْسِتَطاَعِة.َوالَهِدي  
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َك، َوأَْبِشْر ِبَقْوِلِه تعالى:  َغيُّ اْصِبْر َعَلى تَ سادسًا:   حجيثىث﴿ِر أُِمِّ

أَن  [10]الزمر:    محجحمج َتْنَس  َوََل  أََساَءْت، .  َوِإْن  َها  ِبِبِرِّ َمْأُموٌر  َك 
گگگگککککڑڑژژڈڈ﴿ِلَقْوِلِه تعالى:  

ڻڻڻںڻںڱڱڱڳڱڳڳڳ

 . [15]لقمان:  ہہۀۀ
تعالى  اّلٰلَ    أََساَءْت ِإَلْيَك َقاِبِل اإِلَساَءَة ِباإِلْحَساِن، َواْعَلْم أَن  َفُكل َما  

 َمَعَك. 
تعالى  اّلٰلُ    َعاِء ِبَظْهِر الَغْيِب في أَْن يُْصِلحَ أَْكِثْر َلَها ِمَن الدُّ :  ًا َوأَِخير

ْمَت ِإَلْيَها ِمَن اإِلْحَساِن َمْهَما َقد  َك  الَحاَل َبْيَنَك َوَبْيَنَها، َوُكْن َعَلى َيِقيٍن أَن  
 َلْن َتْجِزَيَها َعَلى َمْعُروِفَها َوَساِبِق ِإْحَساِنَها. 

َمَثٍل   َمْضِرَب  َوُكْن  َمَعَها،  أَْخََلِقَك  ُقْدَوة  َصاِلَحة  في ُحْسِن  َوُكْن 
َيْسَتْدِرَجَك الش   أَْن  أَْمرِ ْيَطاُن َويُوقِ ِلُكِلِّ األَْبَناِء، َواْحَذْر  ُمَخاَلَفِة    َعَك في 

الَقاِئِل:  اّلٰلِ   ۓےےھھھھہہہ﴿تعالى 

 ۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ  ۓ
 .[24ـ23]اإلسراء: 

َعْوناّلٰلَ    أَْسأَلُ  َيُكوَن  أَْن  َواإِلْحَساِن    ا  تعالى  َها،  ِبِرِّ َعَلى  َلَك 
 تعالى أعلم. واّلٰل    ِلَزْوَجِتَك، َوأَْن يَُهِيَِّئ َلَك َمْن يُْصِلُح َبْيَنَك َوَبْيَنَها. هذا،

 الزوجة ووالداها
َوالز  :  32السؤال َكثرِيًا،  بِِزيَاَرتِِهَما  اَها  َواِلَ ُمُرَها 

ْ
َويَأ وَِِّجٌة،  ُمََتَ ٌة 

َ
ْوُج اْمَرأ

وَْجُة   يف ُحُدوِد الَمْعُقوِل َوالُمَتَعاَرِف، َفلَِمْن تُِطيُع الز   َهَذا إاِل  يَْرفُُض 
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 يف َهَذا احَلاِل؟
الش  أوًَل:  الجواب:   الش  أَْوَجَب  أََبَوْيَها  ْرُع  َطاَعَة  الِبْنِت  َعَلى  ِريُف 
َمْعِصَيةٍ  َغْيِر  َقاَل َوَجل    َعز  ّلٰلِ    في  َلُهَما،  اإِلْحَساَن  َعَلْيَها  أَْوَجَب  َكَما   ،

ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳ﴿ تعالى:  

ےےھھھھہہہہۀۀڻ

ٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭ  ۓۓ

 . [24ـ23]اإلسراء:   ۋ
  ْوَجِة َطاَعَة َزْوِجَها في َغْيِر َمْعِصَيةٍ َوأَْوَجَب َكَذِلَك َعَلى الز  ثانًيا:  

ْوِج آَكُد ِمْن َحِقِّ الَواِلَدْيِن َبْعَد َزَواِج الِبْنِت، َوَذِلَك  الز    ، َوَحقُّ َوَجل    َعز  ّلٰلِ  
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ى ِلَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    َماَتْت   اْمَرأَةٍ   »أَيَُّماَم:  َعَلْيِه 
  َسَلَمةَ   أُمِِّ   َعنْ الترمذي والحاكم  رواه    الَجن َة«  َدَخَلِت   َراٍض   َعْنَها   َوَزْوُجَها 
 َعْنَها.اّلٰلُ   َرِضَي 

  اْلَمْرأَةُ   َصل ِت   ِإَذا َم: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه َصل  
:  َلَها   ِقيَل   َزْوَجَها   َوأََطاَعْت   َفْرَجَها،  َوَحِفَظْت   َشْهَرَها،  َوَصاَمْت   َخْمَسَها،
 َعْبدِ   َعنْ « رواه اإلمام أحمد  ِشْئِت   اْلَجن ةِ   أَْبَواِب   أَيِِّ   ِمنْ   اْلَجن ةَ   اْدُخِلي
ْحَمنِ   َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  َعْوٍف   ْبنِ   الر 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
  الُمَباَحِة، َفَحقُّ ْوِج في األُُموِر  َفِإَذا َتَعاَرَض أَْمُر الَواِلَدْيِن َمَع أَْمِر الز  

ُمَقد  الز   ِإَل  ْوِج  الَواِلَدْيِن،  َحِقِّ  أَن  ٌم َعَلى  َبْيَن   ِبالَمْعُروِف  الُمَعاَشَرِة  ِمَن  ُه 
الز  الز   ِمَن  ُكلٌّ  َيَتَعاَوَن  أَْن  َواألُم  ْوَجْيِن  اآلَباِء  ِبِرِّ  َعَلى  أِلَن  ْوَجْيِن    َهاِت، 
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 َسَعاَدِتِهَما.  ْوَجِة، ِسرُّ ِج، َوَعَلى الز  وْ ِرَضا الَواِلَدْيِن َعَلى الز  
ا في الت  َوَعَلى الز    َعاُمِل َمَع َزْوَجِتِه َوَواِلَدْيَها.ْوِج أَْن َيُكوَن َحِكيم 
 تعالى أعلم.واّلٰل   ْوِفيَق َبْيَنُهَما. آمين. هذا،تعالى الت  اّلٰلَ  َوأَْسأَلُ 

 تطلب األم من ابنتها زيارتها 
ِميِنِّ  :  33السؤال َوَتْطلُُب  فِيَها،  قِيُم 

ُ
أ نَا 

َ
أ الَت  َغرْيِ  ة   بَِْلَ يف  ُمِقيَمٌة  ِِمِّ 

ُ
أ

الس   ْسَتِطيُع 
َ
أ اَل  ْواَلٌد 

َ
أ َوِعْنِدي  َصاِحُب  زِيَاَرَتَها،  َوَزْوِِج  بِِهْم،  َفَر 

نْ 
َ
أ يَرُْجوِِن  َولَِكْن   ، ِِمِّ

ُ
أ زِيَاَرةِ  ِن 

ْ
بَِشأ ُيَعارُِض  اَل  َوُهَو   ، اَل  َعَمل   

ْفَعُل؟
َ
ْجَعلَُه يف َحَرج  يف َسَفرِي، َفَماَذا أ

َ
 أ

َق َبْيَن اآلَباِء َواألَْبَناِء، َوأَْسأَلُُه  اّلٰلَ    أَْسأَلُ الجواب:   تعالى أَْن ََل يَُفِرِّ
تعالى ِلُكِلِّ َمْن َكاَن اّلٰلُ    ِحِم، َوَغَفرَ تعالى أَْن ََل َيْحِرَم الَجِميَع ِصَلَة الر  

ا في  ِحِم.َتْقِطيِع ِصَلِة الر   َسَبب 
َوأُم   الِبْنَت  تعالى:  َوأَُذِكُِّر  ِبَقْوِلِه   ۆئۆئۇئۇئوئ﴿َها 

ڦڦڦڦ  ڤڤڤ﴿. َوِبَقْوِلِه تعالى:  [127]النحل:  

ڇڇڇچچچچڃ  ڃڃڃڄڄڄڄ

 .[157ـ155]البقرة:  ڍڇ
َوِمْفَتاُح  َفالص   َحِميَدةٌ،  َعَواِقُبُه  الص  ْبُر  ِبالص  الَفَرِج  تَُناُل  ْبُر،  ْبِر 

 ُج الُكُرَباُت.َغَباُت، َوتَُفر  الر  
الز   تعالى:  َوأَُذِكُِّر  ِبَقْوِلِه  ېېۉېۉ﴿ ْوَج 

 . [19]النساء:  ﴾وئوئەئەئائائىىې
الز   َيْأَذَن  أَْن  ِبالَمْعُروِف  الُمَعاَشَرِة  َها،  َوِمَن  أُِمِّ ِبِزَياَرِة  ِلَزْوَجِتِه  ْوُج 
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َوأَْن َوَخاص   َِلْبَنِتَها،  َتْأِتَي  أَْن  َتْسَتِطيُع  َوََل   ، ِنِّ الِسِّ َكِبيرة  في  َكاَنْت  ِإَذا  ة  
ِهْم َعْنُهْم َعَلى َقْدِر اَلْسِتَطاَعِة،  َيْحَتاَل َعَلى ِرَعاَيِة أَْوََلِدِه َفْتَرَة ِغَياِب أُِمِّ

 .[2]المائدة:  ﴾ۇئوئوئەئ﴿ َباِب َقْوِلِه تعالى:  َوَذِلَك ِمنْ 
َها َمَع   أُِمِّ تَُساِفُر إلى  اْسَتَطاَع َعَلى َهَذا األَْمِر، َوَكاَنْت َزْوَجُتُه  َفِإَذا 

ِظيٌم في َذِلَك، َوِإَل   ْبِر َواْبَنَتَها ِبالص     َفأَْنَصُح األُم  ُوُجوِد َمْحَرٍم، َفَلُه أَْجٌر ع 
ا. هذا، اّللَٰ   َلَعل    تعالى أعلم.واّلٰل  يُْحِدُث َبْعَد َذِلَك أَْمر 

 تعدد الزوجات
 هل تنصح بتعدد الزوجات، وخاصة إذا اكنت الزوجة عنيدة؟ :  34السؤال

ُجُل في الِنَِّكاِح َعَلى اْمَرأٍَة  أَْن ََل َيِزيَد الر    يُْسَتَحبُّ   أوَلً:الجواب:  
َياَدِة َواِحَدٍة ِمْن َغْيِر َحاَجٍة   َظاِهَرٍة، ِإْن َحَصَل ِبَها اإِلْعَفاُف، ِلَما في الِزِّ
الت   ِمَن  الَواِحَدِة  للُمَحر  َعرُّ َعَلى  تعالى:  ِض  َقاَل  ڄڄڄ﴿ِم، 

 . [129]النساء:  ﴾ڃڃڃڃڄ
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    ِعْندَ   َكانَ   »ِإَذا َم:  َعَلْيِه 

ُجلِ  هُ   الِقَياَمِة،  َيْومَ   َجاءَ   َبْيَنُهَما،  َيْعِدْل   َفَلمْ   اْمَرأََتاِن،  الر  « رواه َساِقطٌ   َوِشقُّ
 .َعْنهُ اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ الحاكم والترمذي 

  ة  ِإَذاَواِج ُهَو اَلْقِتَصاُر َعَلى َزْوَجٍة َواِحَدٍة، َوَخاص  َفاألَْصُل في الز  
ْوَجِة  َقْت ِبُشُروِط الز  َزْوَجَها َعِن الَحَراِم، َوَقْد َتَحق    َكاَنِت الَواِحَدُة َتُعفُّ 

ِإَلْيَها َسر  الص   ْتُه، َوِإْن أََمَرَها أََطاَعْتُه، َوِإْن َغاَب َعْنَها اِلَحِة التي ِإَذا َنَظَر 
 َحِفَظْتُه في َنْفِسَها َوَماِلِه.

َحث  ثانيًا:   الش  َلَقْد  الز  َنا  ِإْكَراِم  َعَلى  َوالص  ْرُع  َقاَل  ْوَجِة  َعَلْيَها،  ْبِر 
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ائائىىېېېۉېۉ﴿ تعالى:  

 . [19]النساء:  ﴾وئوئەئەئ
  وانُ ِسِّ حَ وَ   ،ن  هُ لَ   مْ كُ الَ وَ قْ أَ   وا بُ ِيِّ طَ :  ْي أَ تعالى:  اّلٰلُ    َقاَل اْبُن َكِثيٍر َرِحَمهُ 

 َت نْ أَ   ْل عَ افْ فَ   ا، هَ نْ مِ   َك لِ ذَ   بُّ حِ تُ   ا مَ كَ   ،مْ كُ تِ رَ دْ قُ   ِب َس حَ بِ   مْ كُ اتِ ئَ يْ هَ وَ   مْ كُ الَ عَ فْ أَ 
 .[228]البقرة:  ڱڱڱڳڳ﴿َقاَل تعالى:  ا مَ كَ  ،هُ لَ ثْ مِ   ا هَ بِ 

اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَلْت َعْنَها  اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ وروى الترمذي  
آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل   َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه    َوأََنا  أِلَْهِلهِ   َخْيُرُكمْ   »َخْيُرُكمْ :  مَ َوَصْحِبِه 

 .َفَدُعوُه« َصاِحُبُكمْ  َماَت  َوِإَذا  أِلَْهِلي، َخْيُرُكمْ 
َحت   َزْوَجِتِه  َعَلى  َيْصِبُر  َوالُخُلِق  يِن  الِدِّ َصاِحُب  َوَلو  َفالُمْؤِمُن  ى 

ەئەئائائىىېېې﴿ َكِرَهَها، َقاَل تعالى:  

 .﴾وئوئ
  عَ مَ   مْ كُ رُ بْ َص   ونَ كُ يَ   نْ أَ   ىَس عَ فَ :  ْي أَ تعالى:  اّلٰلُ    َيُقوُل اْبُن َكِثيٍر َرِحَمهُ 

 .ةِ رَ اآلخِ وَ   ا يَ نْ الدُّ  في مْ كُ لَ  يرٌ ثِ كَ   رٌ يْ خَ  ،يهِ فِ  ن  هِ تِ اهَ رَ كَ وَ  ن  هُ لَ  مْ كُ اكِ َس مْ إِ 
 َق زَ رْ يُ فَ   ا،هَ يْ لَ عَ   َف طِ عْ يَ   نْ أَ   وَ هُ :  ةِ اآليَ   هِ ذِ هَ   في  اٍس ب  عَ   نُ ابْ   اَل قَ   ا مَ كَ 

: يحِ حِ الص    يِث دِ الحَ   يفِ وَ ؛  يرٌ ثِ كَ   رٌ يْ خَ   دِ لَ الوَ   َك لِ ذَ   في  ونَ كُ يَ وَ ،  ا  دلَ وَ   ا هَ نْ مِ 
،   ُمْؤِمنٌ   َيْفَركْ   »ََل  ا   ِمْنَها   َكِرهَ   ِإنْ   ُمْؤِمَنة  رواه اإلمام   آَخَر«  ِمْنَها   َرِضَي   ُخُلق 

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ مسلم 
َيِجُب َعَلى الَمْرأَِة َطاَعُة َزْوِجَها ِإْن َكاَنْت َحِريَصة  َعَلى ِرَضاِء    ثالثًا:

ْحَمنِ   َعْبدِ   َعنْ َرِبَِّها، روى اإلمام أحمد   : َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َعْوٍف   ْبنِ   الر 
آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل  َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه   َصل ِت   ِإَذا »:  مَ َوَصْحِبِه 
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 َزْوَجَها   َوأََطاَعْت   َفْرَجَها،  َوَحِفَظْت   َشْهَرَها،   َوَصاَمْت   َخْمَسَها،   الَمْرأَةُ 
 «.ِشْئِت  الَجن ةِ  أَْبَواِب  أَيِِّ  ِمنْ   اْلَجن ةَ  اْدُخِلي: َلَها  ِقيَل 

  ىَصل    الن ِبيِِّ   َعنِ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ وروى اإلمام أحمد  
  َزْوِجَها  ِفَراَش   اْمَرأَةٌ   َتْهُجرُ   ََل »:  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  
 «. َوَجل   َعز  اّلٰلِ  َمََلِئَكةُ   َلَعَنْتَها  ِإَل  

  َعْنَها اّلٰلُ    َرِضَي   َسَلَمةَ   أُِمِّ وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم َعْن  
: َيُقولُ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   َسِمْعُت :  َقاَلْت 
 . الَجن َة« َدَخَلِت  َراٍض  َعْنَها  َوَزْوُجَها   َماَتْت   اْمَرأَةٍ  »أَيَُّما 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َزْوَجَها َعِن    ْوَجُة الَواِحَدُة َتُعفُّ ِد ِإَذا َكاَنِت الز  َعدُّ َفأََنا ََل أَْنَصُح ِبالت  

ْبِر َعَلْيَها، َفِإْن َعِجَز َعْن الَحَراِم، َفِإَذا َكاَنْت َسِيَِّئَة األَْخََلِق أَْنَصُحُه ِبالص  
ْعََلِم َزْوَجِتِه  َواِج َثاِنَية  َبْعَد إِ َذِلَك َوَخِشَي َعَلى َنْفِسِه الِفْتَنَة أَْنَصُحُه ِبالز  

َعَلى الَعْدِل، َفِإْن َخـِشَي   ا  اِنَيِة ِإَذا َكاَن َقاِدرْج ِبالث  ْت َفْلَيَتَزو  ِبَذِلَك، َفِإْن أََصر  
َوْلَيَتَزو   ِبِإْحَساٍن  األُوَلى  ِح  َفْلُيَسِرِّ الث  الَجْوَر،  َوالز  ِج  في  اِنَيَة،  َتُكوُن  ْوَجُة 

اآلِثَمةَ  ِهَي  الَحاِل  َزْوِجَها. هذا،   َهَذا  أَْخََلِق  ُحْسِن  َمَع  ِعَناِدَها   ِبَسَبِب 
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 العدل بين زوجتين
رجل تزوج من امرأة ثانية، ويبيت عندها أكرث مما يبيت عند :  35السؤال

األوَّل، معللً ذلك أن زوجته اثلانية ُتاف املبيت لوحدها بسبب  
عدم وجود األنيس هلا، والزوجة األوَّل عندها أوالدها تأنس بهم،  
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 فهل ترصف الزوج هذا صحيح؟
َج أَْكَثَر ِمِن اْمَرأٍَة،  ْن َيَتَزو  ُجِل أَ للر    َوَجل    َعز  اّلٰلُ    أََباحَ   أوَلً:الجواب:  
 .[3]النساء:  گککککڑڑژژ﴿َفَقاَل تعالى: 

َعد    ثُم   َمْن  َعَلى  أِلَن  أَْوَجَب  ِنَساِئِه،  َبْيَن  الَعْدَل  َقاَمِت  َد  ِبالَعْدِل  ُه 
ِق الَعْدِل َوَعَدِم َتَحقُّ ُجُل ِمَن الَجْوِر  َماَواُت َواألَْرُض، َوِإَذا َخاَف الر  الس  

ْلُم ظُُلَماٌت َيْوَم الِقَياَمِة،  ْلِم، َوالظُّ ُد َخْشَيَة الُوُقوِع في الظُّ َعدُّ َفَيْحُرُم َعَلْيِه الت  
  أَِبي  َعنْ ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم  َوَجاَء في الَحِديِث الُقْدِسِيِّ الش  

 ،مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل    الن ِبيِِّ   َعنِ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َذرٍِّ 
ْمُت  ِإنِِّي ،ِعَباِدي »َيا : َقاَل  أَن هُ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ اّلٰلِ  َعنِ  َرَوى ِفيَما   الظُّْلمَ   َحر 
م  َبْيَنُكمْ  َوَجَعْلُتهُ  َنْفِسي، َعَلى  «.َتَظاَلُموا  َفََل  ،ا  ُمَحر 

ْلَم َوَجَب َعَلْيِه أَْن َيْقَتِصَر َعَلى َواِحَدٍة، ِلَقْوِلِه  ُجُل الظُّ َفِإَذا َخاَف الر  
]النساء:    ﴾ڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ﴿تعالى:  

 .[90]النحل:  ﴾ڇڇچچچ. َوِلَقْوِلِه تعالى: ﴿[3
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َر َسِيُِّدَنا َرُسولُ َوَقْد َحذ  

َوالظُّ  الَجْوِر  الر  ِمَن  َوأََمَر  َزْوَجاِتِه، ْلِم،  َبْيَن  الَقْسِم  في  ِبالَعْدِل  ُجَل 
تعالى  اّلٰلُ    َذِلَك ِمَن الُمَعاَشَرِة ِبالَمْعُروِف التي أََمرَ   ، أِلَن  ْسِوَيِة َبْيَنُهن  َوالت  

تعالى:   َقاَل  ىىېېېۉېۉ﴿ ِبَها، 

ْسِوَيِة  . َوَلْيَس َمَع َعَدِم الت  [19]النساء:    ﴾وئوئەئەئائائ
 ِبالَمْعُروِف. َلُهن   ْوَجاِت ُمَعاَشَرةٌ في الَقْسِم َبْيَن الز  

  الن ِبيِِّ   َعنِ   َعْنُه،اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ روى الحاكم والترمذي  
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َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ُجلِ   ِعْندَ   َكانَ   »ِإَذا :  َقاَل َم  َعَلْيِه   الر 
هُ   الِقَياَمِة، َيْومَ  َجاءَ  َبْيَنُهَما، َيْعِدْل  َفَلمْ  اْمَرأََتاِن،  .َساِقٌط«  َوِشقُّ

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ ثانيًا:  

َرُسولُ .  [21]األحزاب:    ییییىئىئىئېئ اّلٰلِ   َوَسِيُِّدَنا 
جَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    ى ، َوَكاَن َصل  ا  ِتْسع  ا  َم َكاَن ُمَتَزِوِّ
َوَسل  اّلٰلُ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َغاَيةَ َعَلْيِه  أَْزَواِجِه  َبْيَن  َقْسِمِه  في  َيْعِدُل   َم 

 الَعْدِل. 
البيهقي   اّلٰلِ    َرُسولُ   َكانَ :  َقاَلْت   َعْنَها اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ روى 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  الٰلُهم  » :  َفَيُقولُ   َفَيْعِدلُ   َيْقِسمُ َم  َعَلْيِه 
 «.أَْمِلُك  َوََل  َتْمِلُك  ِفيَما  َتُلْمِني َوََل   أَْمِلُك  ِفيَما   َقْسِمي َهَذا 

 . ِنَساِئهِ  َبْينَ  الَعْدلِ  ِفي َوَهَذا  الَقْلَب، َيْعِني: الَقاِضي  َقاَل 
اِفِعيُّ   َقاَل    ِفي  َمْحُموَل    ِبهِ   يَُطاُف   َكانَ   أَن هُ   َوَبَلَغَنا :  اّلٰلُ   َرِحَمهُ   الش 
 . َحَلْلَنهُ   َحت ى ِنَساِئهِ   َعَلى َمَرِضهِ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الر   َعَلى  َتَزو  َفَيِجُب  الذي  في ُجِل  َزْوَجَتْيِه  َبْيَن  َيْعِدَل  أَْن  َثاِنَية   َج 

الُمَعاَشَرَة ِبالَمْعُروِف َتْقَتِضي   ْلُم، أِلَن  الَمِبيِت، َوَيْحُرُم َعَلْيِه الَجْوُر َوالظُّ 
 ُه َساِقٌط.  َجاَء َيْوَم الِقَياَمِة َوِشقُّ َذِلَك، َوِإَل  

اِنَيَة ِلَوْحِدَها َلْيَس َلَها أَِنيٌس ََل يُِبيُح َلُه الَجْوَر  الث    ْوَجةَ الز    َوَتْبِريُر أَن  
واّلٰل    ِإَذا َساَمَحِت األُوَلى. هذا،تعالى في َزْوَجَتْيِه، ِإَل  اّلٰلَ    ِق ْلَم، َفْلَيت  َوالظُّ 

 تعالى أعلم. 
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م؟   التبرع بالدم هل يُحِر 
ن  :  36السؤال

َ
، َفَهِل ال  َضاَع حُيَِرُِّم إَِذا اَكَن ُدوَن الس  الر    حَنُْن َنْعلَُم أ ُم  نََتنْيِ

ْعِطَي لِِطْفل  َصِغري  يف ِسِنِّ الر  
ُ
 َضاِع؟حُيَِرُِّم َكَذلَِك إَِذا أ

الر  الجواب:   ُهَو  ُم  يَُحِرِّ َيْفُتُق  الذي  َوالذي  الَحْوَلْيِن،  َقْبَل  َضاُع 
َعْنَها  اّلٰلُ    َرِضَي   َسَلَمةَ   أُمِِّ   َعنْ وى الترمذي  األَْمَعاَء ـ َيْعِني يُْشِبُع الِطِّْفَل ـ ر

مُ   »ََل :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَلْت   يَُحرِِّ
َضاَعةِ   ِمنَ   هذا أوَلً.  الِفَطاِم«  َقْبَل   َوَكانَ   الث ْدِي،  ِفي  األَْمَعاءَ   َفَتَق   َما  ِإَل    الرِِّ

ِع ، َوََل يَُؤِثُِّر في الت  ا  ِم َجاِئٌز َشْرع ُع ِبالد  َبرُّ الت    ثانيًا: ْحِريِم َبْيَن الُمَتَبِرِّ
 َم ََل يُْشِبُع ِمْن ُجوٍع. الد   ِع َلُه، أِلَن  َوالُمَتَبر  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َضاِع  َضاِع أَو َبْعَد ِسِنِّ الر  ِلِطْفٍل في ِسِنِّ الر  َع ِإْنَساٌن ِبَدِمِه  َفَلو َتَبر  

 تعالى أعلم.واّلٰل   َضاِع. هذا،ُع َكالر  َبرُّ ََل يَُؤِثُِّر َهَذا الت  
 

 **  **  ** 
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 التواطؤ على الطالق

من :  1السؤال مبلغ  مقابل  يَتوجها  أن  رجل  نفسها ىلع  امرأة عرضت 
ليك   هذا  املال،  فهل  طلقها،  اَّلي  األول  لزوجها  حلالً  تصبح 

 اِلواطؤ جائز َشَعً؟
 : ا  َذَكَر الُفَقَهاُء ِلِنَكاِح الُمَحِلِِّل ُشُروطأوَلً: الجواب: 

 ِل.تَُها ِمْن َزْوِجَها األَو  ـ أَْن َتْنَقِضَي ِعد  1
ق  ا  َصِحيح ا  َجَها َرُجٌل آَخُر َزَواجـ أَْن َيَتَزو  2  ُشُروَط الِنَِّكاِح. ا  ُمَحِقِّ
 . ا  َحِقيِقي ْوُج ُدُخوَل  ـ أَْن َيْدُخَل ِبَها الز  3
 اِني ِباْخِتَياِرِه.ْوُج الث  ـ أَْن يَُطِلَِّقَها الز  4
 اِني. تَُها ِمْن َزْوِجَها الث  ـ أَْن َتْنَقِضَي ِعد  5
 ُروَط.الشُّ  ا  ُمْسَتْوِفي   ا  َصِحيح  ا  ُل َعْقدـ أَن َيْعِقَد َعَلْيَها َزْوُجَها األَو  6

َبْينُوَنة     ا  َباِئن   ا  َقَة ِمْن َزْوِجَها َطََلق ُجُل الَمْرأََة الُمَطل  َج الر  ِإَذا َتَزو    ثانيًا:
الدُّ  َبْعَد  يَُطِلَِّقَها  أَْن  ِبَشْرِط  الش  ُكْبَرى  َهَذا  َوَكاَن  ُصْلِب ُخوِل،  في  ْرُط 

ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، للَحِديِث الذي رواه أبو  َواُج َباِطٌل  الَعْقِد، َفَهَذا الز  
َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُهَما َقاَل: َلَعَن َرُسولُ اّلٰلُ    داود َعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي 
 َم الُمَحلَِِّل، َوالُمَحل َل َلُه.َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

َعْنُه  اّلٰلُ    ماجه َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َرِضَي َوللَحِديِث الذي رواه ابن  
َرُسولُ  َقاَل  َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »أَََل َعَلْيِه  َم: 

 أُْخِبُرُكْم ِبالت ْيِس الُمْسَتَعاِر؟«. 
 اّلٰلِ.َقالُوا: َبَلى، َيا َرُسوَل 
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َل، َوالُمَحل َل َلُه«.اّلٰلُ  َعنَ َقاَل: »ُهَو الُمَحلُِِّل، لَ   الُمَحلِِّ
َعْنُه: ََل أُوَتى ِبُمَحلٍِِّل َوََل ُمَحل ٍل َلُه  اّلٰلُ    َوِلَقْوِل َسِيِِّدَنا ُعَمَر َرِضَي 
 ِإَل  َرَجْمُتُهَما. رواه البيهقي  

  ا  َباِئن   ا  َها َطََلقَقَة ِمْن َزْوجِ ُجُل الَمْرأََة الُمَطل  َج الر  ا ِإَذا َتَزو  أَم  ثالثًا:  
ُكلٌّ ِمَن   أَ َبْينُوَنة  ُكْبَرى ِبُدوِن َشْرٍط في الَعْقِد َعَلى أَْن يَُطِلَِّقَها، َوَلِكْن َتَواط 

ُة َوالَحَناِبَلُة إلى ُخوِل، َفَقْد َذَهَب الَماِلِكي  ََلِق َبْعَد الدُّ ْوَجْيِن َعَلى الط  الز  
 ِل. ِبِه الَمْرأَُة ِلَزْوِجَها األَو   الِنَِّكاِح، َوََل َتِحلُّ بُْطََلِن َهَذا 

الَحَنِفي   َوالش  َوَذَهَب  أَن  اِفِعي  ُة  إلى  َوَتِحلُّ   ُة  َصِحيٌح،  الَعْقَد    َهَذا 
 ْوِج.للز    ا  ِل، َوَلِكْن َلْيَس ُمْلِزمِلَزْوِجَها األَو  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ََلِق ِة ِإَذا َلْم َيُكْن َشْرُط الط  اِفِعي  ِة َوالش  َد الَحَنِفي  َفالَعْقُد َصِحيٌح ِعنْ 
 ِلَزْوِجَها.  َبَطَل الَعْقُد َوََل َتِحلُّ في ُصْلِب الَعْقِد، َوِإَل  
 ِة َوالَحَناِبَلِة.ِعْنَد الَماِلِكي   ا  َوَلْيَس َصِحيح

الَماِلِكي   َقْوَل  ُح  أَُرِجِّ اإلمام  ِة  َوأََنا  رواه  ِلَما  أُْفِتي،  َوِبِه  َوالَحَناِبَلِة 
اْبِن ُعَمَر  ِإَلى  أَن ُه َقاَل: َجاَء َرُجٌل  أَِبيِه،  َناِفٍع، َعْن  الَحاكم َعْن ُعَمَر ْبِن 

َجَها أٌَخ َلُه، ِمْن ا  َعْنُهَما، َفَسأََلُه َعْن َرُجٍل َطل َق اْمَرأََتُه َثََلثاّلٰلُ    َرِضَي  ، َفَتَزو 
ِل؟غَ   ْيِر ُمَؤاَمَرٍة ِمْنُه، ِلُيِحل َها أِلَِخيِه، َهْل َتِحلُّ ِلأْلَو 

اّلٰلِ    َعَلى َعْهِد َرُسولِ   ا  َقاَل: ََل، اإِلْنَكاُح َرْغَبٌة، ُكن ا َنُعدُّ َهَذا ِسَفاح
 َم. َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَصل  

اّلٰلُ    ىِن اْبِن ُعَمَر َقاَل: ُسِئَل الن ِبيُّ َصل  وفي ِرَواَيِة اإلمام أحمد عَ 
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ُق اْمَرأََتُه َثََلثَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   ُجِل يَُطلِِّ ُجَها  ا  َم َعِن الر  ، َفَيَتَزو 
ِبهَ  َيْدُخَل  أَْن  َقْبَل  ُقَها  يَُطلِِّ ثُم   ْتُر، 

السِِّ َويُْرَخى  الَباُب  َفُيْغَلُق  َهْل  آَخُر،  ا، 
ِل؟  َتِحلُّ ِلأْلَو 

 تعالى أعلم.واّلٰل  َقاَل: »ََل َحت ى َيُذوَق الُعَسْيَلَة«. هذا، 
 َل تستجيب إَل بالطالق 

ما هو موقف الرجل من زوجته املرتكبة لألعمال املنكرة، وال :  2السؤال
تستجيب إال بيمني الطلق، فهل من إثم ىلع الزوج يف ذلك؟ وهل  

 للمرأة أن تكْس يمني زوجها؟حيق 
َوْقِتِه  الط    أوَلً:الجواب:   في  إَل  يُْسَتْخَدُم  ََل  َشْرِعيٌّ  ِعََلٌج  ََلُق 

ھھہہہہ﴿ تعالى ِبَقْوِلِه:  اّلٰلُ    الُمَناِسِب، َوَقْد َشَرَعهُ 

 . [229]البقرة:  ﴾ھھ
َصل   آِلِه  اّلٰلُ    ىَوِبَقْوِلِه  َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه  »َوَصْحِبِه    الط ََلُق   ِإن َماَم: 

اِق« أََخذَ  ِلَمنْ   َعْنُهَما. اّلٰلُ  َرِضَي  َعب اٍس  اْبنِ  َعنِ رواه ابن ماجه  ِبالس 
أَْبَغُض الَحََلِل  َم: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِبَقْوِلِه َصل  

 َما. َعْنهُ اّلٰلُ  رواه أبو داود َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي   «الط ََلُق َتَعاَلى اّلٰلِ  ِإَلى
 أَْبَغَض ِإَلْيِه ِمَن الط ََلِق«. ا  َشْيئاّلٰلُ  وفي ِرَواَيِة الَحاِكِم: »َما أََحل  

َما َيْنَبِغي َعَلى اإِلْنَساِن الُمْسِلِم أَْن يَُعِلَِّق َبْعَض األُُموِر َعَلى   ثانيًا:
 ُروَرِة الُقْصَوى.  للض  ََلِق َغْيُر َمْرُغوٍب ِفيِه ِإَل  َيِميَن الط   ََلِق، أِلَن  الط  

 َف لِ حْ تُ اْس  ََل وَ   ،نٌ مِ ؤْ مُ   ِق ََل الط  بِ   َف لَ حَ   ا مَ اِل:  َوَقْد َوَرَد في َكْنِز الُعم  
 َعْنُه.اّلٰلُ    َرِضَي ٍس نَ أَ  نْ عَ  عساكر  ابن /. ٌق افِ نَ مُ   َل  إِ  هِ بِ 
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الَخَفا:   َكْشِف    ا مَ هُ ن  إِ فَ   ،اِق تَ العِ بِ   ََل وَ   ِق ََل الط  بِ   وا فُ لِ حْ تَ   ََل َوَجاَء في 
 . اِق س  الفُ   انِ مَ يْ أَ  نْ مِ 

اّلٰلُ     َرِضَي األَْشَعِريِِّ   ُموَسى في األَْوَسِط َعْن أَِبي    َبَراِنيُّ وروى الط  
 »ََل :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُه  

ُقوا  َساءَ   تَُطلِِّ اِقينَ   يُِحبُّ   ََل   َتَعاَلىاّلٰلَ    َفِإن    ِريَبٍة،  ِمنْ   ِإَل    النِِّ و   َوََل   الذ 
اَقاِت« و   . الذ 

  َبالُ   َما »:  ا  األَْشَعِريِِّ َمْرُفوع  ُموَسى  أَِبي  َعنْ َوَجاَء الَمَقاِصِد الَحَسَنِة  
 «. َراَجْعُت   َقدْ   َطل ْقُت  َقدْ : َيُقولُ اّلٰلِ   ِبُحُدودِ  َيْلَعُب  أََحِدُكمْ 

  ُق ََل الط  :  َقْولُُهمُ   يُْحَمُل   َوَعَلْيهِ   َيْقَتِضيِه،  َما   َيُكنْ   َلمْ   َحْيُث   َذِلَك   َوَكأَن  
 اهـ.  .اُق س  الفُ  ينُ مِ يَ 

الط    ثالثًا: ُسُلوِكِه  َبْعَد  َزْوَجِتِه  ِإْصََلِح  َعْن  اإِلْنَساُن  َعِجَز  ِريَق  ِإَذا 
ڎڌڌڍڍ﴿تعالى َلُه ِبَقْوِلِه تعالى:  اّلٰلُ    الذي َرَسَمهُ 
]النساء:   ﴾گگگککککڑڑژژڈڈڎ

گگکگکککڑڑژ﴿. َفَعَلْيِه ِبَقْوِلِه تعالى:  [35

 . [130]النساء:  ڳگ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َحلُّ َفالط   اْسَتْعَصى  ِلَما  ِنَهاِئيٌّ  َوَحلٌّ  َحاِسٌم،  ِعََلٌج  َعَلى  ََلُق  ُه 
َوَتَناُفِر الز   األَْخََلِق،  َتَبايُِن  ِبَسَبِب  َوالَحَكَمْيِن،  الَخْيِر  َوأَْهِل  ْوَجْيِن، 
 ْوَجْيِن.الُمْشَتَرَكِة َبْيَن الز  ِد َمِسيَرِة الَحَياِة  َباِئِع، َوَتَعقُّ الط  

الز   ِمَن  ُكٍلِّ  َطَمعَوَعَلى  األَْخََلِق  ُحْسِن  َعَلى  َيَتَناَفَسا  أَْن    ا  ْوَجْيِن 
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الر   تعالى:  ب  ِبالَوْعِد  َقاَل  ِعْنَدَما  ېېۉېۉ﴿اِنِيِّ 

َوَرْحَمة    [19]النساء:    ﴾وئوئەئەئائائىىې
 ِباألَْوََلِد. 

َقَسَمُه،   َوالَمْرأَُة الَعاِقَلُة ِإَذا َحَلَف َعَلْيَها َزْوُجَها َوَجَب َعَلْيَها أَْن َتَبر  
  أَِبي   َعنْ َهَذا ِمْن َوْصِف الَمْرأَِة الُمْسِلَمِة الَكاِمَلِة، روى ابن ماجه    أِلَن  
َم، َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل    الن ِبيِِّ   َعنِ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   أَُماَمةَ 
  َزْوَجةٍ   ِمنْ   َلهُ   ا  َخْيراّلٰلِ    َتْقَوى   َبْعدَ   الُمْؤِمنُ   اْسَتَفادَ   »َما:  َيُقولُ   َكانَ   أَن هُ 

ْتُه،  ِإَلْيَها   َنَظرَ   َوِإنْ   أََطاَعْتُه،  أََمَرَها   ِإنْ   َصاِلَحٍة، ْتُه،   َعَلْيَها   أَْقَسمَ   َوِإنْ   َسر    أََبر 
 تعالى أعلم.واّلٰل   . هذا،َوَماِلِه« َنْفِسَها  ِفي  َنَصَحْتهُ  َعْنَها   َغاَب  َوِإنْ 

 طلق زوجته الحامل
اْصَطلَْحَنا،  َطل  :  3السؤال َْحْلََها  تََضَع  ْن 

َ
أ َوَقْبَل  َحاِمٌل،  َويِهَ  َزوَْجَِت  ْقُت 

إيَِل   َظنِّ َزوَْجَِت   َورََجَعْت  ن    اً ، 
َ
بِأ َفَهْل    ِميِنِّ  َيَقُع،  اَل  احَلاِمِل  َطَلَق 

 رَْجَعَِت إََِلَْها َصِحيَحٌة؟
َوالنُّ الجواب:   َوالَحاِئِض  الَحاِمِل  الَمْرأَِة  َعَلى  َطََلُق  َيَقُع  َفَساِء 

َيظُنُّ الز   الَعَواِمِّ  َوَبْعُض  الَمْرأَِة  الط    أَن    ْوَجِة،  َعَلى  َيَقُع، ََلَق  ََل  الَحاِمِل 
الَمْرأََة الَحاِمَل َيَقُع   َقاِطَبة  أَن    الُفَقَهاءُ   َفَق َة َلُه، َبْل ات  َوَهَذا َوْهٌم َوََل ِصح  

 ََلُق.َعَلْيَها الط  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َواِحَدة  َوَلْم ة   ََلُق َمر  َفالط ََلُق َوَقَع َعَلى َزْوَجِتَك، َوِإَذا َكاَن َهَذا الط  
َمْسُبوق  َوْضِع   ا  َيُكْن  َقْبَل  ِعْصَمِتَك  إلى  تُْرِجَعَها  أَْن  َفِبِإْمَكاِنَك  ِبَطْلَقَتْيِن 
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 َحْمِلَها، َوَذِلَك ِبَقْوِلَك َلَها: أَْرَجْعُتِك إلى ِعْصَمِتي َوَعْقِد ِنَكاِحي.
ِن، َفَقْد َباَنْت ِمْنَك َزْوَجُتَك  ِبَطْلَقَتيْ   ا  ََلُق َمْسُبوق ا ِإَذا َكاَن َهَذا الط  َوأَم  
ََلَق ََل َيَقُع َعَلى الط    َك أَن  َغْيَرَك، َوَظنُّ   ا  ى َتْنِكَح َزْوجَلَك َحت    َوََل َتِحلُّ 

 تعالى أعلم. واّلٰل  ََلَق. هذا،الَمْرأَِة الَحاِمِل ََل َيْرَفُع َعْنَها الط  
 المهر القديم

يطلق زوجته، وقد كتب هلا املهر منذ ثلثني  إذا أراد الرجل أن  :  4السؤال
سنة أو أكرث ىلع حسب ما اكن هو عليه، فماذا تستحق اآلن من  

 املهر؟ 
َتْسَتِحقُّ الجواب:   ِإَل    ََل  الُمَسم  الَمْرأَُة  الَمْهَر  َوالُمَتف    َعَلْيِه،  ى،  َق 

الَل   َقْوَل َوَلِكْن  َسِمَع  الذي  الُمْؤِمِن  ِباإِلْنَساِن  ہ﴿تعالى:  ّلٰلِ  ا   ِئُق 

َل َلَها َمْهَرَها، َوأَْن يَُعاِمَلَها  [229]البقرة:    ﴾ھھھھ . أَْن يَُعِدِّ
 تعالى. اّلٰلُ   رَ أَْن تَُعاَمَل اْبَنُتُه ِإَذا طُِلَِّقْت ََل َقد   َكَما تُِحبُّ 

ة   َعاُمِل، َوَخاص  َفالُمْؤِمُن َعَلْيِه أَْن َيَضَع َنْفَسُه َمَكاَن اآلَخِر أَْثَناَء الت  
الَماِلي   األُُموِر  َصل  في  َقْوِلِه  ِخََلِل  ِمْن  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىِة  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

َم: »ََل يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحت ى يُِحب  أِلَِخيِه َما يُِحبُّ ِلَنْفِسِه« رواه اإلمام َوَسل  
 َعْنُه. اّلٰلُ   البخاري َعْن أََنٍس َرِضَي 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َتْسَتِحقُّ  ََل  الُمَسم  ِإَل    َفالَمْرأَُة  الَمْهَر  الِكَراِم    َحِقِّ  في  َواألَْوَلى  ى، 
 تعالى أعلم.واّلٰل  َتْعِديُل الَمْهِر ِمْن َباِب اإِلْحَساِن. هذا،
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 مقدمها أشياء جهازية 
مقبوضاً، اشرتي به أغراضاً  امرأة مَتوجة، وَكن مهرها املقدم  :  5السؤال

جهازية، ووضعت يف بيت الزوجية، وتم طلقها، فماذا تستحق من  
 املهر؟ 

َتْسَتِحقُّ الجواب:   الذي  الَماُل  ُهَو  الز  الَمْهُر  َزْوِجَها  ُه  َعَلى  ْوَجُة 
ِبالدُّ  ِبَها، َوُهَو َحقٌّ َواِجٌب للَمْرأَِة َعَلى الر  ِبالَعْقِد َعَلْيَها، أَو  ُجِل، ُخوِل 

ِمنَ َعِطي  َوَهَو   َهِدي  اّلٰلِ    ٌة  أَو  ُمْبَتَدأَةٌ،  الر  تعالى  َعَلى  أَْوَجَبَها  ِبَقْوِلِه  ٌة  ُجِل 
ۓےےھھھھہہہہۀۀڻ﴿ تعالى:  

 . [4]النساء:  ﴾ۓ
 َلَها. ا  للَمْرأَِة َوِإْكَرام ا  ِلَخَطِر َهَذا الَعْقِد َوَمَكاَنِتِه، َوِإْعَزاز ا  ِإْظَهار

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َتم   الز    َفِإَذا  الز  َطََلُق  َعَلى  َوَجَب  َزْوَجِتِه، ْوَجِة  َمْهَر  َيْدَفَع  أَْن  ْوِج 

الز   َداَمِت  الُمَقد  َوَما  َقَبَضِت  أَْغَراض َم،  ْوَجُة  ِبِه  ة   ِجَهاِزي    ا  َواْشَتَرْت 
َوَتْسَتِحقُّ  َمْهِرَها،  ِمْن  اْشَتَرْتُه  َما  َتْأُخَذ  أَْن  َفَلَها  َغْيَر    ِباْخِتَياِرَها،  الَمْهَر 

 تعالى أعلم.واّلٰل  الَمْقُبوِض. هذا،
 عقم الزوج

ةٌ تََزو  :  6السؤال
َ
، َوَبْعَد َسَنَوات  ِعد    َجت اْمَرأ ن  ِمْن رَُجل 

َ
ُه َعِقيٌم،  ة  َعَرَفْت أ

 الَمْهَر؟ َلَق، َفَهْل تَْسَتِحقُّ َواَل يُْرََج هَلُ ِشَفاٌء، َفإَِذا َطلََبِت الط  
ېېېېۉۉۅ﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 . [49]الشورى:  ﴾ى
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َيْثُبُت ِبِه ِخَياُر َطَلِب    ا  الُعْقَم َلْيَس َعْيب   الُفَقَهاِء َعَلى أَن  َفَق ُجْمُهوُر  َوات  
 ْوَجْيِن في اآلَخِر.َفْسِخ َعْقِد الِنَِّكاِح ِإَذا َوَجَدُه أََحُد الز  

قُ  اْبُن  ِخََلفَقاَل  اْلِعْلِم  أَْهل  َبْيَن  َهَذا  ِفي  َنْعَلُم  ََل  ِإَل  ا  َداَمَة:  أَن  ،   
ْوَجْيِن اآلَخَر َعِقيماْلَحَسَن َقال  يَُخي ُر، َوأََحب  أَْحَمُد   ا  : ِإَذا َوَجَد أََحُد الز 

ا  َكاِح؛ َفأَم  َتْبِييَن أَْمِرِه َوَقال: َعَسى اْمَرأَتُُه تُِريُد الَوَلَد، َوَهَذا ِفي اْبِتَداِء النِِّ
 ِة.اْلَفْسُخ َفََل َيْثُبُت ِبِه َوَلْو َثَبَت ِبِه َلَثَبَت ِباآلِيَس 

ََل يُوَلُد أِلََحِدِهْم َوُهَو َشابٌّ ثُم    َوأِلَن  الُعْقَم ََل يُْعَلُم، َفِإن  ِرَجاَل  
يُوَلُد َلُه َوُهَو َشْيٌخ، َوَلِكْن يُْسَتَحبُّ ِلَمْن ِفيِه الُعْقُم أَْن يُْعِلَم اآلَخَر َقْبَل  

 الَعْقِد، َوََل َيِجُب َعَلْيِه َذِلَك.
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ْوُج ََل  ة  ِإَذا َكاَن الز  ََلُق ِبَسَبِبِه، َوَخاص  يُْطَلُب الط    ا  َفالُعْقُم َلْيَس َعْيب

أِلَن    ، اْبِتَداء  ِبَيدِ   َيْعَلُم  اإِلْنَجاِب  الَقاِئِل:  اّلٰلِ    أَْمَر  ۇئۇئوئ﴿ تعالى 

 .[50]الشورى:  ېئۈئۈئۆئۆئ
ََلَق ِإَذا َشاَءْت، َعَلى أَْن َتَتَناَزَل  الَمْرأَِة أَْن َتْطُلَب الط  َوَلِكْن ِمْن َحِقِّ  

تعالى واّلٰل    َعْن ُحُقوِقَها أَو َشْيٍء ِمْنَها، َوَتْفَتِدَي َنْفَسَها ِمْن َزْوِجَها. هذا،
 أعلم.

 تزوجت قبل صدور قرار الطعن 
ٌة َتم  :  7السؤال

َ
ْ   اْمَرأ َمَرَها الَقاِض بالِعد  َطَلُقَها ِعْنَد الَقاِض الْش 

َ
، َوأ ةِ،  ِعِِّ

َجْت َقْبَل ُصُدورِ  تَِها تََزو  ْعِن، َوَبْعَد انِقَضاءِ ِعد  للط    َوََكَن الَقَراُر َقابِلً 
ْقِض بَِنْقِض  ْقِض، َوَبْعَد َزَواِجَها َجاَء َقَراُر ََمَْكَمِة انل  َقَرارِ ََمَْكَمِة انل  
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 تَِها؟َزَواِجَها َبْعَد انِْقَضاءِ ِعد  احُلْكِم، َفَما ُحْكُم 
ْعِن ِبَشْكٍل َعاٍمِّ ََل يُوِجُب َعَلى  للط    َقَراُر الَقاِضي الَقاِبُل الجواب:  
ْوِج ِبُدوِن اْعِتَراٍض، ِة اَلْعِتَراِض ِمَن الز   َبْعَد ُمِضِيِّ ُمد  ، ِإَل  الَمْرأَِة أَْن َتْعَتد  

ى ُة َحت  َراِر الَقاِضي ََل َتِجُب َعَلى الَمْرأَِة الِعد  َفِإِن اْعَتَرَض َوَطَعَن في قَ 
َق الَقَراُر ِمْن َمْحَكَمِة الن  َيْصُدَر الَقَراُر ِمْن َمْحَكَمِة الن   ْقِض ْقِض، َفِإْن ُصِدِّ

 ٌة ِلَزْوِجَها. تَُها، َوِإَذا نُِقَض َفِهَي َزْوَجٌة َشْرِعي  َبَدأَْت ِعد  
 َذِلَك:َوِبَناًء َعَلى 

ََلِق الَقاِبِل  ِبَها َبْعَد الط    ْرِعيُّ ُة الَمْرأَِة َوِإْن أَْلَزَمَها الَقاِضي الش  َفِعد  
الن  للط   َمْحَكَمِة  ِقَبِل  ِمْن  نُِقَض  الَقَراُر  َداَم  َوَما  َصِحيَحٍة،  َغْيُر  ْقِض ْعِن 

َشْرِعي   َزْوَجٌة  َفِهَي  َعاٍمِّ  األَو  ِبَشْكٍل  ِلَزْوِجَها  الث  ٌة  َوَزَواُجَها  َزَواٌج  ِل،  اِني 
ْفِريُق َبْيَنُهَما، َوَيِجُب َعَلْيَها أَْن َتْسَتْبِرَئ َرِحَمَها َقْبَل أَْن َباِطٌل، َيِجُب الت  

 تعالى أعلم.واّلٰل  يَُعاِشَرَها َزْوُجَها األََوُل. هذا،
 هل لعن الزوجة طالق

ن  :  8السؤال
َ
ِ    إَِذا لََعَن َزوَْجَتُه بَِقْوهِلِ: لَْعَنةُ ُجَل  الر    َهْل َصِحيٌح أ َعلَْيِك اّٰلله

 َلُق؟ َصاَرى، َيَقُع َعلَْيَها بَِذلَِك الط  َكَما لََعَن اََلُهوَد َوانل  
اِك َرِضَي الجواب:   ح  َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ    روى الشيخان َعْن َثاِبِت ْبِن الض 
 َم: »َوَلْعُن الُمْؤِمِن َكَقْتِلِه«.  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيهِ اّلٰلُ    ى َقاَل الن ِبيُّ َصل  

َعْنُه َقاَل: َقاَل  اّلٰلُ    ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اّلٰلِ    وروى الشيخان َعْن َعْبدِ 
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  اْلُمْسِلِم َعَلْيِه  »ِسَباُب  َم: 

 وٌق َوِقَتالُُه ُكْفٌر«. ُفسُ 
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ْرَداِء َرِضَي   َعْنُه، َسِمْعُت َرُسوَل اّلٰلُ    وروى اإلمام مسلم َعْن أَِبي الد 
َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ََل َعَلْيِه  اِنيَن  الل ع  »ِإن   َيُقوُل:  َم 

 ِقَياَمِة«. َيُكونُوَن ُشَهَداَء، َوََل ُشَفَعاَء َيْوَم الْ 
أَن  َوِمم   الَحِنيِف  ِديِنَنا  في  َمْعُلوٌم  ُهَو  الَكَباِئِر، الل    ا  ِمَن  َكِبيَرةٌ  ْعَن 

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ   ِلَذِلَك َما َكاَن َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
ان ، َوَكاَن َيُقوُل: »ِإنِِّي ا  َيْلَعُن أََحد ، َوِإن َما بُِعْثُت َرْحَمة « رواه ا  َلْم أُْبَعْث َلع 

 هذا أوَلً. َعْنُه.  اّلٰلُ   اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
اّلٰلُ    في األَْوَسِط َعْن َسَلَمَة ْبِن اأْلَْكَوِع َرِضَي   َبَراِنيُّ روى الط  ثانيًا:  

 ِمَن اْلَكَباِئِر.   ا  ُجَل َيْلَعُن أََخاُه، َرأَْيَنا أَن ُه َقْد أََتى َباب َعْنُه َقاَل: ُكن ا ِإَذا َرأَْيَنا الر  
ْرَداِء َرِضَي   َعْنُه َيُقوُل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    وروى أبو داود َعْن أَِبي الد 

َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  اْلَعْبَد  َعَلْيِه  َشْيئ َم: »ِإن   َلَعَن    ا  ِإَذا 
ِإَلى   َتْهِبُط  ثُم   ُدوَنَها،  َماِء  الس  أَْبَواُب  َفُتْغَلُق  َماِء  الس  ِإَلى  ْعَنُة  الل  َصِعَدِت 

  ا  ، َفِإَذا َلْم َتِجْد َمَساغَوِشَماَل    ا  اأْلَْرِض َفُتْغَلُق أَْبَوابَُها ُدوَنَها، ثُم  َتْأُخُذ َيِمين
 َوِإَل  َرَجَعْت ِإَلى َقاِئِلَها«. َرَجَعْت ِإَلى ال ِذي لُِعَن، َفِإْن َكاَن ِلَذِلَك أَْهَل  

َقاَل:  اّلٰلُ    ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اّلٰلِ    وروى اإلمام أحمد َعْن َعْبدِ  َعْنُه 
َم َيُقوُل: »ِإن  َسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َسِمْعُت َرُسوَل 

َسِبيَل   َعَلْيِه  أََصاَبْت  َفِإْن  ِإَلْيِه،  َهْت  ُوجِِّ َمْن  ِإَلى  َهْت  ُوجِِّ ِإَذا  أَْو  الل ْعَنَة   ،
َمْسَلك ِفيِه  أَِجْد ا  َوَجَدْت  َفَلْم  ُفََلٍن،  ِإَلى  ْهُت  ، ُوجِِّ َيا َربِِّ َقاَلْت:  َوِإَل    ،

 ، َفُيَقاُل َلَها: اْرِجِعي ِمْن َحْيُث ِجْئِت«. ا  َمْسَلك ، َوَلْم أَِجْد ِفيهِ َعَلْيِه َسِبيَل  
 ِة، َوََل َتْطُلُق ِبِه الَمْرأَُة. ْوِجي  ْعُن ََل يَُؤِثُِّر َعَلى الَعََلَقِة الز  الل  ثالثًا: 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الَكَباِئِر، َوِإَذا َكاَنْت  ، َوَكِبيَرةٌ ِمَن  ا  ُجِل ِلَزْوَجِتِه َحَراٌم َشْرع َفَلْعَنُة الر  

 ْعَنُة َعَلى َقاِئِلَها.ْعَنَة، َعاَدِت الل  الل   تعالى ََل َتْسَتِحقُّ اّلٰلِ  ِبِعْلمِ 
اّلٰلِ    ْعَنَة التي َتْصُدُر ِمْن ُمْسِلٍم َِلْمَرأٍَة ُمْسِلَمٍة ـ َلْعَنةُ َوَما أَْقَبَح َهِذِه الل  

 ْؤُم َوالِحْقُد؟َصاَرى ـ ِلَماَذا َهَذا اللُّ الن  َعَلْيِك َكَما َلَعَن الَيُهوَد وَ 
ِ َحاٍل: الل    تعالى أعلم.واّلٰل  ْعُن ََل َيَقُع ِبِه َطََلٌق. هذا، َوَعَلى ُكلِّ
 حدث نفسه بالطالق

َوَبنْيَ َزوَْجَِت، َوََكَن َشِديد:  9السؤال َبْييِن  ِمَن  اً َحَصَل ِخَلٌف  ، وََخرَْجُت 
َحْيُث  اً ُمْغَضبابَلْيِت    ، ُمْنَخِفض  بَِصْوت   َنْفيِس  َوَبنْيَ  َبْييِن  َفُقلُْت   ،

حيَُها َفِِهَ َطالَِقٌة، ُثم   رِ
ُ
رِيُح َنْفيِس َوأ

ُ
نَِدْمُت،    َسِمْعُت َما قُلُْت: َسْوَف أ

ْم اَل؟ َفَهْل َوَقَع بَِذلَِك الط  
َ
 َلُق أ

َتَلف  الجواب:   الر  ِإَذا  الط  َظ  ِبَكِلَمِة  الص  ُجُل  الط  ََلِق  َوَقَع  ََلُق  ِريِح 
الط   في  يُْشَتَرُط  َوََل  َزْوَجِتِه،  الِنِّي  َعَلى  َفالط  ََلِق  الص  ُة،  ِبِه  ََلُق  َيَقُع  ِريُح 

ْوِج َوُهَو َعاِقٌل، ََلَق، َما َداَم َصَدَر ِمَن الز  ُجُل الط  ََلُق َوَلو َلْم َيْنِو الر  الط  
َلْفِظ الط    ا  َوَكاَن َقاِصد  ِمْنُه الط  ِصيَغَة  ََلُق َعِن اْخِتَياٍر ُدوَن ََلِق، َوَصَدَر 

 ِإْكَراٍه.
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

  ِريِح، َوَقَصْدَت الَكِلَمَة َوِبُدونِ ََلِق الص  ْظَت ِبَكِلَمِة الط  َفَما ُدْمَت َتَلف  
ِلَقْوِلِه َصل    ََلُق َوَقَع َعَلى َزْوَجِتَك،ِإْكَراٍه َلَك، َفالط   َيْنَفُع،    ى َوَنَدُمَك ََل 

ُهن    َثََلثٌ َم: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ،  ِجدُّ : ِجدٌّ   َوَهْزلُُهن    ِجدٌّ
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َكاُح،  ْجَعةُ   َوالط ََلُق،   النِِّ  َعْنُه. اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ « رواه الترمذي  َوالر 
  اْلِعْتُق،   :َحالٍ   ُكلِِّ   ِفي  َجاِئَزةٌ   أَْرَبعٌ   َعْنُه:اّلٰلُ    َوِلَقْوِل َسِيِِّدَنا ُعَمَر َرِضَي 

َكاُح، َوالط ََلُق،  تعالى أعلم. واّلٰل   . رواه ابن أبي شيبة. هذا،َوالن ْذرُ  َوالنِِّ
 حق الحضانة بعد الزواج

وعندي أوالد، هل صحيح  أنا امرأة أطلب الطلق من زوِج،  :  10السؤال
 أِّن إذا تزوجت يسقط حيق يف حضانة أوالدي؟

ِة، ْوِجي  ْبِر َوالُمَصاَبَرِة في َحَياِتُكُم الز  أَْنَصُحُكْم ِبالص    أوَلً:الجواب:  
أَن  َوَخاص   أَْطَفاَل    ة   َوَتَذك    ُهَناَك  َقْوَل َبْيَنُكْم،  وئ﴿ تعالى:  اّلٰلِ    ُروا 
. َوَقْوَلُه  [20]الفرقان:  ېئېئۈئۆئۈئۆئۇئۇئ
]الملك:   ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ﴿ تعالى: 

َوَقْوَلُه تعالى:  [2 ٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپ﴿ . 

 .[216]البقرة:  ﴾ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿ
الُبُيوَت ََل َتْخُلو ِمْن ِخََلَفاٍت َوَمَشاِكَل، َفَعاِلُجوا َهِذِه    ُروا أَن  َتَذك  

الَمَشاِكَل ِبالِحْكَمِة َوالَمْوِعَظِة الَحَسَنِة، َعاِلُجوَها ِمْن ِخََلِل َقْوِلِه تعالى: 
ڳڳگگگگککککڑڑژژ﴿

 . [34]فصلت:  ﴾ ڱڱڳڳ
َقاِئم  َحقُّ ثانيًا:   الِنَِّكاُح  َكاَن  ِإَذا  لألََبَوْيِن  األَْصِل  في    ا  الَحَضاَنِة 

 َبْيَنُهَما، َفِإِن اْفَتَرَقا َفالَحَضاَنُة أِلُِمِّ الِطِّْفِل ِباَلِتَِّفاِق، روى الحاكم َعْن َعْبدِ 
اْبِني َهَذا    ّلٰلِ،اَعْنُهَما، أَن  اْمَرأَة  َقاَلْت: َيا َرُسوَل  اّلٰلُ    ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اّلٰلِ  

، َوِإن  أََباُه َطل َقِني،   ، َوِحْجِري َلُه ِحَواء  ، َوَثْدِيي َلُه ِسَقاء  َكاَن َبْطِني َلُه ِوَعاء 
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َوأََراَد أَْن َيْنِزَعُه َعنِِّي. َقاَل َلَها َرُسولُ 
 َحقُّ ِبِه َما َلْم َتْنِكِحي«.َم: »أَْنِت أَ َوَسل  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِك َما َلْم َتَتَزو   َعَلْيِه  اّلٰلُ    ى ِجي، ِلَقْوِلِه َصل  َفَحَضاَنُة األَْوََلِد ِمْن َحِقِّ

ْجِت  َم: »أَْنِت أََحقُّ ِبِه َما َلْم َتْنِكِحي«. َفِإْن َتَزو  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
الَحقُّ َحقُّ َسَقَط   َهَذا  َوَيْنَتِقُل  الَحَضاَنِة،  التي ِهَي َجد    ِك في  ِك  أُِمِّ ُة إلى 

 تعالى أعلم. واّلٰل  أَْوََلِدِك، َوَهَذا َما َعَلْيِه ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء. هذا،
 حق الحضانة 

ال  :  11السؤال طفلة صغرية،  وهلما  زوجها،  وبني  بينها  الفراق  تم  امرأة 
تضمها إىل نفسها بشك دائم، ويه حريصة ىلع  تستطيع األم أن  

حضانتها، ولكن ظرف أهلها ال يسمح بذلك، فطلبت من زوجها  
ونهاراً، و  أيام َللً  الطفلة ثلثة  أيام عنده،  تبق  أن تأخذ  أربعة 

عندها   أو  دائماً،  عنده  تكون  أن  إال  يأىب،  الطفلة  وال  ولكن 
بعض األيام، دون املبيت  دائماً، ويأذن هلا أن ترى ابنتها ساَعت يف  
 عندها؛ فما هو احلكم الْشع يف ذلك؟

ِلُكٍلِّ ِمَن الَحاِضِن َوالَمْحُضوِن َحقٌّ في الَحَضاَنِة، َفِهَي  الجواب:  
أَن    َحقُّ  ِبَمْعَنى  َعَلْيَها، أِلَن  الَحاِضِن،  اْمَتَنَع َعِن الَحَضاَنِة ََل يُْجَبُر  َها ُه َلو 

 ُه ِفيَها َسَقَط، َوِإَذا أََراَد الَعْوَد َوَكاَن أَْهَل  ِه، َوَلو أَْسَقَط َحق  َغْيُر َواِجَبٍة َعَليْ 
 َماِن.ِد الز  ُد ِبَتَجدُّ ُه َحقٌّ َيَتَجد  ُه ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، أِلَن  َلَها َعاَد ِإَلْيِه َحقُّ 

يَُقد   أِلَ َوالِنَِّساُء  الَحَضاَنِة،  َجاِل في  الِرِّ َوأَْرَفُق،   ُهن  ن  ْمَن َعَلى  أَْشَفُق 
َغاِر.  َوِبَها أَْلَيُق َوأَْهَدى إلى َتْرِبَيِة الِصِّ
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ِبالَحَضاَنِة ِإِن اْفَتَرَقْت َعْن َزْوِجَها، ِلَما َوَرَد عند   ِهَي األََحقُّ   َواألُمُّ 
َعْنُهَما، أَن  اْمَرأَة  َقاَلْت: َيا َرُسوَل اّلٰلُ    ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اّلٰلِ    الحاكم َعْن َعْبدِ 

، َوِحْجِري َلهُ   اّلٰلِ، ، َوَثْدِيي َلُه ِسَقاء  ،    اْبِني َهَذا َكاَن َبْطِني َلُه ِوَعاء  ِحَواء 
 َوِإن  أََباُه َطل َقِني، َوأََراَد أَْن َيْنِزَعُه َعنِِّي.

َم: »أَْنِت  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل َلَها َرُسولُ 
 أََحقُّ ِبِه َما َلْم َتْنِكِحي«.
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِبالَحَضاَنِة ِمْن أَِب الَمْحُضوِن،    ْج َفِهَي أََحقُّ َلْم َتَتَزو    َفَما َداَمِت األُمُّ 

َها  ا  َها َصاِحَبُة ُعْذٍر في َضِمِّ الَمْحُضوِن ِإَلْيَها َداِئم َوَما َداَمْت أَن   ، َفِمْن َحِقِّ
أِلَن  ِحْرَماَن   َيْأُخَذُه أَبُوُه،  اَم التي َتْسَتِطيُع َعَلْيَها، ثُم  ُه ِإَلْيَها األَي  أَْن َتُضم  

َها َحِريَصٌة َعَلى َضِمِّ  ، َوَما َداَمْت أَن  ا  األُِمِّ ِمْن َحِقِّ الَحَضاَنِة َيْحُرُم َشْرع
تعالى ُهَو الذي َيْعَلُم َواّلٰل    اِم ِبَسَبِب الُعْذِر ـالَمْحُضوِن ِإَلْيَها َبْعَض األَي  

ر   َناُزِل َوأَْخَفىـ  َفََل َيُجوُز ِحْرَمانَُها ِمْن َذِلَك، َكَما ََل َيُجوُز ِإْلَزاُمَها ِبالت    الِسِّ
ة  ِإَذا َكاَن َواِلُد الَمْحُضوِن َيْعَلُم الُعْذَر، َوِإْن َعِن َحِقِّ الَحَضاَنِة، َوَخاص  

دٌ  َها في الَحَضاَنِة َفُهَو َحقٌّ ُمَتَجِدِّ  َماِن.ِد الز   ِبَتَجدُّ َتَناَزَلْت َعْن َحِقِّ
َرْحَمة   َذِلَك،  َعَلى  ِبالُمَواَفَقِة  الَمْحُضوِن  َواِلَد  أَْنَصُح  َوأََنا 

َوَحت   أَو ِبالَمْحُضوِن،  أََبَوْيِه  ِمْن  أََحٍد  َعَلى  الِحْقُد  َقْلِبِه  في  يُْزَرَع  ََل  ى 
 تعالى أعلم.  واّللٰ  ْلُم ظُُلَماٌت َيْوَم الِقَياَمِة. هذا،ِكَلْيِهَما؛ َوالظُّ 

 **  **  ** 
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 ة عدة اليائس
 عدتها من الطلق إذا جاءها الم؟   ةكيف تقيض املرأة اَلائس: 1السؤال

الَيْأِس َواْنَقَطَع َدُم الَحْيِض   ُة الَمْرأَِة التي َدَخَلْت ِسن  ِعد  الجواب:  
تعالى:   ِلَقْوِلِه  أَْشُهٍر،  َثََلَثُة  ۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿ َعْنَها 

 . [4]الطَلق:  ىېېېېۉۉ
 ِبالُقُروِء.  ُم َلَها َوَجَب َعَلْيَها أَْن َتْعَتد  َوَلِكْن ِإَذا َعاَد الد  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
في   الَياِئَس َفاألَْصُل  َتْعَتد    ةِ الَمْرأَِة  أَْن  طُِلَِّقْت  َفِإْن   ِإَذا  أَْشُهٍر،  َثََلَثَة 

الد   َواْسَتَمر  َجاَءَها  أَي    ُم  الُقُروِء  َثََلَثَة  إلى  َعاَدْت  َحْيٍض،  َدَم  َوَكاَن  اٍم، 
 تعالى أعلم.واّلٰل  ََلَثِة. هذا،الث  

 عدة المرأة اآليسة 
ََعم:  2السؤال ِستِِّنَي  الُعُمِر  ِمَن  بَلََغْت  ٌة 

َ
َواآلَن اً اْمَرأ َحْيُضَها،  َواْنَقَطَع   ،

 تَِها؟ ةُ، َوَما ِمْقَداُر ِعد  َقَها َزوُْجَها، َفَهْل َُتُِب َعلَْيَها الِعد  َطل  
ۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 .[4]الطَلق:  ﴾ېېۉۉ
 ُهوِر. تَُها ِبالشُّ الَيْأِس ِعد   َفالَمْرأَُة التي َدَخَلْت ِسن  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
تَُها  َفِإَذا َكاَنْت َهِذِه الَمْرأَُة اْنَقَطَع َحْيُضَها، َوَدَخَلْت ِسن   الَيْأِس َفِعد 

 تعالى أعلم.واّلٰل  َثََلَثُة أَْشُهٍر. هذا،
 العدة بالطهر

إذا طلقت الزوجة، وَكنت طاهرة، وأرادت اجللوس يف العدة،  :  3السؤال
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 فكم عدتها عند الشافعية؟
َة الَمْرأَِة التي َتِحيُض ِعد    َذَهَب ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء إلى أَن  الجواب:  

ِلَقْوِلِه   َوِإْن َتَباَعَد َحْيُضَها َوَطاَل طُْهُرَها،  ُقُروءِ بال   َوَتْطُهُر َثََلَثُة ُقُروٍء، َفَتْعَتدُّ 
 . [228]البقرة:  چچچڃڃ﴿ تعالى: 

ُة َوفي  ُة َوالَماِلِكي  اِفِعي  َواْخَتَلَف الُفَقَهاُء في َمْعَنى الُقْرِء: َفَذَهَب الش  
 َقِة َثََلَثُة أَْطَهاٍر.َة الُمَطل  ِعد   ِرَواَيٍة َعِن اإِلَماِم أَْحَمَد إلى أَن  

الَمْرأَُة َحاَل طُْهِرَها، َوَبِقَي في َزَمِن طُْهِرَها َشْيٌء َوَلو  َفَلو طُِلَِّقِت  
ُقْرء ُحِسَبْت  ِعد  ا  َلْحَظٌة  َوَتـْنَقِضي  الد  ،  ِبُرْؤَيِة  الَحاَلِة  َهِذِه  في  ِمَن تَُها  ِم 

 اِلَثِة.الَحْيَضِة الث  
َقْت َحاِئض   اِبَعِة. ِم ِمَن الَحْيَضِة الر  تَُها ِبُرْؤَيِة الد  ، َفَتْنَقِضي ِعد  ا  َوِإْن طُلِِّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ِة َثََلَثُة أَْطَهاٍر، َويُْعَتَبُر  اِفِعي  َقِة َوِهَي َطاِهٌر ِعْنَد الش  ُة الَمْرأَِة الُمَطل  َفِعد  
األَو   ُهَو  َهَذا  ِعد  طُْهُرَها  َوَتْنَتِهي  الد  َل،  ِبُرْؤَيِة  ِمَن  تَُها  الث  ِم  اِلَثِة. الَحْيَضِة 

 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،
 الطالق في النفاس

ٌة َبْعَد واَِلَدتَِها، َفَهْل ُيْعَتََبُ انلَِِّفاُس ِِبُْكِم احَلْيَضِة  :  4السؤال
َ
ُطلَِِّقِت اْمَرأ

ْم اَل؟
َ
وََّل أ

ُ
 األ

يِه الُفَقَهاُء الط  أوَلً:  الجواب:   ، َوُهَو  الِبْدِعي  ََلَق  ُهَناَك َطََلٌق يَُسِمِّ
الر  الط   يُوِقُعُه  الذي  أَي  ََلُق  َزْوَجِتِه  َعَلى  َفَهَذا  ُجُل  َوِنَفاِسَها،  َحْيِضَها  اَم 
ْضَراِرِه ِبالَمْرأَِة الط   ََلُق َواِقٌع، َوَفاِعُلُه آِثٌم ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، َوَذِلَك إِلِ
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 ِة.د  َحْيُث يُِطيُل َعَلْيَها َفْتَرَة العِ 
َطل    يُْسَتَحبُّ ثانيًا:   َلْم  ِلَمْن  ِإَذا  يَُراِجَعَها  أَْن  نَُفَساُء  َوِهَي  َزْوَجَتُه  َق 
الط   ُهَو  الث  َيُكْن  مََلَق  ُمَتِمِّ الِنَِّفاِس  في  َطََلُقُه  َكاَن  َفِإْن  ََلِق  للط    ا  اِلَث، 

الط  الث اِلث َعَلْيَها، َوُهَو آِثٌم، َوََل َتحِ ، َوَقَع  َتْنِكَح َزْوجَلُه َحت    لُّ ََلُق    ا  ى 
 َغْيَرُه.

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َفِإَذا طُِلَِّقِت الَمْرأَُة َبْعَد ِوََلَدِتَها َوِهَي في الِنَِّفاِس، َوَجَب َعَلْيَها أَْن  

َفَبْعَد أَْن َتْطُهَر  ِة،  ََلِق، َوََل يُْحَسُب ِنَفاُسَها ِمَن الِعد  ُمَباَشَرة  َبْعَد الط   َتْعَتد  
اٍت، َوِبِنَهاَيِة الَحْيَضِة  ى َتِحيَض َبْعَد الِنَِّفاِس َثََلَث َمر  ِمْن ِنَفاِسَها َتْنَتِظُر َحت  

 تَُها.اِلَثِة َتْغَتِسُل، َوِعْنَدَها َتْنَتِهي ِعد  الث  
الز   يَُراِجَع  أَْن  ِباإِلْمَكاِن  الُمَطل  َوِإْن َكاَن  َزْوَجَتُه  الِنَِّفاِس  ْوُج  َقَة في 

مَفُهَو األَْوَلى، ِإْن َلْم َيُكِن الط   تعالى  واّلٰل    اِلَث. هذا، ََلَق الث  الط    ا  ََلُق ُمَتِمِّ
 أعلم.

 **  **  ** 
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 أوصى لزوجته مبلغاً من المال 
ْوََص  :  1السؤال

َ
ْن أ

َ
ْخَِت َبْعَد أ

ُ
َ َزْوُج أ لََها بَِمْبلَغ  ِمَن الَماِل، وََجَعَل اْبَنُه  تُُويِفِّ

ن    وَََعِملً 
َ
َزوَْجَتُه لََها َدْيٌن َعلَْيِه، َواحَلِقيَقُة اَل َدْيَن    ِعْنَدهُ َشاِهَديِْن بِأ

ُخَذ َهَذا الَماَل؟  لََها َعلَْيِه، َفَهْل حَيِلُّ 
ْ
ْن تَأ

َ
 لََها أ

َعَلى  الجواب:   تُت  الِحَيُل  التي  َوِهَي  َمْشُروَعٌة،  ِحَيٌل  َخُذ ِقْسَمْيِن، 
َخَذ ِلَدْفِع َباِطٍل، َوِهَي  ِل إلى الَحََلِل، أَو تُت  َوصُّ ِص ِمَن الَمآِثِم للت  َخلُّ للت  

. ، َوََل تَُناِقُض َمْصَلَحة  َشْرِعي  ا  َمْشُروع ََل َتْهِدُم أَْصَل    ة 
ُل ِبَها إلى أَْمٍر َحَراٍم أَو  َمٌة ِإْذ يَُتَوص   ُمَحر  َوِحَيٌل َغْيُر َمْشُروَعٍة، َوِهَي 

، أَو ِإْدَخاِل ُشْبَهٍة، َوَهِذِه الِحَيُل َتْهِدُم أَْصَل   َوتَُناِقُض   ا  َشْرِعي  ِإْبَطاِل َحٍقِّ
.َمْصَلَحة  َشْرِعي    ة 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِتَها  َفْوَق ِحص    يُْعِطَي َزْوَجَتُه َبْعَد َمْوِتِه َماَل  ْوَج أََراَد أَْن  َهَذا الز    َفِإن  
َل  في َظاِهِرِه ِلَيَتَوص  َمْشُروٍع  ة  ِبَطِريٍق  ْرَكِة، َويُِريُد أَْن َيْجَعَل َلَها َوِصي  ِمَن الت  

 إلى أَْمٍر َغْيِر َمْشُروٍع. 
َم َيُقوُل: آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ  ىَصل  اّلٰلِ  َوَسِيُِّدَنا َرُسولُ 

ْبِن  اْلَوَرَثُة« رواه الدارقطني َعْن َعْمِرو  أَْن يُِجيَز  ِلَواِرٍث ِإَل   »ََل َوِصي َة 
 َعْنُه. اّلٰلُ   َخاِرَجَة َرِضَي 

َنْوٌع  َلَها ِبَدْيٍن، َوالَحِقيَقُة َلْيَس َلَها َدْيٌن َعَلْيِه، َوَهَذا    َفُهَو أََراَد أَْن يُِقر  
.َوصُّ ِمْن أَْنَواِع الِخَداِع للت    ِل إلى أَْمٍر َغْيِر َشْرِعٍيِّ

  ْوَجِة أَْن َتْأُخَذ َهَذا الَماَل ِإَل  للز    ، َوََل َيِحلُّ ا  َوَهَذا ََل َيُجوُز َشْرع
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 ِإَذا أََجاَز الَوَرَثُة. 
للشُّ َوأَم   ِبالِنِّْسَبِة  َكاَنا  ا  ِإْن  َفَشَهاَدتُُهَما  ُهوِد  األَْمِر،  َحِقيَقَة  َيْعَلَماِن 

 تعالى أعلم. واّلٰل   َشَهاَدُة ُزوٍر، َوِهَي َكِبيَرةٌ ِمَن الَكَباِئِر. هذا،
 أثاث البيت لمن؟

رَِْحَهُ :  2السؤال َزْوِِج  ُ    َماَت  الُمَعج  اّٰلله َوَمْهرِي  َوالُمَؤج  َتَعاىَل،  َغرْيُ ُل  ُل 
 
َ
، َفَماَذا أ ثَاُث ابَلْيِت اَّلي ِعْشُت    ْسَتِحقُّ َمْقُبوض 

َ
ِمْن تَِرَكتِِه؟ َوَهْل أ

ْم ِمْن َحِقِّ َوَرثَِة َزْوِِج؟
َ
 فِيِه َسَنَوات  َطِويلًَة ِمْن َحيِقِّ أ

َم َوالُمَؤَخَر  َمْهَرَها الُمَقد    ُجُل َفالَمْرأَُة َتْسَتِحقُّ ِإَذا َماَت الر  الجواب:  
 ْرَكِة. ُجِل َقْبَل َتْقِسيِم الت  َويُْؤَخُذ ِمْن َتِرَكِة الر  ِإَذا َكاَن َغْيَر َمْقُبوٍض،  

َر َلَها ِمْن َتِرَكِتِه، ِإْن َكاَن  ْوَجُة َنِصيَبَها الُمَقد  َبْعَد َذِلَك َتْأُخُذ الز    ثُم  
َلْم َيُكْن َلُه  ِرَكِة، َوِإْن  ُمُن ِمَن الت  ُجِل َولٌد ِمْنَها أَو ِمْن َغْيِرَها َفَلَها الثُّ للر  

 ِرَكِة.بُُع ِمَن الت  َوَلٌد َفَلَها الرُّ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

بَُع ِمْن  ِمْن َتِرَكِة َزْوِجِك، َوَتْأُخِذيَن الرُّ   ُر َكاِمَل  ُم َوالُمَؤخ  َفَلِك الُمَقد  
َوَلٌد؛ َوأََثاُث الَبْيِت ِمْن  ُمَن ِإْن َكاَن َلُه  َتِرَكِتِه ِإْن َلْم َيُكْن َلُه َوَلٌد، أَو الثُّ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،ا  الَوَرَثِة َجِميع  ِرَكِة، َفُهَو َحقُّ ُجْمَلِة الت  
 تنازلت عن حصتها ثم ندمت 

ُ    َبْعَد َوَفاةِ َواِلِي رَِْحَهُ :  3السؤال ْخَِت َعْن ِحص  اّٰلله
ُ
تَِها ِمَن تعاىل َتَناَزلَْت أ

 ْ ِحص  َكِة،  الرت  اآلَن  َوتُِريُد  نَِدَمْت،  ة   َفرْتَ ِمْن  َوَبْعَد  َهَذا  َفَهْل  َتَها، 
َها؟   َحِقِّ
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َرِضَي الجواب:   ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن  البيهقي  َقاَل  اّلٰلُ    روى  َقاَل:  َعْنُه 
  أََقاَلهُ   ا  م َم: »َمْن أََقاَل َنادِ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ 
 َنْفَسُه َيْوَم اْلِقَياَمِة«. اّلٰلُ 

َعْنُه َقاَل: َقاَل اّلٰلُ    وروى أبو داود وابن ماجه َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
، ا  َم: »َمْن أََقاَل ُمْسِلم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ 
 َعْثَرَتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة«.اّلٰلُ   أََقاَلهُ 

َعْنُه َقاَل: َقاَل  اّلٰلُ    اَن َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اُر َواْبُن ِحب  وروى الَبز  
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َناِدم   َم:َعَلْيِه  أََقاَل    ا  »َمْن 

 هذا أوَلً. َعْثَرَتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة«.   اّلٰلُ  َبْيَعَتُه، أََقاَل 
اِدِم ِمْن ِفْعِل الَخْيِر الذي أُِمْرَنا ِبِه  ِإَقاَلَة الن    ِفيِه أَن    ا ََل َشك  ِمم    ثانيًا:

  . َوَقْد َحث  [77]الحج:    ﴾ںںڱڱ﴿ِبَقْوِلِه تعالى:  
َساُمِح َم َعَلى الت  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

 َم: »َرِحمَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِإَقاَلِة الَعَثَراِت، َفَقاَل َصل  
ِإَذا َباَع، َوِإَذا اْشَتَرى، َوِإَذا اْقَتَضى« رواه اإلمام البخاري   ا  َسْمح  َرُجَل  اّلٰلُ  

 َعْنُهَما.اّلٰلُ   َرِضَي اّلٰلِ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل    ِبيُّ اِدِم ِفيَها َتْفِريٌج للَكْرِب، َوالن  َوِإَقاَلُة الن  
َوَسل   ِمْن َم َرغ  َوَصْحِبِه  ُكْرَبة   ُمْؤِمٍن  َعْن  َس  َنف  َفَقاَل: »َمْن  َذِلَك،  َب في 

َس  ْنَيا، َنف  َعْنُه ُكْرَبة  ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة« رواه اإلمام مسلم اّلٰلُ    ُكَرِب الدُّ
 َعْنُه.اّلٰلُ   َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َبَنا ِبالَفْضِل، َوالَفْضُل أَْعَظُم َوَرغ  تعالى َلَنا الَعْدَل،  اّلٰلُ    َشَرعَ ثالثًا:  
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 .ا  َوَثَواب  ا  ِمَن الَعْدِل أَْجر
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َتُرد   ِبأَْن  أَْنَصُحَك  ِحص    َفأََنا  الت  َلَها  ِمَن  أَْجِل  َتَها  ِمْن  َوَذِلَك  ِرَكِة، 
َوِبَذِلَك   األَْرَحاِم،  ِصَلِة  َعَلى  الُود  الُمَحاَفَظِة  أِلَن    َتْزَرُع  َوَبْيَنَها،   َبْيَنَك 

 اإِلْحَساَن َيْمِلُك الُقُلوَب.
ِبر ِبالَعْدِل  ََل  ِبالَفْضِل  َمَعَها  َوَمْيِتيَن،    ا  َوَتَعاَمْل  أَْحَياء   ِبَواِلَدْيَك 

ُج  تعالى َعْثَرَتَك اّلٰلُ    َيْوَم الِقَياَمِة، يُِقيُل   ا  َعِظيم  ا  َوِبَذِلَك َتْرَبُح أَْجر ، َويَُفِرِّ
 تعالى أعلم. واّلٰل  َكْرَبَك، َويَُعاِمُلَك ِبالَفْضِل ََل ِبالَعْدِل. هذا،

 

 **  **  ** 
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 تعالى اّلٰل  القسم على 
 تعاىل بأمر من األمور؟ اّٰلله  هل َيوز أن يقسم العبد ىلع: 1السؤال

  َقاَل :   َقاَل الُخَزاِعيِِّ   َوْهٍب   ْبنِ   َحاِرَثةَ َرَوى الشيخان َعْن  الجواب:  
  ِبأَْهلِ   أُْخِبُرُكمْ   »أَََل :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ 
ٍف،  َضِعيٍف   ُكلُّ  الَجن ِة؟ هُ اّلٰلِ   َعَلى أَْقَسمَ  َلوْ  ُمَتَضعِِّ  «.أَلََبر 

َمْعَناُه، َلو َحَلَف َعَلى الُعَلَماُء:  َلَيْفَعَلن  اّلٰلِ    َقاَل  َكَذا أَلَْوَقَع    تعالى 
 . ِعْنَدهُ   َمْنِزَلِتهِ  ِلِعَظمِ  َلُه، ا  ِإْكَرام  ِبَقَسِمهِ  َفَيَبرُّ َمْطُلوَبُه، 

اّلٰلِ    َرُسوَل   أَن  َعْنُه،  اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ وروى اإلمام مسلم  
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   َمْدُفوعٍ   أَْشَعَث،  »ُرب  :  َقاَل َم  َعَلْيِه 

ُه«اّلٰلِ  َعَلى  أَْقَسمَ  َلوْ  ،ِباألَْبَواِب   .أَلََبر 
  أَْعَينُ   َعْنهُ   َتْنُبو  ،ِطْمَرْينِ   ِذي  ،أَْغَبرَ   أَْشَعَث   »ُرب  وفي ِرَواَيٍة للحاكم:  

ُه«اّلٰلِ   َعَلى أَْقَسمَ  َلوْ  ،الن اِس   .أَلََبر 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

تعالى في أُُموِر الَخْيِر، ََل في اّلٰلِ    َفََل َماِنَع ِمْن أَْن يُْقِسَم الَعْبُد َعَلى
، َوَقْد َرَوى اإلمام مسلم  أُُموِر الش    أُْخَت   أَن    ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   أََنٍس   َعنْ ِرِّ
ِع، َبيِِّ َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيِِّ   ِإَلى  َفاْخَتَصُموا  ،ا  ِإْنَسان   َجَرَحْت   َحاِرَثَة،  أُم    الرُّ

َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َفَقاَل   ،مَ َوَعَلى  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 .الِقَصاَص« »الِقَصاَص،: مَ َوَصْحِبِه َوَسل  
َبيِِّعِ   أُمُّ   َفَقاَلْت   يُْقَتصُّ   ََل َواّلٰل    ُفََلَنَة؟  ِمنْ   أَيُْقَتصُّ   اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا :  الرُّ

 . ِمْنَها 
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اّلٰلِ    »ُسْبَحانَ :  مَ َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيُّ   َفَقاَل 
َبيِِّعِ  أُم   َيا   .«اّللِٰ   ِكَتاُب   الِقَصاُص  ، الرُّ

 .ا  أََبد  ِمْنَها يُْقَتصُّ  ََل َواّلٰل  ََل،: َقاَلْت 
َيةَ   َقِبُلوا  َحت ى َزاَلْت  َفَما : َقاَل   . الدِِّ
  ِمنْ   »ِإن  : مَ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ   َرُسولُ  َفَقاَل 

ُه«اّلٰلِ  َعَلى  أَْقَسمَ  َلوْ  َمنْ اّلٰلِ   ِعَبادِ   تعالى أعلم.واّلٰل  هذا، أَلََبر 
 نذر وَل يملك ثمن النذر

ِ    نذرت:  2السؤال تعاىل أن أذبح خروفاً إن تزوجت من )فلنة( ويه  ّٰلله
تم هذا األمر،  اّٰلله    مر، وبفضل نذرت أن تذبح خروفاً إن تم هذا األ 

وأنا وزوجَت ال نملك ثمن اخلروفني للوفاء بانلذر، فهل َيوز أن  
 يقرضين صدييق قرضاً حسناً لوفاء نذري؟

َنْذر  أوَلً:الجواب:   َنَذَر  َواِجٌب    ا  َمْن  أَو  َفْرٌض  ِجْنِسِه  ِمْن  َوَكاَن 
ِبالن   الَوَفاُء  َصل  َوَجَب  ِلَقْوِلِه  َوَسل  اّلٰلُ    ىْذِر،  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َم: َعَلْيِه 

رواه اإلمام   َيْعِصِه«  َفََل   َيْعِصَيهُ   أَنْ   َنَذرَ   َوَمنْ   َفْلُيِطْعُه،اّلٰلَ    يُِطيعَ   أَنْ   َنَذرَ   »َمنْ 
 َعْنَها. اّلٰلُ   َرِضَي  َعاِئَشةَ  َعنْ البخاري 

َوَمْن َلْم َيِف ِبَنْذِرِه َوُهَو َقاِدٌر َعَلى الَوَفاِء اْنَدَرَج َتْحَت َقْوِلِه تعالى:  
ۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھ﴿

 . [77]التوبة:  ﴾ۆ
 الُمَناِفِقيَن. ْذِر ِمْن ِصَفاِت َفَعَدُم الَوَفاِء ِبالن  

 ا  اِذِر أَْن َيْسَتِديَن ِمْن أَْجِل الَوَفاِء ِبَنْذِرِه ِإَذا َكاَن َقاِدرَيُجوُز للن  ثانيًا:  
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  َفََل َيُجوُز.َعَلى الَوَفاِء، َوِإَذا اْنَتَهى أََجُلُه َيْتُرُك َوَفاء  ِلَدْيِنِه، َوِإَل  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ْلُتْم ِبالَوَفاِء  َما َتَعج  ْذِر، َوُكل  َعَلْيَك َوَعَلى َزْوَجِتَك الَوَفاُء ِبالن  َفَيِجُب  
 . [84]طه:   ےھھھ﴿  ا  َخْيرَكاَن  ْذِر ِبالن  

َعَلى الَوَفاِء    ا  ْذِر، ِإَذا ُكْنَت َقاِدرَوََل َحَرَج ِمَن اَلْسِتَداَنِة للَوَفاِء ِبالن  
َشْيئ َتِبيَع  أَْن  َزْوَجِتَك  َعَلى  َوَيِجُب  الُمْسَتْقَبِل،  للَوَفاِء    ا  في  َذَهِبَها  ِمَن 

َفْلُتْطِعْم َعـَشَرَة َمَساِكيَن، ِلُكِلِّ    َوََل َماَل    ا  ْذِر، َوِإْن َكاَنْت ََل َتْمِلُك َذَهبِبالن  
 تعالى أعلم. واّلٰل  َصَدَقِة الِفْطِر. هذا، ِمْسِكيٍن ِمْقَدارُ 

 نذر أن يقرأ كل يوم جزءاً من القرآن الكريم

 لُك  :  3السؤال
َ
ْن َيْقَرأ

َ
ِمَن الُقْرآِن الَكِريِم، َولَِكْن   اً يَْوم  ُجْزء   إِنَْساٌن نََذَر أ

ت   ْن يَِِفَ بَِنْذرِهِ، َفَماَذا يرََتَ
َ
 ُب َعلَْيِه؟ بَِسَبِب ُظُروف  َقاِهَرة  لَْم يَْسَتِطْع أ

ِمَن الُقْرآِن الَكِريِم   ا  َيْوٍم ُجْزء  َمْن َنَذَر أَْن َيْقَرأَ ُكل    أوَلً:الجواب:  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ى ْذِر، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه َصل  َوَجَب َعَلْيِه الَوَفاُء ِبالن  

َفْلُيِطْعُه، َوَمْن َنَذَر أَْن َيْعِصَيُه َفََل َيْعِصِه« اّلٰلَ    َم: »َمْن َنَذَر أَْن يُِطيعَ َوَسل  
 َعْنَها. اّلٰلُ   رواه اإلمام البخاري َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 

اَرُة َيِميٍن، َوَذِلَك ِلَما رواه  ْذِر َعَلْيِه َكف  َمْن َعَجَز َعْن َوَفاِء الن    ثانيًا:
اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  َعْنُه، َعْن َرُسولِ اّلٰلُ  اإلمام مسلم َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َرِضَي 

اَرُة اْلَيِميِن«.َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   اَرُة الن ْذِر َكف   َم َقاَل: »َكف 
ِمْقَدارُ  ِمْسِكيٍن  ِلُكِلِّ  َمَساِكيَن،  َعَشَرِة  ِإْطَعاُم  الِفْطِر؛    َوِهَي  َصَدَقِة 

 اٍم.َيُصوُم َثََلَثَة أَي   ا  َوَمْن َكاَن َفِقير
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِمَن الُقْرآِن الَكِريِم َوَجَب َعَلْيِه    ا  َفَمْن َنَذَر أَْن َيْقَرأَ في ُكِلِّ َيْوٍم ُجْزء

 ِقَراَءَتُه ِمْن أََجِلِّ الُقُرَباِت َوأَْعَظِمَها.  الَوَفاُء، أِلَن  
  اَرُة َيِميٍن. هذا،َوِإْن َعَجَز َعْن َذِلَك ِبَسَبِب ظُُروٍف َقاِهَرٍة، َفَعَلْيِه َكف  

 تعالى أعلم.واّلٰل 
 **  **  ** 
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 ورقة اليانصيب 

من  رجل أخطأ يف َشاء ورقة  :  1السؤال كبرياً  مبلغاً  اَلانصيب، وربح 
 املال، فما هو الواجب عليه فعله؟

الَعِزيِز:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:   ِكَتاِبِه  ٻٻٻٱ﴿ تعالى في 
  ٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻ
ڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

 .[91ـ90]المائدة:  ﴾ڄڄڄڦڄڦڦ
ُكلُّ  ُهَو  ِفيَها    َوالَمْيِسُر  َيْدِري  ََل  َوالُغْرِم،  الُغْنِم  َبْيَن  َداِئَرٍة  ُمَعاَمَلٍة 
َغاِنم  َيُكوُن  َهْل  َغاِرم   ا  الَعاِمُل  َوََل ا  أو  الَكَباِئِر،  ِمَن  َكِبيَرةٌ  األَْمُر  َوَهَذا   ،

ِبِعَباَدِة   تعالى َقَرَنهُ اّلٰلَ    َيْخَفى َعَلى اإِلْنَساِن الُمْؤِمِن ُقْبُح َهَذا الِفْعِل، أِلَن  
، َقاَل تعالى:  األَْصَناِم َوِبالَخْمِر َواألَْزََلِم، َوُهَو َمْغُموٌر ِبَجاِنِب الَمَضاِرِّ

وئەئەئائائىىېېېېۉ﴿

 . [219]البقرة:  ﴾ۇئۇئوئ
 تعالى. اّلٰلُ  َعاُمُل ِبالَمْيِسِر َوالِقَماِر ِفيِه ِإْثٌم َكِبيٌر َكَما َقاَل َوالت  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِرَكاُت الُمْشِرَفُة َعَلى  َفالَياَنِصيُب ُهَو ِعَباَرةٌ َعْن َماٍل َكِثيٍر َتْجَمُعُه الش  

تُْعِطي ِمْنُه ِلَعَدٍد َقِليٍل ِمْنُهْم، َعْن َطِريِق الُقْرَعِة،   اِس، ثُم  َذِلَك ِمْن أُلُوِف الن  
ِة،  ِم ِبِإْجَماِع األُم  ٌع ِمْن أَْنَواِع الَمْيِسِر الُمَحر  َوَهَذا ُهَو الِقَماُر الذي ُهَو َنوْ 

تعالى:   ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ﴿ِلَقْوِلِه 

 . ﴾ڄڄڄڦڄڦڦڦڤڤڤ
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تعالى َفُهَو َحَراٌم َوَكِبيَرةٌ ِمَن الَكَباِئِر، َوُهَو  اّلٰلِ    ِلَغَضِب   ا  َوَما َكاَن َسَبب 
الن  ْيَطاِن،  ِمْن َعَمِل الش   َبْيَن  الَعَداَوَة َوالَبْغَضاَء  َقاَل َويُوِقُع  َوَقْد  اّلٰلُ   اِس، 

 ُة َعْن َهَذا أَْم ََل؟؟ َفَهْل َتْنَتِهي األُم  ﴾ڄڄڄ﴿ تعالى في ِخَتاِم اآلَيِة:  
ُص ِمْنُه  َخلُّ َوالَماُل الذي َدَخَل ِلَهَذا اإِلْنَساِن ُهَو َماٌل َحَراٌم َيِجُب الت  

ِة، َكأَْن يُْنِفَقُه َعَلى الُفَقَراِء َوالَمَساِكيِن ِبِإْنَفاِقِه في َمَصاِلِح الُمْسِلِميَن الَعام  
أَْن  َوََل  الَكِريِم،  الُقْرآِن  َمَصاِحَف  ِبِه  َيْشَتِرَي  أَْن  أََرى  َوََل  َوالَغاِرِميَن، 

 َيْدَفَعُه إلى الَمَساِجِد.
الت   َبْعَد  َدِم َعَلى َما َحَصَل، َوالَجْزِم َعَلى  ْغَفاِر َوالن  ْوَبِة َواَلْستِ َهَذا 

 تعالى أعلم. واّلٰل  أَْن ََل َيُعوَد إلى ِمْثِل َذِلَك. هذا،
 قرض بشرط تقديم هدية 

إذا أقرضت إنساناً مبلغاً من املال، وَكن مبلغاً كبرياً، هل َيوز  : 2السؤال
 ة؟ يل أن أشرتط عليه مقابل ذلك أن يقدم يل هدية معين

أَن  الجواب:   الُفَقَهاِء في  َبْيَن  ِخََلَف  َبَدِل    ََل  َياَدِة في  الِزِّ اْشِتَراَط 
ا،  ِزَياَدٍة َعَلى الَقْرِض ِرب    ُكل    ، أِلَن  الَقْرِض   ِلَعْقدِ الَقْرِض للُمْقِرِض ُمْفِسٌد  

 ا. َفُهَو ِرب   ا  َنْفع  َقْرٍض َجر   َوَذِلَك للَقاِعَدِة التي َتُقوُل: ُكلُّ 
الَحاَجِة،   أِلَن   ِبَصاِحِب  ْفُق  الِرِّ ُهَو  الَحَسِن  ِبالَقْرِض  الَمْقُصوَد 

إلىَقرُّ َوالت   َطَمعاّلٰلِ    ُب  اْشَتَرَط   ا  تعالى  َفِإَذا  وتعالى،  َتَباَرَك  ِمْنُه  ِباألَْجِر 
، أَْفَسَد َعْقَدُه، َوَكاَن ُمَراِبيالُمْقِرُض ِزَياَدة ، أَو َطَلَب َعَلى َقْرِضِه َهِدي    .ا  ة 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َخاِلص  َيُكوَن  أَْن  َيِجُب  الَحَسُن  َوََل  اّلٰلِ    ِلَوْجهِ   ا  َفالَقْرُض  تعالى، 
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َهِدي   َتْقِديِم  اْشِتَراُط  أِلَن  َيُجوُز  َقْرِضِه،  َمَع  َوَيْكِفي   ٍة  َبا،  الِرِّ َعْيُن  َهَذا 
جَ   َوَمنْ تعالى ِبَتْفِريِج َكْرٍب َعْن أَِخيِه »اّلٰلِ    َب إلىُه َتَقر  الُمْقِرَض أَن    َعنْ   َفر 

،  ُمْسِلمٍ  جَ  ُكْرَبة   «. الِقَياَمةِ   َيْومِ  ُكُرَباِت   ِمنْ  ُكْرَبة   َعْنهُ اّلٰلُ  َفر 
ٍَ أَو  َم الُمْسَتْقِرُض َهِدي  َوَلِكْن ِإَذا َقد   ة  للُمْقِرِض ِبُدوِن َشْرٍط َمْلُفو

، ََل َبْأَس ِبِه، َوَلِكن   ٍَ ِة  َع الُمْقِرُض َعْن َقُبوِل الَهِدي  األَْفَضَل أَْن َيَتَور    َمْلُحو
أَن   َعِلَم  أِلَ ِإَذا  يُْعِطيِه  َوَخاص  ُه  الَقْرِض،  ِإَعاَدِة  ْجِل  َقْبَل  َذِلَك  َكاَن  ِإَذا  ة  
تعالى  واّلٰل    َر َعْن َسَداِد َما َعَلْيِه. هذا،ُه َقْد يُْحِرُجُه ِإَذا َتأَخ  الَقْرِض، أِلَن  

 أعلم.
 شراء القاضي 

، وأرجو:  3السؤال تعاىل أن أكون مستقيماً، بلغين أن اّٰلله    أنا إنسان قاض 
 َشايئ بنـفيس بلعض احلوائج فيه كراهة، فهل هذا صحيح؟

  َعنْ   ،الَماِلِكِيِّ   األَْسَودِ   ي أَبِ اِمِيِّيَن َعْن  َوَرَد في ُمْسَنِد الش  الجواب:  
ِه،  َعنْ   أَِبيِه، َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َجدِِّ
 .َرِعي ِتِه« ِفي ات َجرَ  َوالٍ  َعَدَل   »َما: مَ َوَسل  

 ُه يُْكَرُه للَقاِضي أَْن َيِبيَع َوَيْشَتِرَي ِإَل  أَن  َعلى  ُجْمُهوُر الُفَقَهاِء    َوَنص  
  يَُحاَبى.ِبَوِكيٍل ََل يُْعَرُف ِبِه، ِلَئَل  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َتْجَعَل   أَْن  َك  َحِقِّ في  َوِكيَل  َفاألَْوَلى  َمْعُروٍف    ِلَنْفِسَك  َغْيَر  َعْنَك 
ِلـِشَراِء َما َتْحَتاُج ِإَلْيِه، َوَذِلَك َخْشَيَة الُمَحاَباِة َلَك، َوأَْن َتْأُخَذ ِمَن الَباِئِع  

 ِبَسْيِف الَحَياِء، َوَما أُِخَذ ِبَسْيِف الَحَياِء َفُهَو َحَراٌم.
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 َد الَباِئِع َفََل َحَرَج في ِشَراِئَك ِبَنْفِسَك.  ِإَذا ُكْنَت َغْيَر َمْعُروٍف ِعنْ ِإَل  
ِفيَك َوفي أَْمَثاِلَك. آمين.   َوَجل    َنا َعز  تعالى أَْن يَُباِرَك َربُّ اّلٰلَ    َوأَْسأَلُ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،
 استئجار المرأة 

ة  يف َعَمل  َما؟ : 4السؤال
َ
 َهْل ََيُوُز اْستِْئَجاُر اْمَرأ

ِريَف الذي  َيِجُب َعَلْيَنا أَْن َنْعَلَم َهَذا الَحِديَث الش  أوَلً:  الجواب:  
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  َعْنُه، َعِن الن  اّلٰلُ    رواه الترمذي َعْن ُعَمَر َرِضَي 

 ِإَل  َكاَن َثاِلَثُهَما ُه َقاَل: »أَََل ََل َيْخُلَون  َرُجٌل ِباْمَرأَةٍ َم أَن  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
ْيَطاُن«.   الش 
األَْصُل في َعَمِل الَمْرأَِة ُهَو ِرَعاَيُة َبْيِتَها َوَزْوِجَها َوأَْوََلِدَها،  ثانيًا:  

، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه َصل  ِلَذِلَك َكاَنْت َنَفَقُتَها َعَلى َزْوِجَها َوَلو َكاَنْت َغِني   اّلٰلُ   ىة 
 َم: »َوالَمْرأَُة َراِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسُؤوَلةٌ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى  

 َعْنُهَما.اّلٰلُ   َعْن َرِعي ِتَها« رواه اإلمام البخاري َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 
 ْرُع ََل َيْمَنُعَها ِمَن الَعَمِل ِبُشُروٍط:َوَمَع َذِلَك َفالش  

 ْرِع َوآَداَبُه. اِعَية  أَْحَكاَم الش  ـ َما َداَمْت ُمرَ 1
 ـ َيِجُب أَْن َيُكوَن َعَمُلَها ِبِإْذِن َوِلِيَِّها أَو َزْوِجَها.2
 ْقِص، أَو ِبَما يَُعاُب ِبِه. ـ أَْن ََل َيُكوَن َعَمُلَها في َمْعِصَيٍة َكالِغَناِء َوالر  3
، أِلَن  ـ أَْن ََل َيُكوَن َعَمُلَها ِفيِه َخْلَوةٌ َمَع  4 ُه ََل يُْؤَمُن َمَع  َرُجٍل أَْجَنِبٍيِّ

، ِلَقْوِلِه   َجة  ُمَتَزِيَِّنة  الَخْلَوِة ُمَواَفَقُة الَمْحظُوِر، َوأَْن ََل َتْخُرَج إلى َعَمِلَها ُمَتَبِرِّ
 . [31]النور:  ڳڳڳ﴿ تعالى: 
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اِفَلِة )ِهَي  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه َصل   : »َمَثُل الر 
يَنِة ِفي َغْيِر أَْهِلَها َكَمَثِل ظُْلَمِة َيْوِم الِقَياَمِة   التي َتَتَبْخَتُر في َثْوِبَها( ِفي الزِِّ

 ََل نُوَر َلَها« رواه الترمذي َعْن َمْيُموَنَة ِبْنِت َسْعٍد.
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُروِط التي  اْسِتْئَجاِر الَمْرأَِة للِقَياِم ِبَعَمٍل َمْشُروٍع، ِبالشُّ َفََل َحَرَج ِمِن  

  َفََل َيُجوُز.ُذِكَرْت في َعَمِلَها، َوِإَل  
َسِيِِّدَنا ُشَعْيٍب َعَلْيِه    ِبْنَتْي ِر الَمْرأَُة الُمْسِلَمُة َقْوَلُه تعالى َعْن  َوْلَتَتَذك  

َوالس  الص   َقالَ ََلُة  ِعْنَدَما  ڃڃڃڃڄڄڄڄ﴿َتا:  ََلُم 

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،[23]القصص:  چ

 أخذ المعونة من الدول الكافرة 
الُّ :  5السؤال ِمَن  الَمُعونَِة  ْخِذ 

َ
أ ُحْكُم  يَْسَتِطيُع َما  لِرَُجل   الاَكفَِرةِ  َوِل 

 الَعَمَل؟
َيُكوَن  أوَلً:  الجواب:   أَْن  َيِجُب  الُمْؤِمُن  ِبِإيَماِنِه،   ا  َعِزيز اإِلْنَساُن 

 اِس. ا في أَْيِدي الن  َعم   ا  ِبَماِلِه، ُمَتَرِفِّع  ا  ْفِس، ُمْسَتْغِني َعِزيَز الن  
 َعْنُهَما، أَن  َرُسوَل اّلٰلُ    ْبِن ُعَمَر َرِضَي اّلٰلِ    روى الشيخان َعْن َعْبدِ 

َم َقاَل ـ َوُهَو َعَلى اْلِمْنَبِر، َوُهَو  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  
ْفَلى،   َف َعِن الَمْسأََلِة ـ: »اْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر ِمَن اْلَيِد السُّ َدَقَة َوالت َعفُّ َيْذُكُر الص 

اِئَلُة«. ْفَلى الس   َواْلَيُد اْلُعْلَيا الُمْنِفَقُة، َوالسُّ
َعْنُه، أَن   اّلٰلُ    ْعٍد َرِضَي وروى ابن ماجه والحاكم َعْن َسْهِل ْبِن َس 

َفَقاَل: »اْزَهْد  َم َوَعَظ َرُجَل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ىالن ِبي  َصل  
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ْنَيا يُِحبَُّك  ، َواْزَهْد ِفيَما ِفي أَْيِدي الن اِس يُِحبَُّك الن اُس«. اّلٰلُ    ِفي الدُّ  َعز  َوَجل 
ْزِق، َوَمَدَح  ْرُع الش  ْد َجاَء الش  َلقَ ثانيًا:   ِريُف ِبالَحِثِّ َعَلى َطَلِب الِرِّ

تعالى:   َقاَل  ِبَيِدِه،  َيْعَمُل  ڤڤٹٹٹٹٿٿ﴿َمْن 

چچ﴿. َوَقاَل تعالى:  [15]الملك:    ڄڦڦڦڦڤڤ

 . [20]المزمل:  ڇڇڇڇچچ
اّلٰلِ    َعْنُه، َعْن َرُسولِ اّلٰلُ    وروى اإلمام البخاري َعِن الِمْقَداِم َرِضَي 

َقطُّ   ا  َم َقاَل: »َما أََكَل أََحٌد َطَعام َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
ََلُم َكاَن  اّلٰلِ    ِمْن أَْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوِإن  َنِبي    ا  َخْير َيْأُكُل  َداُوَد َعَلْيِه الس 

 ِمْن َعَمِل َيِدِه«. 
َرِضَي  ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن  البخاري  اإلمام  َقاَل  اّلٰلُ    وروى  َقاَل:  َعْنُه 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َيْحَتِطَب  َعَلْيِه  »أَلَْن  َم: 
 ، َفُيْعِطَيُه أَْو َيْمَنَعُه« ا  ْن َيْسأََل أََحدأََحُدُكْم ُحْزَمة  َعَلى َظْهِرِه، َخْيٌر َلُه ِمْن أَ 

، َفَقاَل َلُه: ا  ُمَتَماِوت  َفاِسيِر: َرأَى ُعَمُر َرُجَل  َوَجاَء في َبْعِض ُكُتِب الت  
 . ََل تُِمْت َعَلْيَنا ِديَنَنا، أََماَتَك اّلٰلُ 

َرُجَل   َرْأَس   ا  ُمَطْأِطئ  َوَرأَى  اْرَفْع  َلُه:  َفَقاَل  َفِإن  َرْأَسُه،  اإِلْسََلَم   َك، 
 َلْيَس ِبَمِريٍض.

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َيَدُه   َواألَْفَضُل في َحِقِّ اإِلْنَساِن الُمْؤِمِن أَْن ََل َيُمد    َفاألَْكَرُم َواألََعزُّ 

َعَلى   ا  ى َيْأُخَذ الَمُعوَنَة َوالَماَل ِإَذا َكاَن َقاِدرِلَشْخٍص، أَو ِلِجَهٍة )َما( َحت  
 الَكْسِب َوالَعَمِل.
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اِس ِلَمْن َكاَن  أَْخَذ َزَكاِة أَْمَواِل الن    ُه َيِجُب َعَلْيَنا أَْن َنْعَلَم أَن  َكَما أَن  
، روى الترمذي وأبو داود ا  َعَلى الَكْسِب َوَلْم َيْعَمْل ََل َيُجوُز َشْرع   ا  َقاِدر

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَعْنُهَما، َعِن الن ِبيِِّ َصل    اّلٰلُ   ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اّلٰلِ    َعْن َعْبدِ 
«. آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   ٍة َسِويٍِّ ، َوََل ِلِذي ِمر  َدَقُة ِلَغِنيٍِّ  َم َقاَل: »ََل َتِحلُّ الص 

َعاِجزأَم   اإِلْنَساُن  َكاَن  ِإَذا  َفََل  ا  َوُمْضَطر  ا  ا  َيْكِفيِه  ََل  َدْخُلُه  َوَكاَن   ،
 َفَيْحُرُم َعَلْيِه ُروُط َتْنَطِبُق َعَلْيِه، َوِإَل  ِمْن أَْخِذ الَمُعوَنِة، ِإَذا َكاَنِت الشُّ   َحَرجَ 

َعَلى ِإْعَطاِء    ا  اِر، َوَعَلْيِه أَْن َيُكوَن َحِريص ة  في ُدَوِل الُكف  أَْخُذَها، َوَخاص  
  تعالى أعلم.واّلٰل  ُصوَرٍة َحَسَنٍة َعْن ِديِنِه. هذا،

 لشاة بالميزان بيع ا

 ٌة؟اةِ بِالَوْزِن َويِهَ َحي  َهْل َيُوُز َبْيُع الش  : 6السؤال
 . [275]البقرة:    ڤڤٹٹٹ﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

َيا   ِقيَل:  َقاَل:  َخِديٍج  ْبِن  َراِفِع  َعْن  اإلمام أحمد والحاكم  وروى 
 أَيُّ اْلَكْسِب أَْطَيُب؟   اّلٰلِ،َرُسوَل 

ُجِل ِبَيِدِه َوُكلُّ َبْيٍع َمْبُروٍر«.  َقاَل: »َعَمُل الر 
َحَيَواُن  َوَبْيُع الَحَيَواَناِت الَمْأُكوَلِة ِبالَوْزِن ََل َحَرَج ِفيِه، َسَواٌء َكاَن ال 

 . ا  َما في َجْوِفِه َتاِبٌع َوَلْيَس َمْتُبوع ، أِلَن  ا  أَو َمْذبُوح ا  َحي
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

  ِقَي ٌة، َوَعَلى الَباِئِع أَْن َيت  اِة ِبالَوْزِن َوِهَي َحي  َفََل َحَرَج ِمْن َبْيِع الش  
يُِجيَع  اّلٰلَ   أَْن  َلُه  َيُجوُز  َفََل  َبْيِعِه،  ثُم  الش  في  في    اَة،  َوَيْجَعَل  يُْطِعَمَها، 

اّلٰلِ   ِلَتْشَرَب الَماَء الَكِثيَر، َوْلَيْذُكِر الَباِئُع َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ   ا  َطَعاِمَها ِمْلح 
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َم: »َمْن َغش  َفَلْيَس ِمنِِّي« رواه َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
 َعْنُه. اّلٰلُ   مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اإلمام 

َم: »ََل يُْؤِمُن أََحُدُكْم، َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َوَقْوَلُه َصل  
اّلٰلُ   َحت ى يُِحب  أِلَِخيِه َما يُِحبُّ ِلَنْفِسِه« رواه الشيخان َعْن أََنٍس َرِضَي 

 َعْنُه.
 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،ا  ََل تُْغِني َعِن اآلِخَرِة َشْيئ ْنَيا َفالدُّ 

 بيع الحيوان بالحيوان 
؟: 7السؤال  َهْل ََيُوُز َبْيُع َشاتنَْيِ َهِزيلََتنْيِ بَِشاة  َسِميَنة 

أَن    َنص  الجواب:   َشْرع  الُفَقَهاُء  َجاِئٌز  ِبالَحَيَواِن  الَحَيَواِن  ،  ا  َبْيَع 
ُمَتَفاِضَل   َبْيُعُه  ِجْنَسْيِن َفَيُجوُز  ِمْن  أَو  َواِحٍد،  ِجْنٍس  ِمْن  َكاَن  َوَلو   ،

ِبَبِعيٍر، أِلَن   ِبَماٍل   ُمْخَتِلَفْيِن، َكَبْيِع َشاٍة ِبَشاَتْيِن، َوَبْيِع َشاٍة  الَحَيَواَن َلْيَس 
، أِلَ   ُه َغْيُر َمْطُعوٍم َعَلى َحاِلِه َوَهْيَئِتِه، َوَلْيَس ِمْن ِجْنِس األَْثَماِن. ن  ِرَبِوٍيِّ
َفَيُجوُز ِإْن َكاَنْت ِمْن ِجْنٍس َواِحٍد، ِبَبْعٍض  ُحوِم َبْعِضَها  ا َبْيُع اللُّ أَم  

الت   َوالت  ِبَشْرِط  َوالُحُلوِل  أِلَن  َماثُِل  الِرِّ َقابُِض،  األَْمَواِل  ِمَن  َفِإِن َبِوي  َها  ِة، 
َقابُِض َفاُضُل ِبَشْرِط الت  اْخَتَلَف الِجْنُس َكَلْحِم َشاٍة ِبَلْحٍم َبَقٍر، َفَيُجوُز الت  

 َوالُحُلوِل. 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

 تعالى أعلم. واّلٰل  َفَيُجوُز َبْيُع َشاَتْيِن َهِزيَلَتْيِن ِبَشاٍة َسِميَنٍة. هذا،
 المتعاقدين العقد شريعة 

 ُة َهِذهِ الَقاِعَدةِ الَت َتُقوُل: الَعْقُد ََشِيَعُة الُمَتَعاقَِدْيَن؟َما ِصح  : 8السؤال
َهِذِه الَقاِعَدُة الَعْقُد َشِريَعُة الُمَتَعاِقَدْيَن، َلْيَسْت ِمْن َقَواِعِد  الجواب:  
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 ِة. َتَمدٌّ ِمَن الَقَواِنيِن الَغْرِبي  ٌة، َوأَْصُلَها ُمْس َشِريَعِتَنا، َبْل ِهَي َقاِعَدةٌ َقانُوِني  
تعالى:  اّلٰلِ    ٍم ِبَها َعَلى ِإْطََلِقَها، َوَذِلَك ِلَقْولِ َهِذِه الَقاِعَدُة َغْيُر ُمَسل  

ٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿

 . [36]األحزاب:  ﴾ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ
ۉۉۅۅۋۋٴۇۈ﴿َوِلَقْوِلِه تعالى:  

 .[65]النساء:    وئەئەئائائىىېېېې
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ُمَسل   َغْيُر  الَقاِعَدُة  َقاِعَدة   َفَهِذِه  ِهَي  َوَلْيَسْت  اإِلْطََلِق،  َعَلى  ِبَها  ٍم 
، أِلَن  َشْرِعي    ِة.ن  الُعُقوَد َيِجُب أَْن َتُكوَن ُمَواِفَقة  للِكَتاِب َوالسُّ  ة 

الت   ِبُمْطَلِق  الِعْبَرُة  ات  َوَلْيَسِت  َفِإَذا  الُمَتَعاِقَدْيَن،  َبْيَن  َفَق  َراِضي 
 األَْصَل   ِحيَنِئٍذ يَُقاُل: ِإن  فَ َة  ن  الُمَتَعاِقَداَن َعَلى َعْقٍد ََل يَُخاِلُف الِكَتاَب َوالسُّ 

 َراِضي َبْيَن الُمَتَعاِقَدْيَن.في الُعُقوِد الت  
ات  َوأَم   ِإَذا  َوالسُّ ا  الِكَتاَب  يَُخاِلُف  َعْقٍد  َعَلى  ِقيَمَة  ن  َفَقا  َفََل  َة 

َم: »َما َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِلَتَراِضيِهَما، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه َصل  
ِكَتاِب َكاَن ِمْن   َلْيَس ِفي  ِمائََة اّلٰلِ    َشْرٍط  َوِإْن َكاَن  َباِطٌل،  َفُهَو  َعز  َوَجل  

أَْوَثُق« رواه اإلمام مسلم َعْن َعاِئَشَة  اّلٰلِ    أََحقُّ َوَشْرطُ اّلٰلِ    َشْرٍط، ِكَتاُب 
 َعْنَها.اّلٰلُ   َرِضَي 

ُجوُع  ْجِح في الِنَِّهاَياِت الرُّ نُّ َتَعاَلى َمْن َقاَل: ِمْن َعََلَماِت الاّلٰلُ    َوَرِحمَ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  في الِبَداَياِت. هذا،اّلٰلِ  إلى
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 بيع البنزين
ْن يَبِيَع ِحص  :  9السؤال

َ
أ َوُهَو يف ََمَط  َهْل ََيُوُز لإِلنَْساِن  ِة  َتُه ِمَن ابلَنين 

 ابلَنين؟ 
اّلٰلِ    َرُسوَل   أََتْيُت :  َقاَل   ِحَزامٍ   ْبنِ   َحِكيمِ   َعنْ روى الترمذي  الجواب:  

ُجُل   َيْأِتيِني:  َفُقْلُت َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل     َيْسأَلُِني   الر 
وِق، ِمنَ  َلهُ  أَْبَتاعُ  ِعْنِدي، َلْيَس   َما  الَبْيعِ   ِمنَ   أَِبيُعُه؟  ثُم   السُّ

 . ِعْنَدَك« َلْيَس  َما  َتِبعْ  »ََل : َقاَل 
  اّلٰلِ،   َرُسوَل   َيا :  ُقْلُت :  َقاَل   ِحَزامٍ   ْبنِ   َحِكيمِ وروى اإلمام أحمد َعْن  

مُ  َوَما  ِمْنَها، ِلي  َيِحلُّ  َفَما  ا  بُُيوع   أَْشَتِري ِإنِِّي  ؟ َعَلي   يَُحر 
 «.َتْقِبَضهُ  َحت ى َتِبْعهُ  َفََل  ،ا  َبْيع اْشَتَرْيَت  َفِإَذا »: َقاَل 

  َرُسوَل   أَن  َعْنُهَما،  اّلٰلُ    َرِضَي   َعْمٍرو  ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ وروى الترمذي َعْن  
 َوَبْيٌع،   َسَلٌف   َيِحلُّ   ََل :  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  
 . ِعْنَدكَ  َلْيَس  َما   َبْيعُ  َوََل  يُْضَمْن، َلمْ  َما ِرْبحُ  َوََل   َبْيٍع، ِفي َشْرَطانِ  َوََل 

: ِرْبُح َما ِبيَع َقْبَل الَقْبِض، َكَمْن َيْشَتِري  يُْضَمنْ   َلمْ   َما   ِرْبحُ َوَمْعَنى:  
، َوَيِبيُعُه إلى آَخَر َقْبَل َقْبِضِه ِمَن الَباِئِع َفَهَذا الَبْيُع َباِطٌل، َوِرْبُحُه ََل ا  َمَتاع 

ِل، َوَلْيَس في َضَماِن الُمْشَتَرى الَمِبيَع في َضَماِن الَباِئِع األَو    َيُجوُز، أِلَن  
 ِمْنُه، ِلَعَدِم الَقْبِض.

  ِفي  ا  َزْيت  اْبَتْعُت :  َقاَل َعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   اْبنِ   َعنِ وروى أبو داود  
وِق، ا   السُّ  ، ا  َحَسن   ا  ِرْبح  ِبهِ   َطاِنيَفأَعْ   َرُجٌل   َلِقَيِني  ِلَنْفِسي،  اْسَتْوَجْبُتهُ   َفَلم 
،   ِبِذَراِعي  َخْلِفي  ِمنْ   َرُجٌل   َفأََخذَ   َيِدِه،  َعَلى   أَْضِرَب   أَنْ   َفأََرْدُت   َفاْلَتَفتُّ
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؛ َرْحِلَك   ِإَلى   َتُحوَزهُ   َحت ى  اْبَتْعَتُه،  َحْيُث   َتِبْعهُ   ََل :  َفَقاَل   َثاِبٍت،   ْبنُ   َزْيدُ   َفِإَذا 
َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   َفِإن   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   تَُباعَ   أَنْ   َنَهى َم  َعَلْيِه 

َلعُ  ارُ   َيُحوَزَها  َحت ى  تُْبَتاُع، َحْيُث  السِِّ  . ِرَحاِلِهمْ  ِإَلى التُّج 
اّلٰلِ    َرُسولِ   َعنْ َعْنُهَما،  اّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   اْبنِ   َعنِ وفي رواية للحاكم  

َلعُ   تَُباعَ   أَنْ   َنَهى  أَن هُ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل     َحْيُث   السِِّ
 ِرَجاَل    ِلَيْبَعُث   َكانَ   َوِإنْ   َرْحِلِه،  ِإَلى   اْشَتَراَها   ال ِذي  َيُحوَزَها   َحت ى  تُْشَتَرى،
 .َذِلَك  َعَلى َفَيْضِربُوَنا

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ى اَرِة، َحت  ي  ِة َصاِحِب الس  َفََل َيُجوُز َبْيُع البنزيِن الذي ُهَو ِمْن ِحص  

تعالى  واّلٰل    ِة الَماُزوِت. هذا، َيْسَتِلَم البنزيَن، َوَكَذِلَك الُحْكُم في َبْيِع َماد  
 أعلم.

 بيع السلعة لمراٍب 

اَء ِسلَْعة  ِمْن  رَِبِوي    اً ُجُل يَْسَتْقرُِض قُُروضإَِذا اَكَن الر  :  10السؤال َراَد َِشَ
َ
ًة، َوأ

 ؟ِعْنِدي، َفَهْل ِمْن َحَرج  يلَعَ  
ڌڌ﴿ ٌد ِبالَمْحِق، َوَذِلَك ِبَقْوِلِه تعالى: الُمَراِبي ُمَهد  الجواب:  

ۀ﴿تعالى الَحْرَب َعَلْيِه، َقاَل تعالى:  اّلٰلُ    . َوَقْد أَْعَلنَ [276]البقرة:    ڎ
ڭڭڭ ڭۓۓےےھھھھہہہہ
ېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇ

 .[279ـ278]البقرة:  ﴾ې
َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ    َوالُمَراِبي َمْلُعوٌن، روى اإلمام مسلم َعْن َجاِبٍر َرِضَي 
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َرُسولُ  َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َلَعَن  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َبا، َعَلْيِه  الرِِّ آِكَل  َم 
 هذا أوَلً.َوُمْؤِكَلُه، َوَكاِتَبُه، َوَشاِهَدْيِه. َوَقاَل: »ُهْم َسَواٌء«. 

َبا، َوَلْيَس آِكَل  ِرَبِوي    ا  الذي َيْسَتْقِرُض ُقُروضثانيًا:   ، ة  ُهَو ُمْطِعٌم للِرِّ
ُه ُمِعيٌن َعَلى أَْكِل األَْمَواِل تعالى، أِلَن  ِباّلٰلِ    َوالِعَياذُ   ْعَنةِ َوُهَو َمْشُموٌل ِبالل  

 .  ِبَغْيِر َحٍقِّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ْلَعَة ِمم   ْن َيْسَتْقِرُض  َفِمْن َحْيُث الَفْتَوى ََل َحَرَج في َبْيِع اإِلْنَساِن الِسِّ
َبِوي   َعاُمِل  َوى َوالَوَرُع أَْنَصُحُه ِبَعَدِم الت  قْ َة، َوَلِكْن ِمْن َحْيُث الت  الُقُروَض الِرِّ

 تعالى أعلم. واّلٰل  َمَعُه. هذا،
 ينوي أن َل يدفع الفوائد الربوية

وربي  :  11السؤال
َ
ْن يَْسَتْقرَِض َقْرضَوَلِي ُمِقيٌم يف َدْولَة  أ

َ
أ ، يُِريُد    اً رَِبِوي   اً ة 

ُثم   الَماِل،  َهَذا  اِلْستِْثَمارِ  هِ  بََِلِ إىل  َويَرِْجَع  ابلُُنوِك،  َبْعِض   يُِعيدَ   ِمْن 
َبِوي   ِّ للَبْنِك بُِدوِن الَفَوائِِد الِرِّ ْسلُوب  َخاص 

ُ
 ِة؟ الَقْرَض بِأ
ِإْسََلِمِه  أوَلً:  الجواب:   َعْن  َحَسَنة   ُصوَرة   َسُيْعِطي  َهَذا  َوَلُدُكْم 

  ِف؟ روى المروزي َعْن َيِزيَد ْبِن َمْرَثٍد َقاَل: َقاَل َرُسولُ َصرُّ ا الت  َوِديِنِه ِبَهذَ 
َم: »ُكلُّ َرُجٍل ِمَن الُمْسِلِميَن َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  

ْسََلُم ِمْن ِقَبِلَك«.ََل يُْؤَتى اّلٰلَ اّلٰل   َعَلى َثْغَرٍة ِمْن ثَُغِر اإِلْسََلِم،  اإْلِ
، ا  ار َغد    ا  ُقْل ِلَوَلِدَك: أَْعِط ُصوَرة  َحَسَنة  َعْن ِإْسََلِمَك، َوََل َتُكْن َخاِئن

 َفَهَذا َلْيَس ِبَوْصِف اإِلْنَساِن الُمْؤِمِن.
َبِويُّ ثانيًا:   الِرِّ ُمَحر    الَعْقُد  َشْرعَعْقٌد  ُكلُّ ا  ٌم  َمْلُعوٌن  ِفي  ،  َدَخَل  ِه  َمْن 
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  ى َصل  اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َلَعَن َرُسولُ اّلٰلُ    روى اإلمام مسلم َعْن َجاِبٍر َرِضَي 
َبا، َوُمْؤِكَلُه، َوَكاِتَبُه، َوَشاِهَدْيِه. َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   َم آِكَل الرِِّ

 َوَقاَل: »ُهْم َسَواٌء«. 
ال َوالت   َعْقِد  َعَلى  َمْشُموٌل  ْوِقيُع  َوالُمَوِقُِّع  الَكَباِئِر،  ِمَن  َكِبيَرةٌ  َبا  ِرِّ
.ِبالَوِعيِد الن    َبِوِيِّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُه ِمَن  ُه ِمَن الَكَباِئِر، َوأِلَن  َفََل َيُجوُز ِلَوَلِدُكْم أَْن َيْفَعَل َهَذا األَْمَر، أِلَن  

، َوأِلَن   ُه يُْعِطي ُصوَرة  َسِيَِّئة   ُه ِمَن الِخَياَنِة، َوأِلَن  الِخَداِع، َوأِلَن  ُه ِمَن  الِغِشِّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  َعْن ِإْسََلِمِه. هذا،

 تاجر يكثر من ألفاظ الكفر 

الُكْفِر  :  12السؤال لَْفاِظ 
َ
أ ِمْن  يُْكرِثُ  ِمْن رَُجل   ابَلَضائِِع  اُء  ََيُوُز َِشَ َهْل 

ِ  َوالِعَياذُ   تعاىل؟  بِاّٰلله
َيَتَلف    أوًَل:الجواب:   الَعْبُد  َهَذا  َكاَن  أََماَم  ِإَذا  الُكْفِر   َِ ِبأَْلَفا ُظ 

َوأَْن  َحِكيٍم،  ِبأُْسُلوٍب  َعَلْيِه  يُْنِكَر  أَْن  الُمْشَتِري  َعَلى  َوَجَب  الُمْشَتِري، 
أََصر   َفِإْن  الُمْنَكِر،  َعِن  َوَيْنَهاُه  ِبالَمْعُروِف،  َفََل َيْأُمَرُه  َيْبَقى    ،  أَْن  َيُجوُز 

ا َمَعُه ِخََلَل َتَلفُّ  ىئېئېئ﴿ِظِه ِبَكِلَماِت الُكْفِر، ِلَقْوِلِه تعالى:  َجِليس 
مبخبحبجبىئيئمئحئجئییییىئىئ

 . [68]األنعام:   متختحتجتيبىب
ا، َما  الت  ثانًيا:   يَن، َوَغْيِر الُمْسِلِميَن َجاِئٌز َشْرع  َداَم  َعاُمُل َمَع الُمْرَتِدِّ

َراُء َمَعُهْم َمْشُروع َمُة َفََل َيُجوُز ا األُُموُر الُمَحر  في ِديِنَنا، أَم    ا  الَبْيُع َوالِشِّ
 َعاُمُل ِفيَها.الت  
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ا، َمَع الِحْرِص َعَلى  َفِشَراُء الَبَضاِئِع ِمْن ِعْنِد َهَذا الر   ُجِل َجاِئٌز َشْرع 

ِحيِم، ُجِل الَحِكيِم الر  ْهِي َعِن الُمْنَكِر، ِبأُْسُلوِب الر  وِف، َوالن  األَْمِر ِبالَمْعرُ 
ُجَل َوأَْمَثاَلُه َمْرَضى َيْحَتاُجوَن إلى َرْحَمٍة ِلَتْخِليِصِهْم ِمْن َهَذا  َهَذا الر    أِلَن  
 تعالى أعلم. واّلٰل   اِء الَوِبيِل. هذا،الد  

 

 **  **  ** 
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 قتل العمد هل له كفارة؟
 امرأة قتلت نفساً بغري حق، هل ُتب عليها الكفارة والية؟ : 1السؤال

الن  أوَلً:  الجواب:   َعْمدَقْتُل  َحٍقِّ  ِبَغْيِر   يَُعدُّ   ا  َوظُْلم  ا  َوُعْدَوان  ا  ْفِس 
گگ﴿ تعالى، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه تعالى:  ِباّلٰلِ    ِمْن أَْكَبِر الَكَباِئِر َوالِعَياذُ 

ںڱڱڱڱڳڳڳڳگ

 .[93]النساء:  ڻڻڻں
ِة الَوَداِع: َم في َحج  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه َصل  

 َهَذا،   َيْوِمُكمْ   َكُحْرَمةِ   َحَراٌم،  َبْيَنُكمْ   َوأَْعَراَضُكْم،  َوأَْمَواَلُكْم،  ِدَماَءُكْم،  »َفِإن  
اِهدُ   ِلُيَبلِِّغِ   َهَذا،  َبَلِدُكمْ   ِفي  َهَذا،  َشْهِرُكمْ   ِفي اِهدَ   َفِإن    الَغاِئَب،   الش   الش 

اإلمام  ِمْنُه«  َلهُ   أَْوَعى  ُهوَ   َمنْ   يَُبلِِّغَ   أَنْ   َعَسى  َعْبدِ   َعنْ البخاري    رواه 
ْحَمنِ   . أَِبيهِ  َعنْ  َبْكَرَة،  أَِبي  ْبنِ   الر 

الت   َباُب  الَكَباِئِر  ثانيا :  أَْهِل  ِمْن  الُعَصاِة  َجِميِع  أََماَم  َمْفُتوٌح  ْوَبِة 
ى  ْمُس ِمْن َمْغِرِبَها، أَو َحت  ى َتْطُلَع الش  َغاِئِر، َوََل يُْغَلُق َهَذا الَباُب َحت  َوالص  

 َتَقَع ُروُح الَعْبِد في الَغْرَغَرِة.
پپپٻٻٻٻٱ﴿اِئِبيَن:  َقاَل تعالى في َحِقِّ الت  

  ٹٹٹٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀڀڀپ
ڄڄڄڄ  ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ

ڍڇڇڇچڇچچچڃڃڃڃ

 .[71ـ68]الفرقان:  ﴾ڑڑژژڈڈڎڎڌڌ ڍ
  َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِِّ َرِضَي وروى الشيخان ـ واللفظ لمسلم ـ  
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل َم َقاَل: »َكاَن اّلٰلُ    َصل ىاّلٰلِ    َعْنُه، أَن  َنِبي  اّلٰلُ  
َفَسأََل َعْن أَْعَلِم أَْهِل  ،  ا  ِفيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َرُجٌل َقَتَل ِتْسَعة  َوِتْسِعيَن َنْفس 

، َفَهْل  ا  اأْلَْرِض َفُدل  َعَلى َراِهٍب، َفأََتاُه َفَقاَل: ِإن ُه َقَتَل ِتْسَعة  َوِتْسِعيَن َنْفس 
 َلُه ِمْن َتْوَبٍة؟ 

، ثُم  َسأََل َعْن أَْعَلِم أَْهِل اأْلَْرِض  َل ِبِه ِمائَة  َفَقَتَلُه، َفَكم  َفَقاَل: ََل، 
 َعَلى َرُجٍل َعاِلٍم، َفَقاَل: ِإن ُه َقَتَل ِمائََة َنْفٍس، َفَهْل َلُه ِمْن َتْوَبٍة؟ َفُدل  

َكَذا   أَْرِض  ِإَلى  اْنَطِلْق  الت ْوَبِة؟  َوَبْيَن  َبْيَنُه  َيُحوُل  َوَمْن  َنَعْم،  َفَقاَل: 
ْم، َوََل َتْرِجْع ِإَلى أَْرِضَك، َمَعهُ اّلٰلَ    َفاْعُبدِ اّلٰلَ    َيْعُبُدونَ   ا  َوَكَذا، َفِإن  ِبَها أَُناس
 َفِإن َها أَْرُض َسْوٍء.

َفاْنَطَلَق َحت ى ِإَذا َنَصَف الط ِريَق أََتاُه الَمْوُت، َفاْخَتَصَمْت ِفيِه َمََلِئَكُة 
ْحَمِة: َجاَء َتاِئب ْحَمِة َوَمََلِئَكُة اْلَعَذاِب، َفَقاَلْت َمََلِئَكُة الر  ْلِبِه ِبقَ   ُمْقِبَل    ا  الر 

.  ا  َوَقاَلْت َمََلِئَكُة اْلَعَذاِب: ِإن ُه َلْم َيْعَمْل َخْير اّلٰلِ،ِإَلى   َقطُّ
، َفَجَعُلوُه َبْيَنُهْم، َفَقاَل: ِقيُسوا َما َبْيَن   َفأََتاُهْم َمَلٌك ِفي ُصوَرِة آَدِميٍِّ

َفَقاسُ  َلُه،  َفُهَو  أَْدَنى  َكاَن  أَي ِتِهَما  َفِإَلى  ِإَلى  اأْلَْرَضْيِن،  أَْدَنى  َفَوَجُدوُه  وُه 
ْحَمِة«.   اأْلَْرِض ال ِتي أََراَد، َفَقَبَضْتُه َمََلِئَكُة الر 

ا أََتاُه الَمْوُت َنأَى ِبَصْدِرهِ   َقاَل َقَتاَدُة: َفَقاَل اْلَحَسُن ُذِكَر َلَنا، أَن ُه َلم 
َم ِلَيْقُرَب ِبَذِلَك ِإلى األَْرِض ا اِلَحِة(.)أَْي: َنَهَض َوَتَقد   لص 

الَمْقُتوِل،  ثالثًا:   أَْوِلَياُء  َيْعُف  َلْم  ِإَذا  الِقَصاُص  الَعْمِد  َقْتِل  ُعُقوَبُة 
.  [178]البقرة:    ﴾کڑڑژژڈ﴿ َوَذِلَك ِلَقْوِلِه تعالى:  

 ۈۆۆۇۇڭڭڭ﴿َوِلَقْوِلِه تعالى:  
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ۀڻڻڻڻںںڱ﴿. َوِلَقْوِلِه تعالى:  [179]البقرة:  

 . [33]اإلسراء:  ﴾ھھہہہہۀ
 اْمِرئٍ   َدمُ   َيِحلُّ   ََل َم: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه َصل  

 الث يُِِّب :  َثََلٍث   ِبِإْحَدى  ِإَل    اّلٰلِ،  َرُسولُ   َوأَنِِّياّلٰلُ    ِإَل    ِإَلهَ   ََل   أَنْ   َيْشَهدُ   ُمْسِلٍم،
اِني،  « رواه اإلمام ِلْلَجَماَعةِ   الُمَفاِرُق   ِلِديِنهِ   َوالت اِركُ   ِبالن ْفِس،  َوالن ْفُس   الز 
 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي اّلٰلِ  َعْبدِ  َعنْ مسلم 

ٌر َبْيَن َثََلِث ِخَصاٍل،  ِم ُمَخي  الد    َوِلي    أَْجَمَع الُفَقَهاُء َعَلى أَن  رابعًا:  
ا أَْن يَُصاِلَحُه َعَلى َماٍل  ا أَْن َيْعُفَو َعْنُه، َوِإم  ِمَن الَقاِتِل، َوِإم    ا أَْن َيْقَتص  ِإم  

کڑڑژژڈ﴿ُمَقاِبَل الَعْفِو، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه تعالى:  

ںںڱڱڱڱڳڳڳڳگگگگککک

ےھھھہھہہہۀڻۀڻڻڻ

َوِلَقْوِلِه تعالى:  [178]البقرة:    ۓۓے ۉۉۅۅ﴿. 

 .[45]المائدة:  ېې
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َعَلْيِه    َلهُ   ُقِتَل   َوَمنْ َم: 

ا :  الن َظَرْينِ   ِبَخْيرِ   َفُهوَ   َقِتيٌل  ا   يُْفَدى،  أَنْ   ِإم  « رواه اإلمام مسلم يُْقَتَل   أَنْ   َوِإم 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  يأَبِ َعْن 

الَكف  أَم  خامسًا:   في  ا  الُفَقَهاُء  اْخَتَلَف  َفَقِد  الَعْمِد،  َقْتِل  في  اَرُة 
 ُوُجوِبَها َعَلى الَقاِتِل ِإَذا َعَفا أَْوِلَياُء الَمْقُتوِل.
الَحَنِفي   ِمَن  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوِر  َوالَماِلِكي  َفِعْنَد  ِعْنَد ِة  َوالَمْشُهوِر  ِة 

 اَرُة، َوِهَي ِإْعَتاُق َرَقَبٍة، أَو ِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن.الَحَناِبَلِة ََل َتِجُب الَكف  
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ُة، َوفي ِرَواَيٍة ِعْنَد اإِلَماِم أَْحَمَد، َوَقالُوا  اِفِعي  َوَخاَلَف في َذِلَك الش  
اَرتُُه ِإْعَتاُق ِة َعَلى َقاِتِل الَعْمِد ِإَذا َعَفا أَْوِلَياُء الَمْقُتوِل، َوَكف  ارَ ِبُوُجوِب الَكف  

 َرَقَبٍة، أَو ِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن. 
ِلِدَيِة  أَم  سادسًا:   ِبالِنِّْسَبِة  أَن  الا  الُفَقَهاُء  َذَكَر  َفَقْد  الَعْمِد،  َيَة    َقْتِل  الِدِّ
الَقْتَل الَعْمَد ُموِجٌب للِقَصاِص،   ة  للَقْتِل الَعْمِد، أِلَن  أَْصِلي  َلْيَسْت ُعُقوَبة   
 ْلِح.َبْل َتِجُب ِبالصُّ 

َيُة في الَقْتِل الَعْمِد َتِجُب َعَلى الَقاِتِل في َماِلِه، أِلَن   َها ُموِجُب  َوالِدِّ
َحال   َوَتِجُب  َعاِقَلِتِه،  َعَلى  َتِجُب  َوََل  َقَصَدُه،  ََل ِفْعٍل  ُمَؤج  ة   َوَقاِتُل    ، َلة 

 ْغِليَظ َعَلْيِه.الت   الَعْمِد َيْسَتِحقُّ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

، ِإَذا َعَفا َعْنَها أَْوِلَياُء الَمْقُتوِل،  ا  َفَيِجُب َعَلى َهِذِه الَمْرأَِة الَقاِتَلِة َعْمد
َوأَْن َتْنَدَم َعَلى َما َفَعَلْت، ،  ا  تعالى َتْوَبة  َصاِدَقة  َنُصوحاّلٰلِ    أَْن َتُتوَب إلى

 َوأَْن َتْجِزَم َعَلى أَْن ََل َتُعوَد.
َيَة التي َتم   اَلِتَِّفاُق َعَلْيَها َمَع أَْوِلَياِء    َكَما َيِجُب َعَلْيَها أَْن َتْدَفَع الِدِّ

َيِة، وَ  الِدِّ ِمَن  َعاِقَلِتَها َشْيٌء  َعَلى  َيِجُب  َوََل  َماِلَها،  ِمْن  َلِكْن ََل الَمْقُتوِل 
َيِة.  َماِنَع ِمْن ُمَساَعَدِتَها في الِدِّ

اَرِة َفِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء ََل َتِجُب َعَلْيَها، َوِعْنَد  ا ِبالِنِّْسَبِة للَكف  َوأَم  
 . ا  اَرُة، َوِهَي ِصَياُم ِسِتِّيَن َيْوم ِة َتِجُب َعَلْيَها الَكف  اِفِعي  الش  

 ُتَها ِبَيِقيٍن. ى َتْبَرأَ ِذم  ِة َحت  اِفِعي  َتْأُخَذ ِبَقْوِل الش   َوأََنا أَْنَصُحَها أَنْ 
الت  اّلٰلَ    أَْسأَلُ  َوَلَها ِصْدَق  َلَنا  َواإِلَناَبِة. آمين. هذا،تعالى  واّلٰل    ْوَبِة 
 تعالى أعلم. 
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 شك في المولود 
ْْنََبْت َزوَْجُتُه َوَل :  2السؤال

َ
ٌج، َفأ وِِّ يف الَوَلِ َوَنَفاهُ، َفَماَذا    َفَشك  ،  اً رَُجٌل ُمََتَ

ت   ن  يرََتَ
َ
َ   ُه َتم  ُب ىلَعَ َذلَِك، َمَع الِعلِْم بِأ ن  َُتْلِيُل اجِليَناِت، َفَتَبني 

َ
الَوَلَ     أ

ْم اَل؟ َوَهْل ُيَقاُم َحدُّ 
َ
نَا ىلَعَ َزوَْجتِِه؟  لَيَْس هَلُ، َفَهْل يُلَْحُق الَوَلُ بِِه أ  الِزِّ

ْوَجِة، َوفي َهِذِه الَحاَلِة  للز    ا  َنْفَي الَوَلِد يُْعَتَبُر َقْذف  ِإن  َلً:  أو الجواب:  
َزْوَجَتُه َزَنْت، َفِإْن َلْم َيْأِت   ْوِج أَْن َيْأِتَي ِبأَْرَبَعِة ُشُهوٍد ِبأَن  َيِجُب َعَلى الز  

ڭۓۓےےھ﴿ الُمََلَعَنُة َبْيَنُهَما، ِلَقْوِلِه تعالى:    ُهوِد َتِتمُّ ِبالشُّ 

ۅ  ۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

ۇئۇئوئوئەئەئائ ائىىېېېېۉۉ

 ﴾حئجئییییىئىئىئېئ  ېئېئۈئۈئۆئۆئ
 . [9ـ6]النور: 

 اِلي: ْكِل الت  َوَتُكوُن الُمََلَعَنُة ِبالش  
اِدِقيَن ِفيَما َرَمْيُت  ِإِنِّي َلِمَن الص  ِباّلٰلِ    أَْشَهدُ اٍت:  ْوُج أَْرَبَع َمر  َيُقوُل الز  

 .ِمَن الَكاِذِبينَ ِإْن ُكْنُت  َعَلي  اّلٰلِ   َلْعَنةَ  ِبِه َزْوَجِتي، َوالَخاِمَسَة أَن  
 ِفيَما َرَماِني ِبِه، َوَعَلي    ِإن ُه َلِمَن اْلَكاِذِبينَ ِباّلٰلِ    ْوَجُة: أَْشَهدُ َوَتُقوُل الز  

اِدِقينَ اّلٰلِ  َغَضُب   . ِإْن َكاَن ِمَن الص 
َتم  ثانيًا:   يَُفر  ِإَذا  َبْيَنُهَما  الُمََلَعَنُة  َيْجَتِمَعاِن، ِت  َوََل  َبْيَنُهَما  ُق 

 تعالى.اّلٰلِ  َوِحَسابُُهَما َعَلى
ُجُل الَوَلَد ُمَباَشَرة  َبْعَد الِوََلَدِة َفََل يُْلَحُق ِبِه َبْعَد  ِإَذا َنَفى الر  ثالثًا:  

ِه.   الُمََلَعِنِة، َويُْلَحُق ِبأُِمِّ
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الر   َقْذفَفَنْفُي  يُْعَتَبُر  َزْوَجِتِه  ِوََلَدِة  َبْعَد  الَوَلَد  َفِإم  ا  ُجِل  َيْأِتَي ،  أَْن  ا 
ُق  ِت الُمََلَعَنُة َبْيَنُهَما يَُفر  الُمََلَعَنُة َبْيَنُهَما، َفِإَذا َتم    و َتِتم  ِبأَْرَبَعِة ُشُهوٍد، أَ 

ِه.   ْوجِ َبْيَنُهَما، َوََل يُْلَحُق الَوَلُد ِبالز    َويُْلَحُق ِبأُِمِّ
اّلٰلِ    َوََل ِقيَمَة ِلَتْحِليِل الِجيَناِت َبْعَد الُمََلَعَنِة، ِلَقْوِل َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

َوَسل  اّلٰلُ    ىل  َص  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  أَُمي  َعَلْيِه  ْبِن  ِلِهََلِل  َقَذَف َم  ِعْنَدَما  َة 
َنَة أَْو َحدٌّ ِفي َظْهِرَك«َزْوَجَتُه:   .»الَبيِِّ

َيْنَطِلُق َيْلَتِمُس   ِإَذا َرأَى أََحُدَنا َعَلى اْمَرأَِتِه َرُجَل    اّلٰلِ،َفَقاَل: َيا َرُسوَل  
َنةَ   .الَبيِِّ

َنَة  َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  َفَجَعَل الن ِبيُّ   َيُقوُل: »الَبيِِّ
 . َوِإَل  َحدٌّ ِفي َظْهِرَك«

ُئ  اّلٰلُ    قِِّ ِإنِِّي َلَصاِدٌق، َفَلُيْنِزَلن  ٌل: َوال ِذي َبَعَثَك ِبالحَ َفَقاَل ِهََل  َما يَُبرِِّ
، َفَنَزَل ِجْبِريُل َوأَْنَزَل َعَلْيِه:   َفَقَرأَ   ﴾ےےھ﴿ َظْهِري ِمَن الَحدِِّ

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ    ىَصل  َفاْنَصَرَف الن ِبيُّ  .  جئییی﴿َحت ى َبَلَغ:  
َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  ٌل َفَشِهَد، َوالن ِبيُّ  َفأَْرَسَل ِإَلْيَها، َفَجاَء ِهََل َم  َوَصْحِبِه َوَسل  

َيْعَلُم أَن  أََحَدُكَما َكاِذٌب، َفَهْل اّلٰلَ    َيُقوُل: »ِإن  َم  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
 .ِمْنُكَما َتاِئٌب«

ا َكاَنْت   ِعْنَد الَخاِمَسِة َوق ُفوَها، َوَقالُوا: ِإن َها  ثُم  َقاَمْت َفَشِهَدْت، َفَلم 
 . ُموِجَبةٌ 

ثُم   َتْرِجُع،  أَن َها  َظَنن ا  َحت ى  َوَنَكَصْت،  َفَتَلك أَْت  َعب اٍس:  اْبُن  َقاَل 



 كتاب الجنايات والحدود
 

335 

 . أَْفَضُح َقْوِمي َساِئَر الَيْوِم، َفَمَضْت َقاَلْت: ََل 
الن ِبيُّ   َوعَ اّلٰلُ    ىَصل  َفَقاَل  َوَسل  َعَلْيِه  َوَصْحِبِه  آِلِه    : »أَْبِصُروَها مَ َلى 

 َفِإْن َجاَءْت ِبِه أَْكَحَل الَعْيَنْينِ (  ا هَ لَ مْ حَ   عُ َض ا تَ مَ دَ نْ ا عِ وهَ بُ اقِ رَ ا وَ هَ يْ لَ وا إِ رُ ظُ انْ )
( ا مَ هُ مَ خْ َض )  َساِبَغ األَْلَيَتْينِ (  الٍ حَ تِ اكْ   رِ يْ غَ   نْ مِ   ة  قَ لْ خِ   ونِ فُ الجُ   ادِ وَ َس   يدَ دِ َش )

اَقْينِ   .َفُهَو ِلَشِريِك اْبِن َسْحَماَء«( ئَ لِ تَ مْ مُ ) َخَدل َج الس 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  َفَجاَءْت ِبِه َكَذِلَك، َفَقاَل الن ِبيُّ  

رواه اإلمام   َلَكاَن ِلي َوَلَها َشْأٌن« اّلٰلِ     َما َمَضى ِمْن ِكَتاِب : »َلْوََل مَ َوَسل  
 َعْنُهَما. اّلٰلُ  َرِضَي  َعِن اْبِن َعب اٍس البخاري 

 ِمْن أَْن ََل يُْحَكَم َعَلى أََحٍد ِإَل    َوَجل    َعز  اّلٰلُ    َيْعِني: َلْوََل َما َقَضى 
 ِة. هذا، ْبهَ الِلَِّعاَن َماِنٌع ِمْن ِإْعَماِل الشُّ   ِباْعِتَراٍف َعَلى َنْفِسِه، أَو َبِيَِّنٍة، َوأِلَن  

 تعالى أعلم.واّلٰل 
 التبليغ عمن يقوم بالسرقة

يلَعَ  :  3السؤال َهْل ََيُِب  َماِِم َْسَِقاٌت، 
َ
أ َوَُتُْصُل   ، َكة  ْعَمُل يف ََشِ

َ
أ نَا 

َ
ْن   أ

َ
أ

 ِ ْعلَِم ُمِديَر الْش 
ُ
ْسرُتَ الس  أ

َ
ْم أ

َ
 ارَِق؟ َكِة بَِذلَِك، أ

َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َسِعيدٍ روى اإلمام مسلم َعْن أَِبي    أوَلً:الجواب:  
: َيُقولُ َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَصل  اّلٰلِ  َرُسوَل  َسِمْعُت َقاَل: 
ْرهُ   ا  ُمْنَكر  ِمْنُكمْ   َرأَى  »َمنْ   َلمْ   َفِإنْ   َفِبِلَساِنِه،  َيْسَتِطعْ   َلمْ   َفِإنْ   ِبَيِدِه،  َفْلُيَغيِِّ

يَماِن«  أَْضَعُف  َوَذِلَك  َفِبَقْلِبِه، َيْسَتِطعْ   .اإْلِ
ڦڦڦڤڤڤڤٹ﴿ تعالى:  اّلٰلُ    َوَيُقولُ 

چچ  چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦ
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 . [79ـ78]المائدة:    ڎڌڌڍڇڍڇڇڇ
  َسَترَ   َوَمنْ َم: »َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَيُقوُل َصل    ثانيًا:

ْنَيا   ِفياّلٰلُ    َسَتَرهُ   ،ا  ُمْسِلم   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ « رواه اإلمام مسلم  َواآْلِخَرةِ   الدُّ
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
  َعز  اّلٰلِ    ْوَبِة إلىَتْأُمَرُه ِبالت  اِرِق، َوأَْن  ْصِح للس  َفَيِجُب َعَلْيَك َتْقِديُم النُّ 

  ا  ، َوَجَب َعَلْيَك َشْرع ، َوِبِإَعاَدِة الُحُقوِق أِلَْصَحاِبَها، َفِإْن أََبى َوأََصر  َوَجل  
  َفأَْنَت آِثٌم.ِرَكِة، َوِإَل  أَْن تُْعِلَم َصاِحَب الش  

 يُْشَتَرُط أَْن تُْظِهَر َنْفَسَك  ٍة، َوََل ِرَكِة ِبَطِريَقٍة َخِفي  أَْعِلْم َصاِحَب الش  
ْح ِبَنْفِسَك. َك الُمَبِلُِّغ، َوِإَل  أَن     َفَصِرِّ

تعالى،  اّلٰلِ    َما َيِجُب َسْتُرُه ِإَذا َتاَب إلىْتُر َعَلى الُمْسِلِم، ِإن  ا الس  َوأَم  
 ْوٌن َلُه َعَلى الَمْعِصَيِة، ِرَقِة َفَسْتُرُه عَ َعَلى الَمْعِصَيِة َوالس    ا  ا ِإَذا َكاَن ُمِصرَوأَم  

َيُقوُل:  َواّلٰل   ییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿تعالى 

 اِرِق. اِرِق َفُهَو َعاٍص َكالس  . َوَمْن َسَكَت َعِن الس  [2]المائدة:  ﴾ی
َيُرد  اّلٰلَ    أَْسأَلُ  أَْن  َردتعالى  ِديِنِه  إلى  تعالى  واّلٰل    . هذا،َجِميَل    ا  َنا 

 أعلم.
 **  **  ** 
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 الضرب على الدف

ْ : 1السؤال ْعَراِس َوَغرْيَِها؟ ِب ىلَعَ الُّ َما ُحْكُم الض 
َ
 ف  يف األ

والنسائيُّ الجواب:   أحمد  اإلمام  َحاِطٍب    روى  ْبِن  ِد  ُمَحم  َعْن 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    اْلُجَمِحيِِّ َرِضَي 
َوَسل   ِفي  َوَصْحِبِه  ْوُت  َوالص  فُّ  الدُّ َواْلَحَراِم  اْلَحََلِل  َبْيَن  »َفْصٌل  َم: 

َكاِح«.   النِِّ
اّلٰلِ    َعْنَها َقاَلْت: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    وروى الترمذي َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 

َكاَح، َواْجَعُلوُه ِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ    ىَصل   َم: »أَْعِلنُوا َهَذا النِِّ
ُفوِف«.  ِفي الَمَساِجِد، َواْضِربُوا َعَلْيِه ِبالدُّ

 ِفِّ َواَلْسِتَماِع ِإَلْيِه. ْرِب ِبالدُّ َفَق الُفَقَهاُء َعَلى ِحِلِّ الض  َوات  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

، َما َلْم  ا  اِس َوفي َغْيِرَها َجاِئٌز َشْرعفِِّ في األَْعرَ ْرُب َعَلى الدُّ َفالض  
ِفِّ َجََلِجل، َوأَْن ََل َيُكوَن  َماٌت، َوِبَشْرِط أَْن ََل َيُكوَن للدُّ َيُكْن ُهَناَك ُمَحر  

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،ا  ج ُمَصن  
 العزف على البيانو والعود

 التسلية؟ما حكم العزف ىلع ابليانو والعود، بقصد : 2السؤال
َمْشُموَلَتاِن في  الجواب:   َوُهَما  الَعْزِف،  آََلِت  ِمْن  َوالُعوُد  البَيانُو 

 ُصوِص التي َجاَءْت في َتْحِريِم الَمَعاِزِف، َوَتْحِريِم َسَماِعَها. النُّ 
ُه  َعْنُه، أَن  اّلٰلُ     َرِضَي اأْلَْشَعِرِيِّ   َماِلٍك   يأَبِ روى اإلمام البخاري َعْن  

 ِمنْ   َلَيُكوَنن  »:  َيُقولُ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبي    َسِمعَ 
ِتي  «.َوالَمَعاِزَف   َوالَخْمرَ  َوالَحِريَر، الِحرَ  َيْسَتِحلُّونَ  أَْقَواٌم، أُم 
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َيْسَتِحلُّ  َوالَحِريَر  َوَمْعَنى  الِحَر  أَن  َوالَمَعاِزَف   َوالَخْمرَ وَن  األَْصَل    : 
تُِفيُد َما َسَيُكوُن في الُمْسَتْقَبِل، َوالَمْعَنى:   َلَيُكوَنن  ْحِريُم، َوَكِلَمُة: ِفيَها الت  

َيْسَتِحلُّ أَن   أَُناٌس  َسَيْأِتي  ُمَحر  ُه  َكاَن  َما  أِلَْنُفِسِهْم  َويُِبيُحوَن  ِحرٍ   ا  موَن   ِمْن 
 .َوَحِريٍر َوَمَعاِزَف 

  َرُسوَل   أَن    ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُحَصْينٍ   ْبنِ   ِعْمَرانَ   َعنْ وروى الترمذي  
ةِ   َهِذهِ   »ِفي:  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َخْسٌف   األُم 

 .َوَقْذٌف«  َوَمْسخٌ 
 َذاَك؟  َوَمَتى اّلٰلِ، َرُسوَل  َيا : الُمْسِلِمينَ   ِمنَ   َرُجٌل  َفَقاَل 
 .الُخُموُر« َوُشِرَبِت  َوالَمَعاِزُف  الَقْيَناُت  َظَهَرِت  »ِإَذا: َقاَل 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ْسِلَيِة،  َفََل َيُجوُز الَعْزُف َعَلى البَيانُو َوََل َعَلى الُعوِد، َسَواٌء ِبَقْصِد الت  

الط    وأَ  َوالس  ِبَقْصِد  َفلَيْسَمِع  َماِع،  َرِب  َنْفَسُه  يُِريَح  أَْن  اإِلْنَساُن  أََراَد  َوِإَذا 
ُه َعَلْيَنا أَن  اّلٰلِ    ُه ِمْن َتَماِم َفْضلِ األََناِشيَد الَهاِدَفَة الَخاِلَيَة ِمَن الُموِسيَقا، أِلَن  

 يُْغِني َعِن الَحَراِم. َجَعَل ُمَقاِبَلُه ِمَن الُمَباِح َما ِإَل   ا  َم َعَلْيَنا َشْيئَما َحر  
 الَحْمُد، َوََل َيُجوُز الُخُروُج ِمْنَها  َوَداِئَرُة الَحََلِل َواِسَعٌة َوَكِبيَرةٌ َوّللِٰ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  تعالى. هذا،اّلٰلُ  مَ إلى َما َحر  
 تطيب المرأة عند خروجها من البيت

َتَطيُّ :  3السؤال ِعْنَد خُ َما ُحْكُم  ةِ 
َ
الَمْرأ َطْبعِب  َويِهَ  ابَلْيِت،  ِمَن    اً ُروِجَها 

َسي    َتُمرُّ  يف  َولَيَْسْت  الِرَِّجاِل،  َخاص  بنَْيَ  َبْعِض  اَرة   َمَع  و 
َ
أ بَِنْفِسَها  ة  

 ََمَارِِمَها؟
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، َعِن الن ِبيِِّ  َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َعْن أَِبي ُموَسى روى الترمذي  الجواب:  
َقاَل: »ُكلُّ َعْيٍن َزاِنَيٌة، َوالَمْرأَُة َم  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصل  

ْت ِبالَمْجِلِس َفِهَي َكَذا َوَكَذا« َيْعِني َزاِنَية    .ِإَذا اْسَتْعَطَرْت َفَمر 
َيْبُلُغ ِبِه الن ِبي   َعْنُه،  اّلٰلُ    َرِضَي   أَِبي ُهَرْيَرةَ وروى اإلمام أحمد َعْن  

، مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َبة  : اْسَتْقَبَل أَبُو ُهَرْيَرَة اْمَرأَة  ُمَتَطيِِّ
اِر؟  َفَقاَل: أَْيَن تُِريِديَن َيا أََمَة اْلَجب 

 َفَقاَلْت: اْلَمْسِجَد.
 َفَقاَل: َوَلُه َتَطي ْبِت؟

 َقاَلْت: َنَعْم. 
َبة  تُِريُد »ن ُه َقاَل:  َقاَل أَبُو ُهَرْيَرَة: إِ  أَيَُّما اْمَرأٍَة َخَرَجْت ِمْن َبْيِتَها ُمَتَطيِِّ

َعز  َوَجل  َلَها َصََلة  َحت ى َتْرِجَع َفَتْغَتِسَل ِمْنُه ُغْسَلَها  اّلٰلُ    اْلَمْسِجَد، َلْم َيْقَبلِ 
 «.ِمَن اْلَجَناَبةِ 

َجاِل َوالِنَِّساِء، َوَذِلَك ِلَما رواه  َطيُّ الت    ُه يَُسنُّ َوَذَكَر الُفَقَهاُء أَن   ُب للِرِّ
َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي َعْن أَِبي أَيُّوَب  الترمذي  

أَْرَبٌع ِمْن ُسَنِن الُمْرَسِليَن: الَحَياُء، َوالت َعطُُّر، »:  مَ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
َكاحُ َوا  َواُك، َوالنِِّ  «. لسِِّ

 َقاَل: َقاَل َرُسولُ َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َعْن أََنٍس َوِلَما رواه اإلمام أحمد  
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ْنَيا  »:  مَ َعَلْيِه  الدُّ ِمَن  ِإَلي   َب  ُحبِِّ

ُة َعْينِ  يُب، َوُجِعَلْت ُقر  َساُء، َوالطِِّ ََلةِ النِِّ  «. ي ِفي الص 
يُْسَتَحبُّ  الُفَقَهاُء:  الت  للر    َوَقاَل  ِبَما  َطيُّ ُجِل  َوَخاِرَجُه  َبْيِتِه  َداِخَل  ُب 
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 َيْظَهُر ِريُحُه َوَيْخَفى َلْوَنُه، َكَبُخوِر الَعْنَبِر، َوالُعوِد.
َب ِبَما َيْظَهُر َلْونُُه َوَيْخَفى ِريُحُه،  للَمْرأَِة في َغْيِر َبْيِتَها أَْن َتَتَطي    َويَُسنُّ 

الترمذي   رواه  ُهَرْيَرةَ ِلَما  أَِبي  َرُسولُ َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َعْن  َقاَل  اّلٰلِ    َقاَل: 
َجاِل َما َظَهَر ِريُحُه  : »ِطيُب الرِِّ مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  

َساِء َما َظَهَر َلْونُُه َوَخِفَي ِريُحُه«  .َوَخِفَي َلْونُُه، َوِطيُب النِِّ
َفَتَتَطي  َوأَم   َبْيِتَها  في  ِمم  ا  َشاَءْت،  ِبَما  ِلَعَدِم ُب  َيْظَهُر،  أَو  َيْخَفى،  ا 
 الَماِنِع.

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
  َها َسَتُمرُّ للَمْرأَِة أَْن َتْخُرَج ِمْن َبْيِتَها ُمَتَطِيَِّبة  ُمَتَعِطَِّرة ، أِلَن  َفََل َيُجوُز  

َجاِل، ِلُوُجوِد النُّ   ْهِي َعْن َذِلَك.َظِة في الن  ُصوِص الَعِديَدِة َوالُمَغل  َعَلى الِرِّ
 ِمْن ُجْمَلة َذِلَك:

َبَرْتِني َزْيَنُب الث َقِفي ُة،  َقاَل: أَخْ   َعْن بُْسِر ْبِن َسِعيدٍ روى اإلمام أحمد  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    ْبِن َمْسُعوٍد أَن  َرُسوَل اّلٰلِ    اْمَرأَُة َعْبدِ 

 «.ا  ِإَذا َخَرَجْت ِإْحَداُكن  ِإَلى اْلِعَشاِء، َفََل َتَمس  ِطيب »َقاَل َلَها: َم َوَسل  
 َقاَل: َقاَل َرُسولُ َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  وروى اإلمام مسلم  

  ا  : »أَيَُّما اْمَرأٍَة أََصاَبْت َبُخور مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ 
 .َفََل َتْشَهْد َمَعَنا اْلِعَشاَء اآْلِخَرَة«

َواّلٰل    ْهَوِة،ِع َواِضٌح، َوُهَو َما ِفيِه َتْحِريُك َداِعَيِة الش  َوَسَبُب َهَذا الَمنْ 
 ﴾ یییىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئۆئ﴿تعالى َيُقوُل:  

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،[2]المائدة: 
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 طيب النساء 
ِ :  4السؤال حيُهُ   َظَهرَ   َما  الر ُجلِ   ِطيبِ   َخرْيَ   »إِن  يِف:  َجاَء يف احَلِديِث الْش    رِ

حيُُه«  وََخِِفَ   لَْونُهُ   َظَهرَ   َما  الن َساءِ   ِطيِب   وََخرْيَ   لَْونُُه،   وََخِِفَ  . َما ُهَو  رِ
حيُُه؟   ِطيُب النَِِّساءِ اَّلي َيْظَهُر لَْونُُه َوخَيََْف رِ

  ُحَصْينٍ   ْبنِ   ِعْمَرانَ   َعنْ الَحِديُث َصِحيٌح َرَواُه الترمذي  الجواب:  
َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيُّ   ِلي  َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
ُجلِ   ِطيِب   َخْيرَ   »ِإن  :  مَ َوَسل    ِطيِب   َوَخْيرَ   َلْونُُه،  َوَخِفَي   ِريُحهُ   َظَهرَ   َما   الر 

َساءِ   . ِريُحُه« َوَخِفَي  َلْونُهُ  َظَهرَ   َما   النِِّ
، َوالَمْرأَُة تَُطِيُِّب َوْجَهَها  ِريُحهُ   َوَخِفَي   َلْونُهُ   َظَهرَ   َما  َوِطيُب الِنَِّساِء ُهوَ 

َوِمم   َوالِمْكَياِج،  الَمَساِحيِق  ِمَن  ِبأَْنَواٍع  الَحِديُث َوتَُزِيِّنُُه  َهَذا  يَُؤِكُِّد  ا 
 َرأَى :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   أََنٍس   َعنْ ِريِف الذي رواه اإلمام البخاري  الش  
َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل    يُّ الن بِ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ْحَمنِ   َعْبدِ   َعَلىَم  َعَلْيِه   ْبنِ   الر 

 . َمْه« أَوْ  »َمْهَيْم،: َفَقاَل  ُصْفَرٍة،  أََثرَ  َعْوٍف 
ْجُت : َقاَل : َقاَل   .َذَهٍب  ِمنْ  َنَواةٍ  َوْزنِ  َعَلى اْمَرأَة    َتَزو 
 .ِبَشاٍة«  َوَلوْ  أَْوِلمْ  َلَك،اّلٰلُ  »َباَركَ : َفَقاَل 

َقْت ِبِه ِمْن  ْفَرَة َتَعل  الصُّ   تعالى: ِإن  اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َوِويُّ َوَيُقوُل اإِلَماُم الن  
 ِجَهِة َزوَجِتِه.

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َوالِمْكَياِج    َفِإن   األَْصَباِغ  ِمَن  الَمْرأَُة  َتْسَتْعِمُلُه  َما  ُهَو  الَمْرأَِة  ِطيَب 

َوالَمَساِحيِق التي َلَها َلْوٌن ُدوَن َراِئَحٍة، َهَذا ِإَذا أََراَدِت الُخُروَج ِمْن َبْيِتَها، 
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َفِإن  أَم   َبْيِتَها  َداِخَل  َتَتَطي  ا  ِمم  َها  َشاَءْت  ِبَما  َظَهرَ ُب  ِريُحُه، ا  َوَخِفَي  َلْونُُه   
 تعالى أعلم.واّلٰل   ا َظَهَر ِريُحُه َوَخِفَي َلْونُُه. هذا،َوِمم  

 إبداء زينة المرأة 
حيُُه،  :  5السؤال ةِ، َما َظَهَر لَْونُُه وََخِِفَ رِ

َ
لََقْد َسِمْعَنا ِمْنَك َعْن ِطيِب الَمْرأ

ا ُهَو الِمْكَياُج َوالَمَساِحيُق، َفَهْل  َوقُلَْت: ِطيُبَها إَِذا َخرََجْت ِمْن بَيْتِهَ 
ةِ بِِطيبَِها َويِهَ اَكِشَفٌة َعْن وَْجِهَها؟

َ
 ُيْفَهُم ِمْن َهَذا َجَواُز ُخُروِج الَمْرأ

ُن  ، َتَتَطَيُب َوَتَتَزي  ا  ِطيَب الَمْرأََة َوِزيَنَتَها أَْمٌر ُمَباٌح َشْرع ِإن  الجواب: 
َبْيِتَها   َوَظَهَر في  َلْونُُه  َخِفَي  َوِبَما  َوِريُحُه،  َلْونُُه  َظَهَر  ِبَما  َشاَءْت  َكْيَفَما 
ا ِإَذا أََراَدْت أَْن َتْخُرَج َفََل َيُجوُز َلَها أَْن َتَضَع الِطِّيَب الذي َيْظَهُر ِريُحُه؛ أَم  
ا ِإَذا ى َبْيِتَها َفَتْغَتِسَل، أَم  ى َتْرِجَع إلَها ِإَذا َفَعَلْت َكاَنْت َزاِنَية  َحت  ِريُحُه، أِلَن  
َظَهَر َلْونُُه َوَخِفَي ِريُحُه َفََل َحَرَج في َذِلَك، َعَلى أَْن تُْسِدَل   ا  َجَعَلْت ِطيب 

ڳڳ﴿ َفََل َيُجوُز َلَها َذِلَك، َوَذِلَك ِلَقوِلِه تعالى:  َعَلى َوْجِهَها، َوِإَل  

 . [30]النور:  ڱڱڱڱڳ
يَنةُ َعْنُه:  اّلٰلُ    َوَيُقوُل اْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي   َوِزيَنةٌ   َظاِهَرةٌ،  ِزيَنةٌ :  ِزيَنَتانِ   الزِِّ

ْوُج،  ِإَل    َيَراَها  ََل   َباِطَنةٌ  ا  الز  يَنةُ   َوأَم  َياُب،:  الظ اِهَرةُ   الزِِّ ا  َفالثِِّ يَنةُ   َوأَم    الزِِّ
َواُر، َفاْلُكْحُل،: اْلَباِطَنةُ   . رواه اْبُن أَِبي َشْيَبَة. َخاَتمُ َوالْ  َوالسِِّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الَوْجَه َلْيَس ِبَعْوَرٍة َوََل َيِجُب َسْتُرُه    أَن    َفََل َيُجوُز للَمْرأَِة التي َتظُنُّ 

الش   إلى  َتْخُرَج  ِريُحُه، أَْن  َوَخِفَي  َلْونُُه  َظَهَر  الذي  الِطِّيُب  َوَعَلْيَها  اِرِع 
 تعالى أعلم.واّلٰل  َكالِمْكَياِج َوالَمَساِحيِق َوَلو َكاَنْت َخِفيَفة . هذا،
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 « اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  اْغِتَساَلَها ِمْنهُ   َتْغَتِسَل  َحتَّى »
ن  :  6السؤال

َ
ْن َتْغتَِسَل ُغْسلََها ِمَن اجَلَنابَِة  َهْل َصِحيٌح بِأ

َ
ةِ أ

َ
ُه ََيُِب ىلَعَ الَمْرأ

َرةً؟َخرََجْت إىل الش  إَِذا   ارِِع ُمَتَعِطِّ
  َلِقَي   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أََبا   َجاَء في ُسَنِن ابن ماجه أَن  الجواب:  

َبة    اْمَرأَة   ارِ  أََمةَ  َيا : َفَقاَل  اْلَمْسِجَد، تُِريدُ  ُمَتَطيِِّ  تُِريِديَن؟ أَْينَ  اْلَجب 
 .اْلَمْسِجدَ :  َقاَلْت 
 َتَطي ْبِت؟ َوَلهُ : َقاَل 

 . َنَعمْ :  َقاَلْت 
َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   َسِمْعُت   َفِإنِِّي:  َقاَل  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

 َلَها  تُْقَبْل   َلمْ   اْلَمْسِجِد،  ِإَلى  َخَرَجْت   ثُم    َتَطي َبْت،  اْمَرأَةٍ   »أَيَُّما :  َيُقولُ َم  َوَسل  
 . َتْغَتِسَل«  َحت ى َصََلةٌ 

  اْمَرأَة ،  َلِقَي   أَن هُ َعْنُه،  اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ وروى اإلمام أحمد  
َبة    ِإْعَصارٍ   ِريحَ   ِمْنَها   َفَوَجدَ  يُب َكأَن    َطيِِّ  َفَقاَل ُه ِإْعَصاٌر(  )َيْعِني َيُفوُح ِمْنَها الطِِّ
 تُِريِديَن؟  اْلَمْسِجدَ : ُهَرْيَرةَ  أَبُو َلَها 

 . َنَعمْ :  َقاَلْت 
 َتَطي ْبِت؟ َوَلهُ : َقاَل 

 . َنَعمْ :  َقاَلْت 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  ُهَرْيَرةَ   أَبُو  َقاَل 

  َتْغَتِسَل   َحت ى  َصََلة    َلَهااّلٰلُ    َفَيْقَبُل   ِلْلَمْسِجدِ   َتَطي َبْت   اْمَرأَةٍ   ِمنَ   َما »:  مَ َوَسل  
 .َفاْغَتِسِلي َفاْذَهِبي« اْلَجَناَبةِ  ِمنَ  اْغِتَساَلَها  ِمْنهُ 
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الش   الَمْرأَُة إلى  ِإَذا َخَرَجِت  الِطِّيِب  ِباَلْغِتَساِل ِمَن  ِبِه،  َفاألَْمُر  اِرِع 
 ِن.َذِلَك ِإَذا َكاَن َعَلى الَبدَ  َيْعِني أَْن تَُباِلَغ في ِإَزاَلِة الِطِّيِب، َوَلَعل  
َلُه    ا  ِلِفْعِلَها َوَتْشِبيه  ا  َعَلْيَها َوَتْعِنيف   ا  َوِقيَل: أََمُرَها ِباَلْغِتَساِل َتْشِديد

َنا، َوَذِلَك أِلَن   َجاِل. َجْت ِبالن  َها َهي  ِبالِزِّ  َظِر َشَهَواِت الِرِّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

اِرِع، ُهَو ِمْن  الَمْرأَُة َوَخَرَجْت إلى الش  َبِت  َفاألَْمُر ِباَلْغِتَساِل ِإْن َتَطي  
َوَتْشِنيع َجَسِدَها،  َعْن  الِطِّيِب  ِبِإَزاَلِة  ِبالُمَباَلَغِة  األَْمِر  الذي   ا  َباِب  ِلِفْعِلَها 

 تعالى أعلم.واّلٰل  َفَعَلْتُه. هذا،
 إنشاد المرأة أمام الرجال 

ُ   ما حكم مديح املرأة للنيب َصّل  :  7السؤال َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه    اّٰلله
 َم يف حضة الرجال، مع وجود آالت الطرب؟َوَسل  

، َوأََعِفِّ َتَباَرَك وتعالى أِلََعِفِّ الِنَِّساِء َوأَْطَهِرِهن  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  
َوأَْكَمِلِهن  الز   الطُّ ْوَجاِت  َزَمِن  في  َوالَعَفاِف:  ،  ٿٿٺ﴿ْهِر 

ڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹٿٿ

أِلُم  [32]النساء:    ڄڄ الِخَطاُب  َهَذا  َكاَن  َفِإَذا  الُمؤِمِنيَن .  َهاِت 
 ِمْن َباِب أَْوَلى َوأَْوَلى. َفِلَغْيِرِهن  

َلَقْد أُِمَرِت الَمْرأَُة الُمْسِلَمُة أَْن ََل َتِليَن في َقْوِلَها، َوأَْن َيُكوَن َقْولَُها  
َوْجٍه يُْظِهُر في الَقْلِب َعََلَقة  ِبَما  ى، َوََل َيُكوَن َعلَ َل  ، َوَكََلُمَها َفْص َجْزَل  

َيْظَهُر َعَلْيِه ِمَن الِلِّيِن، َكَما َكاَنْت َعَلْيِه الَحاُل في ِنَساِء الَعَرِب ِمْن ُمَكاَلَمِة  
َجاِل ِبَتْرِخيِم الص    ْوِت َوِليِنِه، ِمْثُل َكََلِم الُمِريَباِت َوالُموِمَساِت. الِرِّ
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الُمْسِلمَ  َجاِل  َفالَمْرأَُة  الِرِّ َحـْضَرِة  في  الَكََلِم  ِبَخْفِض  َمْأُموَرةٌ  ُة 
أِلَن   َوالن    األََجاِنِب،  الِغَناِء  في  َوالل  َصْوَتَها  ِمَن   ْحنِ ِشيِد  َوُهَو  ِفْتَنٌة،  ِفيِه 

ِشيِد َوالِغَناِء، َوَما  ُخُضوٍع أَْعَظُم ِمْن ُخُضوِع الن    الُخُضوِع ِبالَقْوِل، َوأَيُّ 
 ْرِقيِق؟ْمِطيِط َوالت  ْلِييِن َوالت  الت    ِفيِه ِمنَ 

ِإَذا ُقِرَن َمَع ِليِن َقْوِلَها َوُخُضوِعَها َوَتْمِطيِط َكََلِمَها    َواألَْسَوأُ َحاَل  
  ى َمُة ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء، ِلَقْوِلِه َصل  ُة، الُمَحر  َوَتْرِقيِقِه اآلََلُت الُموِسيِقي  

وَ اّلٰلُ   »َسل  َعَلْيِه  ِتي  ِمنْ   َلَيُكوَنن  َم:   َوالَحِريَر،  الِحرَ   َيْسَتِحلُّونَ   أَْقَواٌم،  أُم 
َعْن  َوالَمَعاِزَف   َوالَخْمرَ  البخاري  اإلمام  رواه   اأْلَْشَعِرِيِّ   َماِلٍك   ي أَبِ « 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  ِبِيِّ  َفَيْحُرُم َمِديُح الَمْرأَِة للن  

َسَواٌء   األََجاِنِب  َجاِل  الِرِّ َمْقُرون أأََماَم  َكاَن   ا  َكاَن  َوِإَذا  ََل،  أَْم  ِبالُموِسيَقا 
 ا  ِديِنِه َردَنا إلى  تعالى أَْن َيُرد  اّلٰلَ    ، َوأَْسأَلُ ْحِريُم أََشدُّ ِبالُموِسيَقا َفالت    ا  َمْقُرون
 تعالى أعلم. واّلٰل  . آمين. هذا،َجِميَل  

 حكم رقص النساء 

ْ : 8السؤال  ِع يف َرْقِص النَِِّساءِ يف احَلَفَلِت؟َما ُحْكُم الْش 
ُمَباٌح،  الر  الجواب:   ُهَو  َبْل  يُْكَرُه،  َوََل  َيْحُرُم  ََل  َعاٍمِّ  ِبَشْكٍل  ْقُص 

َعْنُه َقاَل: َكاَنِت اْلَحَبَشُة  اّلٰلُ    َعْن أََنٍس َرِضَي َوَذِلَك ِلَما رواه اإلمام أحمد  
َرُسولِ  َيَدْي  َبْيَن  َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َيْزِفنُوَن  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َم َعَلْيِه 

ٌد َعْبٌد َصاِلٌح.  َوَيْرُقُصوَن َوَيُقولُوَن: ُمَحم 
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َرُسولُ  َوَسل  عَ اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَقاَل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َما  َلْيِه  َم: 
 َيُقولُوَن؟«. 

ٌد َعْبٌد َصاِلٌح.   َقالُوا: َيُقولُوَن: ُمَحم 
َعْنَها َقاَلْت: َجاَء َحَبٌش  اّلٰلُ    وروى اإلمام مسلم َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 

َفَدَعانِ  اْلَمْسِجِد،  ِفي  ِعيٍد  َيْوِم  ِفي  )َيْرُقُصوَن(  الن ِبيُّ َصل  َيْزِفنُوَن  اّلٰلُ   ىي 
َمْنِكِبِه، َفَجَعْلُت  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   َم، َفَوَضْعُت َرْأِسي َعَلى 

 أَْنظُُر ِإَلى َلِعِبِهْم، َحت ى ُكْنُت أََنا ال ِتي أَْنَصِرُف َعِن الن َظِر ِإَلْيِهْم.
ٌم، َكُشْرِب َخْمٍر، أَو َكْشِف َعْوَرٍة، ر  ْقَص أَْمٌر ُمحَ ا ِإَذا َصاَحَب الر  أَم  
َفِإن  أَو َتَشبُّ  ِبأَْهِل الِفْسِق َوالُفُجوِر  ِإَذا  ٍه  ُه َيْحُرُم ِباَلِتَِّفاِق، َوَكَذِلَك َيْحُرُم 

 .َلً َهَذا أَوَّ ِثيَن؛ ٌر َكِفْعِل الُمَخن  َكاَن ِفيِه َتَكسُّ 
أََماَم  ثانيًا:   الِنَِّساِء  َتَكسُّ   ، َبْعِضِهن  َرْقُص  ُمُيوَعٍة،  ِبُدوِن  َوِبُدوِن  ٍر 

ٍه ِبالَفاِسَقاِت َوِبُدوِن َصْوِت ُموِسيَقا، َوِبُدوِن َكْشِف َعْوَراٍت، َوِبُدوِن َتَشبُّ 
  َفَيْحُرُم. الَفاِجَراِت، َوِبُدوِن ِإَثاَرِة َشَهَواٍت، َجاِئٌز، َوِإَل  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َجاِل، َوللِنَِّساِء أََماَم  ْقِص أَن  الر  َفاألَْصُل في   َجاِل أََماَم الِرِّ ُه ُمَباٌح للِرِّ

 الِنَِّساِء، َما َلْم َيْصَحْبُه ُمْنَكٌر ِمَن الُمْنَكَراِت.
ٌة َوََل ُرُعوَنٌة، َوَلْيَس  َفِإَذا َكاَن َرْقُص الِنَِّساِء أََماَم الِنَِّساِء َلْيَس ِفيِه ِخف  

َتَشبُّ   ا  َمْصُحوب  ِفيِه  َيُكْن  َوَلْم  للَعْوَراِت،  َكْشٌف  ِفيِه  َوَلْيَس  ٌه  ِبالُموِسيَقا، 
  َفَيْحُرُم.ََل َبْأَس ِفيِه، َوِإَل  ف ِبالَفاِسَقاِت الَفاِجَراِت، 

َوالَواِقُع الذي َتِعيُشُه الِنَِّساُء الَيْوَم في الَحَفََلِت َمِليٌء ِبالُمَخاَلَفاِت  
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َوَهَذا    ، ى ، َوِفيِه الُموِسيقَ ا  يِه َكْشٌف للَعْوَراِت، َوَهَذا َحَراٌم َشْرع ِة، َففِ ْرِعي  الش  
 . ا  ٌث، َوَهَذا َحَراٌم َشْرعٌر َوَتَخنُّ ٌة َوُرُعوَنٌة َوَتَكسُّ ، َوِفيِه ِخف  ا  َحَراٌم َشْرع 

ِل  َحفْ   َعُروِسِه ِفي  َواألَْقَبُح ِمْن ُكِلِّ َهَذا ِعْنَدَما َيْدُخُل الَعِريُس َعَلى
 ْصِفيِق. الِنَِّساِء َوَيْرُقُص ُكلٌّ ِمْنُهَما أََماَم الِنَِّساِء َعَلى أَْصَواِت الُموِسيَقا َوالت  

َها. هذا،  ِإن  الٰلُهم      َهِذِه ُمْنَكَراٌت ََل َنْرَضى ِبَها، َوََل َنْقِدُر َعَلى َرِدِّ
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 أمه منحرفة
ن  :  9السؤال

َ
م    رَُجٌل َشَعَر أ

ُ
يَِِّقَة  ُه تَْرتَِكُب الَفاِحَشَة، َوتَْرتَِدي اثلَِِّياَب الض  أ

َمر   َوالَقِصرَيَة  ْحَياناً، 
َ
َتْقَبُل انلُّ أ َواَل  ْخَرى، 

ُ
أ َفَما  ْصَح َواَل اِل  ةً  ْذكرَِي، 
 ُهَو الَمْطلُوُب ِمَن الَوَلِ؟

يِن، َوَخاالجواب:   ة  ِإَذا أُِصيَب  ص  ِمْن أَْعَظِم الَمَصاِئِب ُمِصيَبُة الِدِّ
ِإَلْيِه، َوَلِكْن َحْسُبَنا اإِلْنَساُن في أَْقَرِب الن   ّلٰلِ   ا َوِنْعَم الَوِكيُل، َوِإن  اّلٰلُ    اِس 

ِإَلْيِه َراِجُعوَن،  َوِإن   ِديِنَنا، َواْسُتْر أَْعَراَضَنا، الٰلُهم   ا  َتْجَعْل ُمِصيَبَتَنا في  ََل 
 هذا أوَلً. اِلَحاِت آَجاَلَنا َوأَْعَماَلَنا.  لص  َواْخِتْم ِبالَباِقَياِت ا

الش    ِبرُّ   ثانيًا: أَْوَجَبَها  التي  الَواِجَباِت  أَْوَجِب  ِمْن  ْرُع  الَواِلَدْيِن 
ڃڃڃڃ﴿ ِريُف َعَلى األَْبَناِء، َوَذِلَك ِبَقْوِلِه تعالى:  الش  

 ڎڎڌڌڍڍڇڇڇڇچچچچ
ڳگگگگککککڑڑژژڈڈ

ۀۀڻڻڻںڻںڱڱڱڳڱڳڳ

 . [15ـ14]لقمان:  ہہ
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ُه ََل َطاَعَة ِلَمْخُلوٍق في َمْعِصَيِة  ِمْن ِخََلِل َهِذِه اآلَيِة الَكِريَمِة يُْعَلُم أَن  
ى للَواِلَدْيِن ْهُي َعِن الُمْنَكِر َحت  ُه َيِجُب األَْمُر ِبالَمْعُروِف َوالن  الَخاِلِق، َوأَن  

ِبأُْسُلوٍب َحِكيٍم، َوَيْحُرُم َهْجُر الَواِلَدْيِن َوِإْن أََمَرا َوَلَدُهَما ِبالُكْفِر الذي 
 تعالى. ِباّلٰلِ  َوالِعَياذُ  ا ُهَو ُمَتَلِبٌِّس ِفيِهم

  َسِمْعُت َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ    َرِضَي   َسِعيدٍ روى اإلمام مسلم َعْن أَِبي    ثالثًا:
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   َرأَى   »َمنْ :  َيُقولُ َم  َعَلْيِه 
ا  ِمْنُكمْ  ْرهُ   ُمْنَكر   َفِبَقْلِبِه،  َيْسَتِطعْ   َلمْ   َفِإنْ   َفِبِلَساِنِه،  َيْسَتِطعْ   َلمْ   َفِإنْ   ِبَيِدِه،  َفْلُيَغيِِّ
يَماِن«  أَْضَعُف  َوَذِلَك   .اإْلِ

ْهُي َعِن الُمْنَكِر، َوَلو َكاَن  ِبالَمْعُروِف َوالن    َيِجُب َعَلى الَوَلِد األَْمرُ 
پٻٻٻٻ﴿ ُق ِبَواِلَدْيِه، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه تعالى:  األَْمُر َيَتَعل  

ٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀڀپپپ

 .[135]النساء:  ٹٹٹٿ
َيْأُمَر أُم   ِبالَمْعُروِف َوَيْنَهاَها  ُه  ِمْن ِخََلِل َهَذا َيِجُب َعَلى الَوَلِد أَْن 

 ْت َوأََبْت َوَرَفَضِت اَلْسِتَجاَبَة أِلَْمرِ َعِن الُمْنَكِر ِبأُْسُلوٍب َحِكيٍم، َفِإْن أََصر  
 َفالَواِجُب أَْن يُْعِلَم تعالى َوَجَب َعَلْيِه أَْن يُْعِلَم أََباُه ِإْن َكاَن َحي ا، َوِإَل  اّلٰلِ 

 َهَذا الَمْوُضوِع ِبالِحْكَمِة َوالَمْوِعَظِة الَحَسَنِة. ِإْخَوَتَها ِلُمَعاَلَجةِ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َوالن   ِبالَمْعُروِف  األَْمُر  الَوَلِد  َعَلى  َوالس  َفَيِجُب  الُمْنَكِر،  َعِن  ْتُر  ْهُي 
ُمطَ  أَو  َمْيت ا  أَبُوُه  َكاَن  ِإَذا  أَْخَواَلُه  َفْلُيْعِلْم  أََبْت  َفِإْن  َوَعَلْيِه  َعَلْيَها،  ا،  ِلِّق 

ُمَصاَحَبُتَها ِبالَمْعُروِف، َوَيْحُرُم َعَلْيِه الُجُلوُس َمَعَها أَْثَناَء َكْشِف َعْوَرِتَها  
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 َعاِء َلَها.ِيَِّقِة، َوَعَلْيِه أَْن يُْكِثَر ِمَن الدُّ اَفِة أَو الض  ف  ِبالِثَِّياِب الَقِصيَرِة أَو الش  
ِه  ْبرَ يُْلِهَمُه الص  تعالى أَْن  اّلٰلَ    َوأَْسأَلُ  ، َويُْعِظَم أَْجَرُه، َوَيْشَرَح َصْدَر أُِمِّ

 ُصوِح.اِدَقِة الن  ْوَبِة الص  للت  
ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن، َوْلَيُكْن َعَلى  َوِإن  ّلٰلِ    اَوِنْعَم الَوِكيُل، َوِإن  اّلٰلُ    َوَحْسُبَنا

ِه. هذا،  تعالى أعلم.واّلٰل  َحَذٍر ِمْن ِإيَذاِء أُِمِّ
 خيانة أم

َخس  :  10السؤال منذ  اخليانة  وهذه  ألبيها،  أمها  خيانة  من  تعاِّن  فتاة 
تعود   ولكن  تعود،  ال  بأن  فتعدها  بذلك،  أمها  وتواجه  سنوات، 
والفتاة   ساكناً،  حيركوا  ولم  بذلك  علموا  إخوتها  أسف،  وبكل 

 تفعل؟  ُتاف ىلع والها من أن يصاب بمكروه إن علم بذلك، فماذا 
أَن  أوَلً:  الجواب:   َتْعَلَم  أَْن  الَفَتاِة  َهِذِه  َعَلى  َها    َيِجُب  ِبِرِّ َواِجَب 

َها ََل َيْسُقُط في أَِيِّ َحاٍل ِمَن األَْحَواِل، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه تعالى:   ڈ﴿ َنْحَو أُِمِّ
ڳڳڳگگگگککککڑڑژژڈ

ہۀۀڻڻڻںڻںڱڱڱڳڱ

 . [15ـ 14]لقمان:  ہ
، َوَواِجٌب  ََل يُْسِقُط َحق    َوَجل    ِعْصَياَن األُِمِّ ِلَرِبَِّها َعز    أِلَن   َها في الِبِرِّ

ِبرُّ  األَْوََلِد  الدُّ َعَلى  الَحَياِة  في  ِبالَمْعُروِف  َوُمَصاَحَبُتَها  َوَعَلى َها،  ْنَيا، 
 ِفيَنا.اّلٰلَ    يَمْن َعَصىتعالى فِ اّلٰلَ    األَْوََلِد أَْن َيْنَطِلُقوا ِمْن ُمْنَطَلِق: ََل َنـْعِصي

ِبالنُّ ثانيًا:   َيْسُتُروَها  أَْن  َوِإْخَوِتَها  الَفَتاِة  َعَلى  ْفِق  َيِجُب  ِبالِرِّ ْصِح 
الدُّ  َكْثَرِة  َمَع  َوالص  َوالِلِّيِن،  ِبالُهَدى  َلَها  الل  َعاِء  آَناَء  َواَلْسِتَقاَمِة  ْيِل  ََلِح 
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الن   أِلَن  َوأَْطَراَف  الن  َها  َهاِر،  ِبالنُّ أَْوَلى  َوالس  اِس  َعاَيِة  الِرِّ َوُوُجوِب  ْتِر ْصِح 
 ِة.ى ََل َيِشيَع الُفُجوُر في األُم  َعاِء َلَها، َحت  َوالدُّ 

تعالى، َوَجَب َعَلى الَفَتاِة َوِإْخَوِتَها أَْن  اّلٰلُ    رَ ْت ََل َقد  َفِإن أََصر  ثالثًا:  
العَ  ِتْلَك  َعْن  أََباُهْم  الُمَحر  يُْعِلُموا  ِبالِحْكَمِة ََلَقِة  األَْمِر  ِلُمَعاَلَجِة  َمِة 

ْت ْت، َفِإن أََصر  َوالَمْوِعَظِة الَحَسَنِة، َوِبِإْطََلِع أَْهِلَها َعَلى َذِلَك ِإْن أََصر  
َحَها ِبِإْحَساٍن.  َوَجَب َعَلى األَِب أَْن يَُسِرِّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ْت  َها َتَعد  ِمَن الِخَياَنِة ِلَزْوِجَها ِمَن الِفْسِق الَعِظيِم، أِلَن    األُمُّ َفَما َتْفَعُلُه  

ي  َعَلى َحِقِّ َزْوِجَها في َصْوِن ِعْرِضِه، َوَتَعد   ِتَها في َجْلِب ْت َعَلى َحِقِّ ُذِرِّ
 َوَتَجاَوَزْت ُحُدوَدُه.اّلٰلِ   َطْت ِبَداَية  في َحِقِّ الَعاِر َلُهْم، َوَفر  

 ُجُل الذي َجَعَل ِتْلَك الَعََلَقَة َمَع َهِذِه الَمْرأَِة َفَقْد َخانَ ا َذاَك الر  م  َوأَ 
  َم، َوَخاَن َحق  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىتعالى َوَرُسوَلُه َصل  اّلٰلَ 
َحق  األُم   َوَخاَن  يَ   ِة،  َرُجٌل  َوُهَو  أَِخيِه،  َعَلى  األَْرِض الُمْسِلِم  في  ِعيُث 
َم َبِريٌء َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ، َوَسِيُِّدَنا َرُسولُ ا  َفَساد

  َخب َب   َمنْ   ِمن ا   »َلْيَس َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِمْنُه، ِلَقْوِلِه َصل  
ِدِه«  َعَلى  ا  َعْبد  أَوْ   َزْوِجَها،  َعَلى   اْمَرأَة    ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ رواه أبو داود    َسيِِّ
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي 

َوأَْسأَلُ اّلٰلُ    َوَحْسُبَنا  الَوِكيُل،  أَْعَراَضَنا.  اّلٰلَ    َوِنْعَم  َيْسُتَر  أَْن  تعالى 
 تعالى أعلم.واّلٰل   آمين. هذا،
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 خانه أخوه في عرضه

أنا وأيخ نعيش يف بيت واحد، وبكل أسف اكتشفت أن أيخ :  11السؤال
 خيونين يف عرض، وقد انتهك عرض، وال أدري ماذا أفعل؟

گککککڑ﴿ تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ   أوَلً:الجواب:  

. َوَهِذِه اآلَيُة الَعِظيَمُة أَْعَظُم [63]النور:    ڳڳڳگگگ
َلُه َقْلٌب أَو أَْلَقى الس  نُوِب ِلَمْن  َزاِجٍر َعِن الذُّ  َفاّلٰلُ   ْمَع َوُهَو َشِهيٌد،َكاَن 

َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َر الَعْبَد ِمْن ُمَخاَلَفِة أَْمِر َسِيِِّدَنا َرُسولِ تعالى َحذ  
َرُه تعالى َوَخو  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   ِمْنُه، َوأَْن يُْنِزَل   اّلٰلُ   َفُه ِمْن أَْن َيْنَتِقمَ َم، َوَحذ 

 ِبِه ِعَقاَبُه َوَغَضَبُه َوَبْطَشُه.
َرُسولِ  ِبَسِيِِّدَنا  َكَفَر  َمْن  َحِقِّ  في  تعالى  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َوَقاَل 

َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَصاُه:  َوَعَلى  ڳڳڳگگ﴿َم 

ْوَن  َهُؤََلِء َيَتَمن  .  [42]النساء:   ڻڻںںڱڱڱڱڳ
تَُسو   تَُراب أَْن  يُْصِبُحوا  َوأَْن  األَْرَض،  ِبِهُم  َقاَل   ا  ى  َكَما  ِباألَْقَداِم،  يَُداُس 
 .[40]النبأ:  ڻںںڱڱ﴿ تعالى: 

َنا ِبَقْوِلِه:  اّلٰلُ    َرَنا َلَقْد َحذ  ثانيًا:   ٿٿٿٺٺ﴿تعالى ِمَن الِزِّ

]الفرقان:    ڦڦڦڤڤڤڤٹ  ٹٹٹٿ

ْرِك، َوَقاَل تعالى:  [69ـ68 ڑڑژژ﴿. َفُهَو ِمْن أَْكَبِر الَكَباِئِر َبْعَد الِشِّ
َنا. [32]اإلسراء:    ﴾گکککک  . َيْعِني: ََل َتْدنُو من أَْسَباِب الِزِّ

َعْنُه َقاَل: َسأَْلُت الن ِبي   اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    وروى اإلمام البخاري َعْن َعْبدِ 
ْنِب أَْعَظُم ِعْنَد اّللِٰ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَصل    ؟ َم، أَيُّ الذ 
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 ، َوُهَو َخَلَقَك«.ا   ِندِّ َقاَل: »أَْن َتْجَعَل ّلِلِٰ 
؟  ُقْلُت: ِإن  َذِلَك َلَعِظيٌم، ُقْلُت: ثُم  أَيُّ
 ْطَعَم َمَعَك«.َقاَل: »ثُم  أَْن َتْقُتَل َوَلَدَك َتَخاُف أَْن يَ 

؟  ُقْلُت: ثُم  أَيُّ
 َقاَل: »ثُم  أَْن تَُزاِنَي ِبَحِليَلِة َجاِرَك«.

َنا ُجْرُمُه َكِبيٌر، َوَيْعظُُم ُجْرُمُه ِإَذا َكاَن ِبَذاِت الَمْحَرِم، أَو ِبَذاِت َزْوٍج.   الِزِّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرَنا َسِيُِّدَنا َرُسولُ َلَقْد َحذ    ثالثًا:

َساِء«.َم ِمَن الدُّ َوَسل   ُخوَل َعَلى النِِّ  ُخوِل َعَلى الِنَِّساِء ِبَقْوِلِه: »ِإي اُكْم َوالدُّ
 أََفَرأَْيَت الَحْمَو؟  اّلٰلِ،َفَقاَل َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر: َيا َرُسوَل 
 َعْنُه. اّلٰلُ    َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َرِضَي َقاَل: »الَحْمُو الَمْوُت« رواه الشيخان  

ِإَل   َذاَك  َباِب  َوَما  َوِإْغََلِق  َعَلْيَها،   َِ َوللِحَفا أَْعَراِضَنا  ِلِصَياَنِة   
َنا.  الَفَواِحِش َوَجِريَمِة الِزِّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه    اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ    ُمَخاَلَفَة أَْمِر َسِيِِّدَنا َرُسولِ   َفِإن  
َعَذاٍب آَلُم   ِفْتَنٍة أَْعَظُم، َوأَيُّ   َم َسَبٌب للِفْتَنِة َوالَعَذاِب األَِليِم، َوأَيُّ َوَسل  

 ِمَن اْنِتَهاِك الِعْرِض؟ 
وَن  َهاِت الذيَن يُْلِزمُ ُق في ُعنُِق اآلَباِء َواألُم  َوأََنا أََرى أَن  اإِلْثَم َيَتَعل  

ِباَلْخِتََلِط، َظن  ِجيَن  الُمَتَزِوِّ أَن    ا  أَْبَناَءُهُم  َرب  ِمْنُهْم  الت  ُهْم  َوأَْحَسنُوا  ْرِبَيَة،  ْوا 
  َهاِت في َمْعِصَيةِ ُل األَْبَناُء اإِلْثَم، َوَذِلَك في َطاَعِة اآلَباِء َواألُم  َكَما َيَتَحم  

 تعالى.اّلٰلِ 
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 األََخ الَكِريَم:َوأََنا أَْنَصُح َهَذا 
ْكَنى الُمْشَتَرَكِة  ِبَمْسَكٍن َمَع َزْوَجِتِه َوأَْن َيْبَتِعَد َعِن السُّ   أَْن َيْسَتِقل    أوَلً: 

اّلٰلِ   َر ِمْنَها َسِيُِّدَنا َرُسولُ ْت إلى َهِذِه الُمِصيَبِة التي َحذ  َمَع أَِخيِه التي أَد  
 َم ِبَقْوِلِه: »الَحْمُو الَمْوُت«.ْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَص اّلٰلُ  ىَصل  

 أَْن َيْقَطَع ِصَلَة أَِخيِه َمَع َزْوَجِتِه َوأَْن يَُراِقَب َبْيَتُه.   ثانيًا:
 تعالى.  اّلٰلِ  أَْن َيْسُتَر َعَلى َزْوَجِتِه ِإْن َصَدَقْت في َتْوَبِتَها إلى  ثالثًا:
ِل َهِذِه الَكِبيَرِة في ِعْرِض أَِخيِه، َوَمْن  أَْنَصُح َمْن َوَقَع في ِمثْ   رابعًا:

أَن   َتْعَلَم  أَْن  َزْوِجَها،  َحِقِّ  في  الِخَياَنِة  َهِذِه  ِمْثِل  في  ُعُقوَبَتَها   َوَقَعْت 
، ا  ى الَمْوِت، َوَكَذِلَك َمْن َوَقَع َمَعَها ِإْن َكاَن ُمْحَصن ْجُم َحت  َة الر  ْرِعي  الش  

ِمْنُهَما ِبَتْوَبٍة َجاِزَمٍة َعَلى الُبْعِد َعْن َهِذِه الَمْعِصَيِة، َوالَعْزِم َوأَْن َيْصُدَق ُكلٌّ  
ِمْن ُفْحِش   ا  ص َوَتَخلُّ اّلٰلِ    ِمْن َعَذاِب   ا  َعَلى َعَدِم الَعْوَدِة للُوُقوِع َثاِنَية  َخْوف 

 الِخَياَنِة.  
 َوِنْعَم الَوِكيُل.اّلٰلُ   َوَحْسُبَنا ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن َوِإن  ّلٰلِ   ا َوِإن  

َها  اِئَل ِإْن َلْم َيِجْد ِصْدَق َنَدِم َزْوَجِتِه َوَعْزمَ أَْنَصُح األََخ الس    ا  َوأَِخير
، ِبَقْطِعَها ُكل   ى ِبَها للُوُقوِع ِفيَما َوَقَعْت ِبِه، َما أَد    َعَلى َعَدِم الُوُقوِع َثاِنَية 

ى ََل َيَقَع ُهَو َتْحَت اْسِم َمْن َيَرى الَعْيَب في أَْهِلِه َوَيْسُكُت. أَْن يَُطِلَِّقَها َحت  
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 ثقب األنف ونصف الصدر للزينة
نِْف، َوَما بنَْيَ اثل  :  12السؤال 

َ
يَنِة؟ َهْل ََيُوُز َثْقُب األ ْجِل الِزِّ

َ
ةِ ِمْن أ

َ
 ْدينَْيِ للَمْرأ

الَجَواِز،  َثْقُب  الجواب:   َعَدُم  ِفيِه  األَْصُل  يَنِة  الِزِّ أَْجِل  ِمْن  األَْنِف 
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، َعَلى َعْكِس  ا  َوَذِلَك ِبَسَبِب َتْشِويِه الِخْلَقِة َوالُمْثَلِة، َوَهَذا ََل َيُجوُز َشْرع
يَنِة. َثْقِب األُُذِن، أِلَن    الَمْرأََة َتْجَعُل الَخْرَص َوالَحَلَق في أُُذِنَها للِزِّ

ا َكاَن َهَذا الُحْكُم في َثْقِب األَْنِف ََل َيُجوُز، َفِفي َثْقِب َصْدِر َوِإذَ 
 الَمْرأَِة ََل َيُجوُز َكَذِلَك.
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

الص   َوََل  األَْنِف  َثْقُب  َيُجوُز  أِلَن  َفََل  يَنِة،  الِزِّ ِلَوْضِع  َذِلَك    ْدِر  في 
 . ا  َيُجوُز َشْرع، َوَهَذا ََل َوُمْثَلة   ا  َتْعِذيب

يَنِة، َفََل َوأَم   ا ِإَذا َتَعاَرَف أَْهُل الَبْلَدِة َعَلى َثْقِب األَْنِف ِمْن أَْجِل الِزِّ
 َحَرَج في َذِلَك.

، يُّ لِ الحُ   يهِ فِ   ُعلَِِّق وَ   ِف نْ األَ   ُب قْ ثَ   م  ا تَ ذَ إِ   هُ ن  إلى أَ   ةُ ارَ َش اإلِ   رُ دُ جْ تَ   نْ كِ لَ وَ 
 هُ ن  إِ ، فَ هُ رُ تْ َس   ُب جِ  يَ ََل ، وَ ةٍ رَ وْ عَ بِ   َس يْ لَ   هَ جْ الوَ   ن  أَ   نُّ ظُ تَ   نْ م  مِ   ةُ أَ رْ المَ   ِت انَ كَ وَ 
أِلَ ةِ ينَ الِزِّ   ِب بَ َس بِ   هِ جْ الوَ   رُ تْ َس   ةِ الَ الحَ   هِ ذِ ا في هَ هَ يْ لَ عَ   ُب جِ يَ    ةِ ينَ الِزِّ   رَ تْ َس   ن  ، 
 .اِق فَ اَلِتِّ بِ  ٌب اجِ وَ 

 . هذا، ََل   مْ أَ   يٌّ لِ ا حُ يهَ فِ   انَ كَ أ  اءٌ وَ ا َس هَ رُ تْ َس   ُب جِ يَ   اِق فَ اَلِتِّ بِ فَ   نُ ذُ ا األُ م  أَ 
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 حكم ركوب المرأة الخيل
 هل َيوز للمرأة أن تركب اخليل؟: 13السؤال

اْبِن ُعَمرَ َرَوى البيهقي  الجواب:   َقاَل    َعْنُهَما اّلٰلُ    َرِضَي   َعِن  َقاَل: 
آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه  أَْبَناَءُكُم »:  مَ َوَصْحِبِه  ُموا  َعلِِّ

ْمَي، َوالَمْرأََة الِمْغَزَل  َباَحَة َوالر 
 «.السِِّ
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ى  لَ إِ  َب تَ كَ  اِب ط  الخَ  نَ بْ  رَ مَ عُ  ن  أَ   ولٍ حُ كْ مَ  نْ عَ اِل َوَجاَء في َكْنِز الُعم  
 . ةَ ي  وِس رُ الفُ وَ   َي مْ الر  وَ  ةَ احَ بَ الِسِّ  مْ كُ دَ ََل وْ وا أَ مُ ِلِّ عَ  نْ أَ  امِ الش   لِ هْ أَ 

ُعَمُر   َسِيُِّدَنا  اْلَخط اِب  َوَيُقوُل  َواْرَتُدوا، َعْنُه:  اّلٰلُ    َرِضَي ْبِن  ات ِزُروا 
َراِويََل  ُكَب َواْنُزوا َنْزوَواْنَتِعُلوا َوأَْلُقوا الِخَفاَف َوالس  : ْي أَ )  ا  ِت، َوأَْلُقوا الرُّ

 (. ا  بثْ وَ  لِ يْ ى الخَ لَ وا عَ بُ ثِ 
 ُكوَر َواإِلَناَث. َوَهَذا َيْشَمُل الذُّ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ِمْن َذِلَك ِإَذا    ا  َفََل َحَرَج ِمْن ُرُكوِب الَمْرأَِة الَخْيَل، َوََل َماِنَع َشْرِعيِّ 
، َبِعيَدة  َعِن اَلْخِتََلِط َكاَنِت الَمْرأَُة ُمْحَتِشَمة  َوُمْلَتِزَمة  ِبالِحَجاِب الش   ْرِعِيِّ

َجاِل األََجاِنِب.  ِبالرِِّ
ة  َعَلى ِغَشاِء  َوأَْن ََل َيُكوَن َضَرٌر َعَلْيَها في ُرُكوِبَها الَخْيَل، َوَخاص  

َذِلَك َيْحُصُل    ، َفِإْن َغَلَب َعَلى الظ ِنِّ أَن  ا  َسِبَِّب َلَها ُعْقمالَبَكاَرِة، َوأَْن ََل يُ 
 َفََل َيُجوُز َلَها ِعْنَد َذِلَك ُرُكوُب الَخْيِل.

يَُوج  السُّ   َوَلِكن   الذي  ِمْن  َؤاَل  َوالَغَرُض  الَغاَيُة  ِهَي  َما  للَمْرأَِة:  ُه 
 تعالى أعلم. واّلٰل  ُرُكوِب الَخْيِل؟ هذا،

 تعالى اّلٰل  َل امرأة وتاب إلى َقبَّ 
ِ   َل امرأة، ثم جاء إىل َسيِِِّدنَا َرُسولِ هل صحيح أن رجلً َقب  :  14السؤال اّٰلله

ُ    َصّل   َم تائباً وأخَبه باَّلي حصل،  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله
ےھھھھہتعاىل يف حقه: ﴿ اّٰلله    فَنل قول

 ؟ [114]هود:  ﴾ۆۇۇڭڭڭڭۓےۓ
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اّلٰلُ    َرِضَي   َمْسُعودٍ   اْبنِ   َعنِ روى اإلمام البخاري    أوَلً:الجواب:  
،  اْمَرأَةٍ   ِمنَ   أََصاَب   َرُجَل    أَن    ،َعْنهُ  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   َفأََتى  ُقْبَلة 

ھہ﴿ :  َعَلْيهِ   َفأُْنِزَلْت   َلُه،  َذِلَك   َفَذَكرَ َم  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

 ﴾ ۆۇۇڭڭڭڭۓےۓےھھھ
 . [114]هود: 

ُجُل  َقاَل   َهِذِه؟  أَِلَي : الر 
ِتي« ِمنْ   ِبَها  َعِمَل   »ِلَمنْ : َقاَل   . أُم 

ِة أَْن يَُراِقَب  َة الَقاِضي َوَراِعي األُم  ُمِهم    َيِجُب َعَلْيَنا أَْن َنْعَلَم أَن  ثانيًا:  
، َوَجَب َعَلْيِه أَْن يُِقيَم الَحد    الُمْجَتَمَع، َفِإَذا َحَصَلْت َمْعِصَيٌة تُوِجُب الَحد  

َر الَعاِصَي.  َوِإَذا َحَصَلْت َمْعِصَيٌة ُدوَن الَحِدِّ َيِجُب َعَلى الَقاِضي أَْن يَُعِزِّ
ِه َوِإْصََلِحِه  ْعِزيُر َواِجٌب َعَلى اإِلَماِم ِلَرْدِع الَجاِني َوَزْجرِ َوَهَذا الت  

َحت    ، الَحِدِّ ِإَقاَمِة  ُدوَن  َوَلِكْن  الُعُقوَباِت،  أَْنَواِع  ِمْن  َنْوٍع  ِبأَِيِّ  ى  َوَتْهِذيِبِه 
 ُه اْرَتَدَع ِبَذِلَك. َيْغِلَب َعَلى َظِنِِّه أَن  

ُرُه القَ  ا  َوَناِدم  ا  َوُمْعَتِرف  ا  َوُمِقر  ا  َوِإَذا َجاَء الَعاِصي َتاِئب  اِضي. َفََل يَُعِزِّ
ِريِف، الذي  َيِجُب َعَلْيَنا أَْن َنْعَلَم َكَذِلَك ِمْن َهَذا الَحِديِث الـش  ثالثًا:  

أَن   إلى  للذُّ الص    أَْرَشَدَنا  َرةٌ  ُمَكِفِّ الَعْبُد   أن هُ   نُوِب،ََلَة  َيْجتِرَئ  أَْن  َيْعِني  ََل 
َويُـِصر   َعَلْيَها،  َويُْقِدَم  الَمَعاِصي  ِفْعِل  ِبُحج  َعَليْ   َعَلى  َيْعَمَل َها  أَْن  ِة 

َر الَحَسَناُت َسِيَِّئاِتِه؛ َهَذا ََل َيُقولُُه َعاِقٌل َفْضَل    َعْن َعاِلٍم.  الَحَسَناِت َفُتَكِفِّ
 ُه َمْن َيْضَمُن ِلَهَذا الَعْبِد َبْعَد الَمْعِصَيِة أَْن َيْأِتَي ِبالَحَسَناِت؟أِلَن  

تعالى َيُقوُل في  َواّلٰل    َيُموَت َبْعَد الَمْعِصَيِة،َهْل َيْضَمُن ِلَنْفِسِه أَْن ََل  
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ِبالس   َلُه  ُخِتَم  َمْن  ٿٿٿٺٺٺٺڀ﴿ِيَِّئِة:  َحِقِّ 

 ؟[90]النمل:  ﴾ٹٹٹٹٿ
َعْنُهَما: ََل اّلٰلُ    اٍس َرِضَي َوَكَذِلَك َيِجُب َعَلْيَنا أَْن َنْعَلَم َقْوَل اْبَن َعب  

 اَلْسِتْغَفاِر، َوََل َصِغيَرَة َمَع اإِلْصَراِر. َكِبيَرَة مَع  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

  ا  َوُمِقر   ا  َناِدم   ا  َفالَحِديُث َصِحيٌح، َوالذي َفَعَل الذي َفَعَل َجاَء َتاِئب 
 َوَعَلى َعَلْيهِ اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َنْفَسُه ِلَما َيَراُه َسِيُِّدَنا َرُسولُ   ا  َوُمَسِلِّم  ا  َوُمْسَتْغِفر 

 َم.آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
ْيَطاِن َلُه َحْيُث يُوِقُعُه في الَمْعِصَيِة  َوْلَيْحَذِر الُمْسِلُم ِمْن َتْزِييِن الش  

 اَعَة. ُه َيْفَعُل َبْعَد َذِلَك الط  ِة أَن  ِبُحج  
َدُم َعَلى َثََلَثٌة، الن  ْوَبِة، َفَقالُوا ِهَي  ِة الت  َوَقْد َذَكَر الُفَقَهاُء ُشُروَط ِصح  

 َما َفَعَل، َوالَجْزُم َعَلى أَْن ََل َيُعوَد، َبْعَد اإِلْقََلِع َعْنَها. 
الت  َوأَم   َوالِعَياذُ ا  ِبَرِبِِّه،  َكالُمْسَتْهِزِئ  ِإْقََلٍع  ِبَغْيِر  َذْنِبِه  ِمْن  ِباّلٰلِ    اِئُب 

 تعالى أعلم.واّلٰل  تعالى. هذا، 
 يخالط النساء كثيراً 

زوِج صاحب دين وخلق وأدب، لكنه خيتلط بالنساء كثرياً،  :  15السؤال
ويتحدث معهن باللَكم اللطيف اَّلي خياطب به الزوج زوجته،  

 وإِّن أخَش عليه، فما يه نصيحتك هل؟
 أَُقوُل َلُه َوِلَنْفِسي: الجواب: 

يِن َوالُخُلِق، أَْيَن أَْنَت ِمْن َقْوِلِه تعالى:   ڇڇ﴿َيا َصاِحَب الِدِّ
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 ﴾کڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ
 ؟ [30]النور: 

ِبَقْوِلِه تعالى:   َوَنْفِسي  أَُذِكُِّرَك  َوالُخُلِق،  يِن  الِدِّ ڻ﴿ َيا َصاِحَب 

 . [69]العنكبوت:  ﴾ہہہہۀۀڻڻڻ
،   »َياَم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِبَقْوِلِه َصل     تُْتِبعِ   ََل   َعِليُّ

رواه الحاكم وأبو    اآلِخَرُة« َلَك   َوَلْيَسْت   األُوَلى، َلَك   َفِإن    الن ْظَرَة،  الن ْظَرةَ 
 . أَِبيهِ  َعنْ  بَُرْيَدَة، اْبنِ  َعنِ داود والترمذي واإلمام أحمد 

یییىئىئىئېئېئ﴿تعالى:  اّلٰلِ    ْر َقْوَل َوَتَذك  

 ِنَعمِ . َفََل َتْسَتْعِمْل ِلَساَنَك َوَبَصَرَك الذي ُهَو ِنْعَمٌة ِمْن  [36]اإلسراء:    ی
 تعالى.اّلٰلِ   تعالى َعَلْيَك في َمْعِصَيةِ اّلٰلِ 

أَْمرِ  ُمَخاَلَفِة  َعَلى  َتْجَتِرُئ  َكْيَف  َوالُخُلِق،  يِن  الِدِّ َصاِحَب  اّلٰلِ    َيا 
تعالى  َواّلٰل    َم،َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىتعالى، َوأَْمِر َرُسوِلِه َصل  

ڳڳگگگگککککڑ﴿َيُقوُل:  

 ؟ [63]النور:   ڳ
يِن َوالُخُلِق، َهْل َتْعَلُم أَن   ُه ِمَن الِفْتَنِة َوالَعَذاِب األَِليِم  َيا َصاِحَب الِدِّ

تَُدم   أَْن  َتْرَضى  َفَهْل  األَْوََلِد؟  َوَتْشِتيُت  األُْسَرِة،  ِباِتَِّباِع َدَماُر  أُْسَرتَُك  َر 
 َوِعْنَدَك َداِئَرُة الَحََلِل؟ َشَهَواِتَك، 

أَن   َتْعَلُم  َهْل  َوالُخُلِق،  يِن  الِدِّ َصاِحَب  َوََل  اّلٰلَ    َيا  َيْسُتُرَك،  تعالى 
 ِة؟ ْرِعي  يُظِهُر لآلَخِريَن َما َتَقُع ِبِه َمَن الَمَعاِصي َوالُمَخاَلَفاِت الش  

َتتَ  أَْن  َتْرَضى  َهْل  َوالُخُلِق،  يِن  الِدِّ َصاِحَب  َمَع  َحد  َيا  َزْوَجُتَك  َث 
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ِبالَقْوِل؟   َوُخُضوٌع  َوِليٌن  لُْطٌف  ِفيَها  ِبَكِلَماٍت  األََجاِنِب  َجاِل  ڭ﴿ الِرِّ
ېۉۉۅۅ  ۋۋٴۇۈۈۆۆ  ۇۇ

  اءَ َس الِنِّ   َت بْ اطَ ا خَ ذَ إِ   ،ينِ الِدِّ وَ   ِق لُ الخُ   َب احِ ا َص يَ   َت نْ أَ فَ .  [3ـ1]المطففين:    ﴾ې
  َك لَ   اَل كَ يُ   نْ أَ   ُل بَ قْ تَ   ْل هَ فَ   ،اكَ وَ هَ   هُ بُ لُ طْ ا يَ مَ كَ   ةَ ي  ِس فْ الن    َك وظَ ظُ حُ   َت يْ فَ وْ تَ اْس 
 ا مَ كَ   اَل جَ الِرِّ   َك تُ جَ وْ زَ   مُ ِلِّ كَ ُت   ُث يْ حَ بِ   ، انٍ َص قْ  ُن ََل وَ   يٍف فِ طْ  تَ ََل بِ   الِ يَ كْ المِ   ِس فْ نَ بِ 
  ِس فْ ى الن  وَ هَ   اعِ بَ ْش إِ وَ   وعِ ُض الخُ وَ   رِ سُّ كَ الت    ِس فْ نَ بِ   ن  هُ مُ ِلِّ كَ تُ وَ   اءُ َس الِنِّ   َك مُ ِلِّ كَ تُ 
 ؟ ةِ ي  عِ رْ الش    رِ امِ وَ األَ وَ  ةِ ي  قِ لُ الخُ  اِب اآلدَ   اةِ اعَ رَ مُ وَ   ودِ دُ الحُ  ظِ فْ حِ  رِ يْ غَ  نْ مِ 

يِن َوالُخُلِق، َهْل َتْذُكُر َقْوَل  تعالى ِعْنَدَما َخاَطَب  اّلٰلِ    َيا َصاِحَب الِدِّ
  ﴾ ڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ﴿الِنَِّساَء ِبَقْوِلِه:  

 أَْنَت َصاِحُب َقْلٍب َمِريٍض.  ا  َمِع في الِنَِّساِء؟ ِإذ؟ أََما َتْشُعُر ِبالط  [32]األحزاب:  
يِن َوالُخُلِق، أََما َتْخَشى أَْن َيِزيدَ  في َمَرِض َقْلِبَك؟ اّلٰلُ    َيا َصاِحَب الِدِّ

 . [10]البقرة:    ککڑڑژژڈڈڎڎڌڌڍ﴿
ِلَزْوَجِتَك   َتْرَضاُه  ِفيِه  أَْنَت  َما  َهْل  َوالُخُلِق،  يِن  الِدِّ َصاِحَب  َيا 

َك ََل َتْرَضى؛ َفَكْيَف َتْرَضى َهَذا  َوِلَبَناِتَك َوأَْبَناِئَك؟ أََنا َواِثٌق ِإي َوَرِبِّي أَن  
 ؟[53]يوسف:  پپپپ﴿ تعالى ِفيَها: اّلٰلُ   ِلَنْفِسَك التي َقاَل 

َقْوَل َوَتَذك   تعالى:  [9]الطارق:    چڃڃ﴿تعالى:  اّلٰلِ    ْر  َوَقْوَلُه   .
ٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿

]آل عمران:    ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ

  مٍ عَ نِ بِ   َك يْ لَ عَ   مَ عَ نْ أَ وَ   َك لَ   َق لَ خَ   نْ م  مِ   يرِ ذِ حْ ا الت  ذَ هَ لِ   ا  ابَس حِ   َت بْ َس حَ   ْل هَ فَ .  [30
 ؟ هِ تِ يَ ِص عْ مَ ا بِ هَ لُ مِ عْ تَ ْس تَ 
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َقْوَل َوَتَذك    ڭڭۓۓےےھ﴿تعالى:  اّلٰلِ    ْر 
 . [14]اإلسراء: 

أَن  َتَذك   َوالُخُلِق،  يِن  الِدِّ َصاِحَب  َيا  َهي  اّلٰلَ    ْر  َقْد  َمْن  تعالى  َلَك  أَ 
َقد   ََل  ُكْنَت  َفِإْن  ِمْنُه،  ُفَك  َويَُخِوِّ ِبِه،  ِمم  اّلٰلُ    رَ يَُذِكُِّرَك  يُِحبُّ تعالى  ََل    ْن 

ژڈڈڎڎڌڌڍ﴿اِصِحيَن، َفأَُقوُل َلَك:  الن  

 . [44]غافر:   کککڑڑژ
َتْنظُْر تعالى: َدِع الَحِديَث َمَع الِنَِّساِء، َوََل  اّلٰلِ    َنِصيَحِتي َلَك ِلَوْجهِ 

ُه َما أَْنَجى َكْعَب ْبَن َماِلٍك  ْقِصيِر، َفِإن  ْبِريَر َمَع ُوُجوِد الت  اَك َوالت  ، َوِإي  ِإَلْيِهن  
ْدُق، َفاْصُدْق َمعَ ِإَل   ٿٿ﴿ِفيِهْم:  اّلٰلُ    ْن َقاَل تعالى، َوُكْن ِمم  اّلٰلِ     الِصِّ
 . [23]األحزاب:   ﴾ٿ

أََدْمَت   الل  َفِإْن  َوالل  الَحِديَث  الن  ِطيَف  َدَواِم  َمَع  الِنَِّساِء  َمَع  َظِر، ِيَِّن 
َواُج  َواِج، َوَهَذا الز  َذِلَك َيْدَفُعَك أِلَْن تَُفِكَِّر في الز    َفأَْحَسُن أَْحَواِلَك أَن  

ُر َحَياَتَك َمَع َزْوَجِتَك األُوَلى.   َسْوَف يَُدِمِّ
 اِعِر:ْر َقْوَل الش  َتَذك  

 رِ ظَ الن    نَ ا مِ اهَ دَ ـبْ ـمَ   ِث ادِ وَ ــ الحَ   لُّ ــ كُ 
 ا هَ بِ احِ ــَص   ِب لْ في قَ   ْت كَ تَ فَ   ةٍ رَ ظْ نَ   مْ كَ 
 اــ هَ ــ بُ ــ ِلِّ ــ قَ ــ يُ   نٍ ــــ يْ ــ ا عَ ذَ  امَ ا دَ مَ   ءُ رْ المَ وَ 

 هُ ــــــــــــــــــ تَ ـــ جَ ـــ هْ ـــ ر  مُ ـــ ا َض مَ   َتهُ لَ قْ َيُسرُّ مُ 
 

 رِ رَ الش    رِ غَ ْص تَ ْس مُ   نْ مِ   ارِ الن    مُ ظَ عْ مُ وَ  
 رٍ ــــــ تَ  وَ ََل وَ   ٍس وْ ـــ  قَ ََل بِ   امِ هَ الِسِّ  َك تْ فَ 

 رِ طَ ى الخَ لَ عَ   وٌف قُ وْ مَ   يدِ الغِ   نِ يُ عْ في َأ 
 رِ رَ الض  بِ َجاَء    ورٍ رُ سُ ــــ بِ   ا  بــــ حَ رْ ــــ  مَ ََل 

 

َكَماَل  اّلٰلَ    أَْسأَلُ  َوالُخُلِق  يِن  الِدِّ َصاِحَب  َيا  َوَلَك  ِلي  تعالى 
ْتَر َعن    َوَجل    َنا َعز  َيْهِتَك َربُّ اَلْسِتَقاَمِة، َوُحْسَن الِخَتاِم، َوأَْن ََل   ا ََل في الِسِّ
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 تعالى أعلم.واّلٰل   ْنَيا َوََل في اآلِخَرِة. آمين. هذا،الدُّ 
 مصافحة أم المخطوبة بشهوة 

َما َدَخلُْت  ِت الُمَواَفَقُة، َولَِكْن ُك  ْمُت ِمْن ِخْطَبِة َفَتاة ، َوَتم  َتَقد  :  16السؤال
مُّ ىلَعَ  

ُ
أ َتْظَهُر  الُمَصاَفَحِة  الَمْخُطوَبِة  َوِعْنَد  َصافُِحَها، 

ُ
َوأ َماِِم 

َ
أ َها 

ُِِّر َهَذا ىلَعَ َزَواِِج ِمِن ابْنَتَِها؟ ُك الش  َتَتَحر   ، َفَهْل يَُؤث  ْهَوةُ َميِعَ
َتْعَلَم أَن    أوَلً:الجواب:   َزَواِجَك    َيِجُب َعَلْيَك أَْن  الُمَواَفَقَة َعَلى 

ِتلْ  ُحْكمِمْن  يَُغِيُِّر  ََل  الَفَتاِة  ُحْكما  َشْرِعي  ا  َك  تُْعَتَبُر  ََل  الَفاِتَحِة  َوِقَراَءُة    ا  ، 
ة  َعْنَك، َوأَْنَت أَْجَنِبيٌّ َعْنَها، ََل ، َفَما َزاَلْت َمْخطُوَبُتَك اْمَرأَة  أَْجَنِبي  ا  َشْرِعي

 َواِج. َبْعَد َعْقِد الز  َمَعَها ِإَل   َث َيُجوُز َلَك أَْن َتَراَها َوََل َتَتَحد  
  ٌة َعْنَك ََل َيُجوُز َلَك أَْن َتَراَها َفْضَل  َمْخطُوَبِتَك اْمَرأَةٌ أَْجَنِبي    أُمُّ   ثانيًا:

 َبْعَد ِإْجَراِء َعْقِد الِنَِّكاِح َعَلى  َها ََل َتْحُرُم َعَلْيَك ِإَل  َعْن ُمَصاَفَحِتَها، أِلَن  
 اْبَنِتَها.

 ى َذِلَك:َوِبَناًء َعلَ 
َتاِن َعْنَك، ََل َيُجوُز َلَك أَْن َتَراُهَما  َها اْمَرأََتاِن أَْجَنِبي  َفالَمْخطُوَبُة َوأُمُّ 

 َعْن ُمَصاَفَحِتِهَما.  َفْضَل  
،  ا  َوَما َحَصَل ِمْنُكْم ِمِن اْخِتََلٍط َوُمَصاَفَحٍة َوُمَواَجَهٍة ََل َيُجوُز َشْرع 

 َلْسِتْغَفاِر.ْوَبِة َوا َوَعَلْيُكْم ِبالت  
َوَساِمْحِني أَْن أَُقوَل َلَك: َهِذِه ِخَياَنٌة ِمْنَك ِعْنَدَما َبَدْأَت َتْنظُُر إلى أُِمِّ 

ٹٹٹٹٿ﴿ تعالى َيُقوُل:  َواّلٰل    َمْخطُوَبِتَك َنْظَرة  ِبَشْهَوٍة،
 .[27]األنفال:  ڦڦڤڤڤڤ
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الَحاَلِة  َوأَم   َهِذِه  َعْنَك في  َمْخطُوَبِتَك  ِلَتْحِريِم  ِبالِنِّْسَبِة  َتْحُرُم ف ا  ََل 
ا َلو َكاَنْت َهِذِه الَعْقُد َبْيَنَك َوَبْيَن َوِلِيِّ َمْخطُوَبِتَك، َوأَم    ُه َما َتم  َعَلْيَك، أِلَن  

ُكْبَرى، َفِعْنَد َبْعِض الُفَقَهاِء َتْحُرُم ٌة  الُمَصاَفَحُة ِبَشْهَوٍة َبْعَد الَعْقِد َفِهَي َطام  
 َدة .َعَلْيَك َزْوَجُتَك ُحْرَمة  ُمَؤب  

تعالى  واّلٰل   تعالى َرِقيٌب َعَلْيَك. هذا،اّلٰلَ    تعالى، َواْعَلْم أَن  اّلٰلَ   ِق ات  
 أعلم.

 مصافحة الزميلة
 ما حكم مصافحة الزميلة يف اجلامعة أو الوظيفة؟: 17السؤال

  الن ِبي   ِجْئُت : َتُقولُ  ُرَقْيَقةَ  ِبْنِت  أَُمْيَمةَ َرَوى ابن ماجه َعْن واب: الج
 »ِفيَما:  َلَنا   َفَقاَل   نَُباِيُعُه،  ِنْسَوةٍ   ِفيَم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  

، اْسَتَطْعُتن   َساَء« أَُصاِفحُ  ََل   ِإنِِّي َوأََطْقُتن   . النِِّ
  الن ِبيُّ   َكانَ :  َقاَلْت   َعْنَها اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ وروى اإلمام البخاري  

َساءَ   يَُباِيعُ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   : اآلَيةِ   ِبَهِذهِ   مِ ِبالَكََل   النِِّ
 . [12]الممتحنة:  ڀڀڀپ﴿

ْت   َوَما :  َقاَلْت  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   َيدُ   َمس 
 .َيْمِلُكَها  اْمَرأَة   ِإَل   اْمَرأَةٍ  َيدَ َم َوَسل  

:  َعْنُه َقاَل اّلٰلُ  َرِضَي   َيَسارٍ  ْبنِ  َمْعِقلِ في الَكِبيِر َعْن  َبَراِنيُّ وروى الط  
 ِفي   يُْطَعنَ   »أَلَنْ :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل 
 .َلُه«   َتِحلُّ   ََل   اْمَرأَة    َيَمس    أَنْ   ِمنْ   َلهُ   َخْيرٌ   َحِديدٍ   ِمنْ   ِبِمْخَيطٍ   أََحِدُكمْ   َرْأِس 

ېئېئۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿َيُقوُل:    َوَجل    َنا َعز  َوَربُّ 
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 .[21]األحزاب:   ییییىئىئىئېئ
َم َحر    َوَجل    َنا َعز  ِة ِمْن َوَساِئِل الِفَتِن، َوَربُّ َوُمَصاَفَحُة الَمْرأَِة األَْجَنِبي  

 ڍڇڇڇڇ﴿ اِت ِبَقْوِلِه:  َظَر إلى الِنَِّساِء األَْجَنِبي  َعَلْيَنا الن  
 َفالُمَصاَفَحُة ِمْن َباِب أَْوَلى َوأَْوَلى.، ا  مَظُر ُمَحر  . َفِإَذا َكاَن الن  [30]النور: 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
األَْجَنِبي   الَمْرأَِة  ُمَصاَفَحُة  َيُجوُز  َوََل  َفََل  الُمَصاَدَقُة  َتُجوُز  َوََل  ِة، 

ى الِفْتَنِة، َهَذا يَُؤِدِّي إل  ٍة، أِلَن  ُجِل َواْمْرأٍَة أَْجَنِبي  ُة َبْيَن الر  َماَلُة َوََل الُخل  الز  
 تعالى أعلم.واّلٰل  َوالَواِقُع أَْكَبُر َشاِهٍد َعَلى َذِلَك. هذا،

 السالم على بنت الخالة
زوِج يتصل هاتفياً ببنات خاالته، ويسلم عليهن، فهل من :  18السؤال

 حرج يف ذلك؟
أِلَن  َهَذا ِمَن  ،  ا  ُجِل َعْن َبَناِت َخاََلِتِه َجاِئٌز َشْرعُسَؤاُل الر  الجواب:  

َلِة، َوَلِكْن ِبُدوِن ُمَواَجَهٍة، أِلَن    َمُهن  ، َفِإَذا َكل  َج ِمْنُهن  َلُه أَْن َيَتَزو    ُه َيِحلُّ الِصِّ
ِة، ْرِعي  َواِبِط الش  ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أَو َعْن َطِريِق الَهاِتِف، َمَع ُمَراَعاِة الض  

 َفََل َحَرَج في َذِلَك. 
 اًء َعَلى َذِلَك:َوِبنَ 

تعالى  اّلٰلِ    ، َمَع ُمَراَقَبةِ ِصَل ِبَبَناِت َخاََلِتِه َوَيْسأََل َعْنُهن  َفَيُجوُز أَْن َيت  
 ا  َعَلى َقْلِبِه، َوأَْن ََل َتْخَضَع َبَناُت الَخاَلِة ِبالَقْوِل، َوأَْن َيُكوَن الَكََلُم ُمَباح

  تعالى. هذا، اّلٰلُ    َوِبُدوِن ُمَزاٍح، َفِعْنَدَها ََل َحَرَج في َذِلَك ِإْن َشاءَ   ا  َوَجاد
 تعالى أعلم.واّلٰل 
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 يميل إلى الشباب
أنا شاب يف الصف احلادي عْش، وأشعر بميل حنو الشباب،  :  19السؤال

 فما يه نصيحتك يل؟
اَعاِت  ِتَك في الط  أَْنَصُحَك ِبأَْن تُْشِغَل َجِميَع أَْوَقا   أوَلً:الجواب:  
ڑڑژژڈ﴿َتْشَتِغَل ِبِدَراَسِتَك، َقاَل تعالى:    َوالُقُرَباِت، ثُم  

ڱڳڳڳڳگگگگکککک

 . [97]النحل:  ڱ
اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    اِلُح َواِتَِّباُع َهْدِي َسِيِِّدَنا َرُسولِ َفاإِليَماُن َوالَعَمُل الص  

َم َضَماٌن َلَك ِمَن اَلْنِحَراِف، ِلَقْوِلِه تعالى: َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه 
 . [123]طه:    ۇئۇئوئوئەئەئائائىىې﴿

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفاَلِتَِّباُع ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ 
 َواَلْنِحَراِف.ََلِل  َسَبٌب ِلَعَدِم الض  

الص    ثانيًا: أَْهِل  ِبُمَجاَلَسِة  ُمَجاَلَسِة  َعَلْيَك  َوَتْرِك  َوالَخْيِر،  ََلِح 
ْر َقْوَل َسِيِِّدَنا  األَْشَراِر َوأَْهِل الَفَساِد، َواْبَتِعْد َعْن ُمَجاَلَسِة الُمْرَداِن، َوَتَذك  

َم: »الَمْرُء َعَلى ِديِن َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ 
ُهَرْيَرَة  أَِبي  َعْن  أحمد  اإلمام  رواه  يَُخاِلُل«  َمْن  أََحُدُكْم  َفْلَيْنظُْر  َخِليِلِه، 

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي 
َركَ ثالثًا:   َحذ  ِبَما  َنْفَسَك  ْف  الَعِظيِم، اّلٰلُ    َخِوِّ الُقْرآِن  ِبِه في  تعالى 

ۇڭڭ﴿تعالى ِلَمْن َفَعَل ِفْعَل َقْوِم لُوٍط، َقاَل تعالى:  اّلٰلِ    ْر َذم  َوَتَذك  
ېۉ  ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇ
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. َوَقاَل  [81ـ80]األعراف:    وئەئەئائىائىېېې
ڇڇڇچچچچڃ  ڃڃڃڄڄ﴿ تعالى:  

 .[166ـ165]الشعراء:   ﴾ڌڍڍڇ
الَقْوِم الُمْسِرِفيَن الَعاِديَن الذيَن  َفُكْن َعَلى َحَذٍر ِمْن أَْن َتُكوَن ِمَن  

الل  تعالى، َحت  اّلٰلِ    ْوا ُحُدودَ َتَعد   َتَقَع في  َيُصبُّ ى ََل  تعالى  اّلٰلُ    َها ْعَنِة التي 
 َعَلى َمْن َفَعَل ِفْعَل َقْوِم لُوٍط.

  ى الن ِبي  َصل  َعْنُهَما، أَن   اّلٰلُ    روى اإلمام أحمد َعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي 
َمْن َعِمَل َعَمَل َقْوِم اّلٰلُ    َقاَل: »َوَلَعنَ   ،مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  

َمْن َعِمَل َعَمَل َقْوِم اّلٰلُ    َمْن َعِمَل َعَمَل َقْوِم لُوٍط، َوَلَعنَ اّلٰلُ    لُوٍط، َوَلَعنَ 
 لُوٍط«.

 َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    ب اٍس َرِضَي وروى الترمذي َعْن اْبِن عَ 
َم: »َمْن َوَجْدتُُموُه َيْعَمُل َعَمَل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  

 َقْوِم لُوٍط َفاْقُتُلوا الَفاِعَل َوالَمْفُعوَل ِبِه«. 
الدُّ رابعًا:   ِمَن  الشُّ ّلٰلِ    َعاءِ أَْكِثْر  َهَذا  َعْنَك  َيْصِرَف  أَْن  ُعوَر،  تعالى 

َقْوَل َوَتَذك   ۋٴۇۈۈۆۆۇ﴿تعالى:  اّلٰلِ    ْر 

 ؟[62]النمل:  ىىېېېېۉۅۉۅۋ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَواِج، ِلَقْوِلِه َصل  أَْنَصُحَك ِبالز    خامسًا:

ْج، َفِإن ُه أََغضُّ َم: »َيا َمْعَشَر  َوَسل   َباِب، َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة َفْلَيَتَزو  الش 
ْوِم، َفِإن ُه َلُه ِوَجاٌء«  ِلْلـَبَصِر، َوأَْحَصُن ِلْلَفْرِج، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالص 

 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي اّلٰلِ  رواه اإلمام مسلم َعْن َعْبدِ 
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الَعِلي  اّلٰلَ    لُ أَْسأَ  ُكِلِّ    تعالى  َوِمْن  َشٍرِّ  ُكِلِّ  ِمْن  َيْحَفَظَك  أَْن  الَقِديَر 
ُسوٍء، َوأَْن َيْحَفَظَك ِمْن َجِميِع الِفَتِن َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن، َوأَْن َيْحَفَظ  

َوَشاب   الُمْسِلِميَن  َشَباِب  الشُّ َجِميَع  ِمَن  آماِتِهْم   . الِجْنِسِيِّ هذا، ُذوِذ   ين. 
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 ابنتها لها عالقة مع الشباب 
ن  :  20السؤال

َ
أ الش    َشَعْرُت  َبْعِض  َمَع  َعَلَقٌة  لََها  َطِريِق اْبَنَِت  َعْن  َباِب، 

ْفَعُل َمَعَها؟اجَلو  
َ
 اِل، َفَماَذا أ

َصح  أوَلً:  الجواب:   َعر    ِإْن  َفَقْد  الَقْوُل،  َنْفَسَها  َهَذا  اْبَنُتِك  َضِت 
أَن   َوأََرى  الِغَواَيِة،  َتَتَحم  ِلَسِبيِل  َزْوِجِك  َمَع  َمْسُؤوِلي  ِك  الِبْنِت  ََلِن  َهِذِه  َة 

  ، َكَماَوَجل    َعز  اّلٰلِ   التي َكاَن ِمَن الَواِجِب َعَلْيُكَما أَْن تَُرِبَِّياَها َعَلى ُمَراَقَبةِ 
ےےھھھھہ﴿َفَعَل َسِيُِّدَنا لُْقَماُن ِعْنَدَما َقاَل ِلَوَلِدِه:  

ۅۅۋٴۇۋۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

 . [16]لقمان:  ۉ
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ى َسِيُِّدَنا َرُسولُ َكَما َرب  

ُمَك َكِلَماٍت، اْحَفظِ أَْهَلُه َوأَْصَحاَبُه َعَلى َذِلَك ِبَقْوِلِه:    »َيا ُغََلُم ِإنِِّي أَُعلِِّ
اْحَفظِ اّلٰلَ   َفاْسأَِل  اّلٰلَ    َيْحَفْظَك،  َسأَْلَت  ِإَذا  تَُجاَهَك،  َوِإَذا اّللَٰ َتِجْدُه   ،

َفاْسَتِعْن   ةَ   اّلٰلِ، بِ اْسَتَعْنَت  األُم  أَن   َيْنَفُعوَك َواْعَلْم  أَْن  َعَلى  اْجَتَمَعْت  َلْو   
َكَتَبهُ  َقْد  ِبَشْيٍء  ِإَل   َيْنَفُعوَك  َلْم  أَْن اّلٰلُ    ِبَشْيٍء  َعَلى  اْجَتَمُعوا  َوَلو  َلَك، 

وَك ِإَل  ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبهُ  وَك ِبَشْيٍء َلْم َيُضرُّ َعَلْيَك، ُرِفَعِت األَْقََلُم اّلٰلُ    َيُضرُّ
ْت   ُحُف«َوَجف   َعْنُهَما. اّلٰلُ  َرِضَي  َعْن اْبِن َعب اٍس رواه الترمذي   الصُّ
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تعالى:   َقْوِلِه  َعَلى  أَْبَناِئَنا  َتْرِبَيُة  .  [14]العلق:    ۋٴۇۈۈۆ﴿أَْيَن 
َوَعَلى َقْوِلِه تعالى:   .[1]النساء:    ﴾ڦڤڤڤڤ﴿َوَعَلى َقْوِلِه تعالى:  

 ؟ [46]طه:  ېۉۉۅ﴿
ِريَها ِمْن  ِباّلٰلِ    أَْن تَُذِكِِّريَها  ا  َواِجٌب َعَلْيِك َشْرعثانيًا:   تعالى، َوتَُحِذِّ

ِريَها ِمَن الَفِضْيَحِة في الدُّ    ْنَيا َواآلِخَرِة، َنَتاِئِج َهِذِه الَعََلَقاِت الَوِخيَمِة، َوَحِذِّ
 ِبأُْسُلوٍب َحِكيٍم. 

  َعاُوُن َمَعُه َعَلى ِإْنَقاِذَها َزْوِجِك ِبَذِلَك، َوالت  َيِجُب َعَلْيِك ِإْعََلُم ثالثاً: 
 َعاِء َلَها. ا ِهَي ِفيِه، َمَع َكْثَرِة الدُّ ِمم  

ُجوَها، َوََل َتَتأَخ  :  ًا َوأَِخير  تعالى أعلم.واّلٰل    ُروا في َزَواِجَها. هذا،َزِوِّ
 إتيان المرأة من دبرها

أنه َيوز أن يباَش الرجل    هل صحيح أنه ورد عند املالكية:  21السؤال
 ﴾؟ ېېېېزوجته يف دبرها، وذلك لقوهل تعاىل: ﴿

:  الجواب:    َرِحَمهُ ـ    َماِلٌك   ُسِئَل َجاَء في ِكَتاِب الَمْدَخِل َِلْبِن الَحاِجِّ
 ُدبُِرَها؟  ِفي الَمْرأَةِ   َوْطءُ  أََيُجوزُ  :َعْنهُ   الَمْرِوي ةِ  الَمْشُهوَرةِ  الُكُتِب   ِفيـ اّلٰلُ 

ۅ﴿  :َتَعاَلىاّلٰلِ    َقْوَل   َتْسَمُعوا  أََلمْ   َعَرٌب؟  َقْومٌ   أَْنُتمْ   أََما:  َفَقاَل 
ْرعُ  أََيُكونُ  [223]البقرة:  ېېېېۉۉ  َنَباَت؟ ََل  َحْيُث   الز 

  ُمْدِبَرة    أَوْ   ُمْقِبَلة    ِشْئُتمْ   َكْيَف   َمْعَناهُ :  ِقيَل .  ﴾ېې﴿:  َتَعاَلى   هُ َقْولُ وَ 
ْرِع،  َمْوِضعِ   ِفي   َباِرَكة    أَوْ   ُرِوَي ،  َنَهارٍ   أَوْ   َلْيلٍ   ِمنْ   ِشْئُتمْ   َمَتى  َمْعَناهُ   َوِقيَل   الز 
   .َعب اٍس   اْبنِ  َعنِ 

  ِشْئُتمْ  إنْ  ِشْئُتمْ  َكْيَف  َحْرَثُكمْ  َفْأتُوا َمْعَناهُ : َقاَل  أَن هُ  ا  أَْيض َعْنهُ  َوُرِوَي 
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 . َتْعِزلُوا  َفََل  ِشْئُتمْ  َوِإنْ  َفاْعِزلُوا،
  أُفٍِّ :  َفَقاَل   َذِلَك   َجَوازِ   َعنْ   ُسِئَل   أَن هُ   ُعَمرَ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ   ُرِوَي   َوَقدْ 

 .ُمْسِلمٌ   َقاَل  أَوْ   ُمْؤِمٌن؟ َذِلَك  أََيْفَعُل  أُفٍِّ 
جَ   َوَقدْ    :َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ   ُسَنِنهِ   ِفي   َداُود  أَبُو  َخر 

آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل   َمنْ   »َمْلُعونٌ َم:  َعَلْيِه َوَعَلى 
 .ُدبُِرَها« ِفي اْمَرأَة   أََتى

َوَعَلى آِلِه  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيِِّ   َعنِ   ُرِوَي   َوالت ْحِصيلِ   الَبَيانِ   َوِمنَ 
َساءَ   َتْأتُوا  ََل   ،الَحقِِّ   ِمنَ   َيْسَتْحِيي   ََل اّلٰلَ    »إن  :  َقاَل   أَن هُ َم  َوَصْحِبِه َوَسل     النِِّ

، ِفي ِهن  َساءَ  أََتى َمنْ   َمْلُعونٌ  َمَحاشِِّ  . اهـ.األَْوََلِد«  َمْخَرجِ  َغْيرِ  ِفي النِِّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َصل  َفَهِذِه   ِلَقْوِلِه  الَكَباِئِر،  ِمَن  َكِبيَرةٌ  آِلِه اّلٰلُ    ىالِفْعَلُة  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 َكَفرَ   َفَقدْ   ،ا  َكاِهن  أَوْ   ُدبُِرَها،  ِفي  اْمَرأَة    أَوِ   ،ا  َحاِئض   أََتى  »َمنْ َم:  َوَصْحِبِه َوَسل  

ٍد« َعَلى أُْنِزَل  ِبَما   َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ   أَِبي َعنْ رواه الترمذي   ُمَحم 
ا  َبِرئَ  َفَقدْ وفي ِرَواَيٍة لإلمام أحمد: » دٍ  َعَلى أُْنِزَل  ِمم   «.ُمَحم 

:  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ وروى اإلمام أحمد وأبو داود  
آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل  َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى   َمنْ   َمْلُعونٌ »:  مَ َوَصْحِبِه 
 «.ُدبُِرَها  ِفي اْمَرأََتهُ  أََتى

النسائي     َسِمعَ   أَن هُ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َثاِبٍت   ْبنِ   ُخَزْيَمةَ   َعنْ وروى 
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل  آِلِه َوَصْحِبِه   ََل اّلٰلَ    »ِإن  :  َيُقولُ َم  َعَلْيِه َوَعَلى 

«  ِمنَ   َيْسَتِحيي َساءَ   َتْأتُوا   »ََل   ا  َثََلث  َيُقولَُها   الَحقِِّ «  ِفي  النِِّ  . هذا،أَْعَجاِزِهن 
 تعالى أعلم.واّلٰل 
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 من ابنتها اّلٰل  تخاف أن ينتقم
نَا َقْبَل َزَواِجَها، َوتَابَْت إىل:  22السؤال ٌة اْقرَتََفْت َجِريَمَة الِزِّ

َ
ِ    اْمَرأ تعاىل،  اّٰلله

ْن يَنَْتِقمَ َوتََزو  
َ
ُ    َجْت، َويِهَ اآلَن َُتَاُف ِمَن اإِلْْنَاِب َخْشَيَة أ ِمْنَها  اّٰلله

ْن َتْمَتنَِع َعِن اإِلْْنَاِب؟ 
َ
َها أ  بِابْنَتَِها، َفَهْل ِمْن َحِقِّ

تعالى أَْن    اّللَٰ   ْوَبِة، َوأَْرُجوَقَها للت  الذي َوف  ّلٰلِ    الَحْمدُ أوَلً:  الجواب:  
َتْوَبُتَها َصاِدَقة  َنُصوح  أِلَن  ا  َتُكوَن  ِفيِه   ،  أَْفَسَدْت  َشْنَعاُء  َجِريَمٌة  َفَعَلْتُه  َما 

َناِة ْوَبِة أََماَم الزُّ ُه َفَتَح َباَب الت  تعالى أَن  اّلٰلِ    الُمْجَتَمَع، َوَلِكْن ِمْن َتَماِم َفْضلِ 
ڤٹ  ٹٹٹٿٿٿٺٿٺ﴿َوَغْيِرِهْم، َفَقاَل تعالى:  

ڃڃڃڄڄڄڄ  ڦڦڦڦڤڤڤ

 . [70ـ68]الفرقان:  ﴾ڍڇڇڇچڇچچچڃ
  تعالى َتْوَبُتَها َمْقُبوَلٌة ِعْندَ اّلٰلُ    ْوَبِة، َفِإْن َشاءَ َقْت ُشُروَط الت  َفِإَذا َحق  

 تعالى.اّلٰلِ 
ِسْترِ   ثانيًا: َهْتِك  ِمْن  َحَذٍر  َعَلى  َبْعَد ِصْدِق  اّلٰلِ    ِلَتُكْن  َعْنَها  تعالى 

 ،َعْنُهَما اّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ َتْوَبِتَها، َوَذِلَك ِلَما روى الحاكم  
 َرَجمَ  أَنْ  َبْعدَ  َقامَ َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَصل  اّلٰلِ  َرُسوَل  أَن  

 أََلم    َفَمنْ   ،َعْنَها اّلٰلُ    َنَهى  ال ِتي  اْلَقاُذوَرةَ   َهِذهِ   »اْجَتِنُبوا :  َفَقاَل   اأْلَْسَلِمي  
 ِكَتاَب   َعَلْيهِ   نُِقمْ   َصْفَحَتهُ   َنالَ   يُْبدِ   َمنْ   َفِإن هُ   اّلٰلِ،  ِإَلى  ُتْب َوْليَ اّلٰلِ    ِبِسْترِ   َفْلَيْسَتِترْ 

«  َعز  اّلٰلِ   .َوَجل 
ۅۋ﴿:  َوَجل    َعز  اّلٰلِ    ِلَتُكْن َهِذِه الَمْرأَُة َعَلى ِثَقٍة ِمْن َقْولِ   ثالثًا:
ِبَجِريَمِة   ا  أَْن يَُعاِقَب َعْبد   َوَجل    . َوَحاَشا ِلَرِبَِّنا َعز  [18]فاطر:    ﴾ۉۉۅ

 َغْيِرِه ِمْن أُُصوٍل أَو ُفُروٍع أَو َحَواٍش.
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الت   ِصْدُق  الَمْرأَِة  َهِذِه  َعَلى  َصَدَقْت في  َفَيِجُب  َوِإَذا  َواإِلَناَبِة،  ْوَبِة 

ۀ﴿ الَقاِئِل:    َوَجل    اِحِميَن، َوَحاَشا ِلَرِبَِّنا َعز  تعالى أَْرَحُم الر  َفاّلٰلُ   َتْوَبِتَها،
ڭڭۓۓےےھھھھہہہہۀ

َعْن ُمَعاَقَبِة    اِئَب َفْضَل  . أَْن يَُعاِقَب الت  [53]الزمر:   ۆۆۇۇڭڭ
ي    ٍم للَعِبيِد.َلْيَس ِبَظَل   َوَجل   َنا َعز  ِتِه، َفَربُّ ُذِرِّ

ى ََل تعالى، َحت  اّلٰلِ  َرْحَمةِ َوَيِجُب َعَلى َهِذِه الَمْرأَِة أَْن ََل َتْقَنَط ِمْن 
  َوَجل    َنا َعز  َرب    ْيَطاُن، َوََل َداِعَي للَخْوِف ِمَن اإِلْنَجاِب، أِلَن  َيْلَعَب ِبَها الش  

تعالى: اّلٰلِ    ِبَجِريَمِة َغْيِرِه، َوْلَتْذُكْر َهِذِه الَمْرأَُة َقْوَل   ا  َعاِدٌل ََل َيْأُخُذ أََحد
ڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄ﴿

 . [9]النساء:  ﴾ڍڇڇ
ي  ْوَبِة َواإِلَناَبِة، َوالذُّ تعالى َلَنا َوَلَها ِصْدَق الت  اّلٰلَ    أَْسأَلُ  اِلَحَة  َة الص  ِرِّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  الُمَباَرَكَة. آمين. هذا،ِيَِّبَة الط  
 عرض المالبس النسائية 

ِت  َمات  يف الَمَحل  ِة ىلَعَ ُُمَس  َما ُحْكُم َعْرِض الَمَلبِِس النَِِّسائِي  :  23السؤال
 ِة لِتَْسِويِق ابَلَضائِِع؟ اِلَِِّجارِي  

ۈئۆئۆئۇئۇئوئوئەئ﴿ تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 . [2]المائدة:  یییىئىئىئېئېئېئۈئ
ىئىئىئېئېئېئۈئۈئۆئ﴿ تعالى:  اّلٰلُ    َوَيُقولُ 

 .[19]النور:  ﴾خبحبجبيئىئحئمئجئیییی
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الِعزُّ  اإِلَماُم  الس    َوَيُقوُل  َعْبِد  َرِحَمهُ ْبُن  ِلْلَوَساِئِل  تعالى:  اّلٰلُ    ََلِم 
أَْفَضِل   إَلى  َفاْلَوِسيَلُة  اْلَمَقاِصِد،  اْلَوَساِئِل، أَْحَكاُم  أَْفَضُل  ِهَي  اْلَمَقاِصِد 

 .َواْلَوِسيَلُة إَلى أَْرَذِل اْلَمَقاِصِد ِهَي أَْرَذُل اْلَوَساِئلِ 
 ٌم َعَلى َجْلِب الَمَصاِلِح. ُة َتُقوُل: َدْرُء الَمَفاِسِد ُمَقد  َوالَقاِعَدُة الِفْقِهي  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ال  َفِإن   الَمََلِبِس  الُمَجس  ِنَِّساِئي  َعْرَض  َعَلى  الَمَحَل  ِة  في  ِت َماٍت 
ِفيِه ِمْن ِة ََل َيُجوُز، َوُهَو ُمْنَكٌر ِمَن الُمْنَكَراِت، َوَخاص  الِتَِّجاِري   ة  َما َكاَن 

ُب َعَلى َذِلَك ِمْن َمَفاِسَد َكِثيَرٍة؛  ٍة، ِلَما َيَتَرت  ِثَياٍب َفاِضَحٍة، َوأَْلِبَسٍة َداِخِلي  
َجاِل َوَخاص  ِمْنهَ   َباَب ِمْنُهْم.ة  الش  ا ِفْتَنُة الِرِّ

َوَعْرُض ِثَياِب الِنَِّساِء الَفاِضَحِة َسَبٌب ِمْن أَْسَباِب َتْشِييِع الَفاِحَشِة  
 ُهْم ََل َيِجُدوَن َسِبيَل  ة  أَن  ِة، َوَخاص  في الُمْجَتَمِع، َوِغَواَيِة َشَباِب َهِذِه األُم  

ْعَفاِف أَْنُفِسِهْم.   إِلِ
تعالى  واّلٰل    ِج. هذا،َبرُّ ُفوِر َوالت  َوِلَما ِفيِه ِمْن َدْعَوِة الِنَِّساِء إلى السُّ 

 أعلم.
 حكم زرع الشعر

هل َيوز لإلنسان أن يقوم بعملية زرع الشعر يف رأسه، أم  :  24السؤال
 تعاىل؟اّٰلله  هذا يعتَب من تغيري خلق

ْعِر  بَُصْيََلِت الش    ْعِر َنْقَل َكاَن الَمْقُصوُد ِمْن َزْرِع الش  ِإَذا  الجواب:  
، َوُهَو ا  ْخِص َنْفِسِه، َفُهَو َجاِئٌز َشْرعِمْن ِمْنَطَقٍة إلى أُْخَرى في َرْأِس الش  

 تعالى.اّلٰلِ   ِمْن َباِب ِإَزاَلِة الَعْيِب، َوََل يُْعَتَبُر ِمْن َتْغِييِر َخْلِق 



 كتاب الحظر واْلباحة 
 

374 

 ى َذِلَك:َوِبَناًء َعلَ 
ْعُر الذي يُْزَرُع َيْنُمو َفُهَو َجاِئٌز، َوَلْيَس ِفيِه ِغشٌّ َوََل  َفِإَذا َكاَن الش  

تعالى، َبْل ِهَي ُمَعاَلَجٌة ِلُرُجوِعِه إلى الِخْلَقِة اّلٰلِ    َتْدِليٌس، َوََل َتْغِييٌر ِلَخْلِق 
 الَقِويَمِة التي ُجِبَل َعَلْيَها اإِلْنَساُن. 

، َوُهَو َداِخٌل في  ا  ْصُلُه ِبَباُروَكٍة َوَما َشاَكَل َذِلَك َفَحَراٌم َشْرعا وَ أَم  
 تعالى أعلم.واّلٰل  الَوْصِل الَمْنِهِيِّ َعْنُه. هذا،
 مادة الجل على الشعر 

ْجِل تَثْبِيتِِه؟ ةِ اجلل ىلَعَ الش  َهْل ََيُوُز َوْضُع َماد  : 25السؤال
َ
 ْعِر ِمْن أ

پٻٻٻٻٱ﴿ :  َوَجل    َعز  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  
ٺٺڀڀڀڀپپپ

 . [6]المائدة:  ٺٺ
ُه ِإَذا ُوِجَد َعَلى َبْعِض َهِذِه األَْعَضاِء َما َيْمَنُع  َوَنَص الُفَقَهاُء َعَلى أَن  

 .َقل   وَهاَرُة، َسَواٌء َكثَُر أَ الط    ُوُصوَل الَماِء إلى الُعْضِو ََل َتِصحُّ 
، َفِإَذا َكاَنْت  ُة الجل َيْدُخُل في ِصَناَعِتَها الجيَلتين الَحَيَواِنيُّ َوَماد  
، َوِإَذا َكاَنْت ِمْن ا  ى َيُكوُن َنِجس ُة َمْأُخوَذة  ِمْن َحَيَواٍن َغْيِر ُمَذك  َهِذِه الَماد  

 َحَيَواٍن َنِجٍس َكَذِلَك ََل َتُجوُز.
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َكا َماد  َفِإَذا  ُوُصوِل  َنْت  ِمْن  َتْمَنُع  َوََل  َنِجَسٍة،  َغْيَر  َطاِهَرة   الجل  ُة 
الش   إلى  َوِإَل  الَماِء  ِفيَها،  َحَرَج  َفََل  ِبَعَدِم ْعِر  أَْنَصُح  َوأََنا  َيُجوُز،  َفََل   
ِإَل   َتَيق  اْسِتْخَداِمَها  ِإَذا  أَن    اإِلْنَساُن  َماد  َن  ِمْن  َوََل َها  َطاِهَرٍة،  ِمْن ٍة  َتْمَنُع   
 ُوُصوِل الَماِء.
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َمْصنُوعأَم   الجل  َكاَن  ِإَذا  َمَواد    ا  ا  َطَبَقة   ِكيَماِوي    ِمْن  يَُشِكِّْل  َوَلْم  ٍة، 
، َفالُوُضوُء َصِحيٌح. هذا،  تعالى أعلم. واّلٰل  َعاِزَلة 

 وصل الشعر
 هل َيوز وصل الشعر بشعر آدِم، أو بشعر اصطناع؟ :  26السؤال

الَحَنِفي  أوَلً:  الجواب:   ـ  الُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر  َوالش  َذَهَب  ُة  اِفِعي  ُة 
ْعِر ِبَشْعِر آَدِمٍيِّ َحَراٌم، َسَواٌء َكاَن َوْصَل الش    ُة َوالَحَناِبَلُة ـ إلى أَن  َوالَماِلِكي  

 أَو َغْيَرُهَما.  ا  أَو َزْوج  ا  َشْعَر اْمَرأٍَة، أَو َشْعَر َرُجٍل، َوَسَواٌء َكاَن َمْحَرم 
البخاري   اإلمام    َعْنَها اّلٰلُ    َرِضَي   َبْكرٍ   أَِبي  ِبْنِت   أَْسَماءَ   َعنْ روى 

 مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيِِّ   ِإَلى  اْمَرأَةٌ   َجاَءِت :  َقاَلْت 
َق   ،َحْصَبةٌ   أََصاَبْتَها   ا  ُعَريِِّس  اْبَنة    ِلي   ِإن    اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا:  َفَقاَلْت   ،َشْعُرَها   َفَتَمر 
 .َوالُمْسَتْوِصَلَة«   الَواِصَلةَ اّلٰلُ   »َلَعنَ : َفَقاَل ؟ أََفأَِصُلهُ 

َعْن   ِرَواَيٍة  َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبي    اْمَرأَةٌ   َسأََلِت :  َقاَلْت   أَْسَماءَ وفي 
آِلِه   َوَسل  َوَعَلى    أََصاَبْتَها  اْبَنِتي  ِإن    اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا :  َفَقاَلْت َم  َوَصْحِبِه 
َرَق  الَحْصَبُة، ْجُتَها، َوِإنِِّي َشَعُرَها، َفام   ِفيِه؟ أََفأَِصُل  َزو 
 .َوالَمْوُصوَلَة« الَواِصَلةَ اّلٰلُ  »َلَعنَ : َفَقاَل 

البخاري     الن ِبيِِّ   َعنِ   َعْنُه،اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ وروى اإلمام 
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   الَواِصَلةَ اّلٰلُ    »َلَعنَ :  َقاَل َم  َعَلْيِه 

 .َوالُمْسَتْوِشَمَة« َوالَواِشَمةَ  َوالُمْسَتْوِصَلَة،
الش  أَم  ثانيًا:   َوْصُل  َكا ا  َفِإْن   ، آَدِمٍيِّ َغْيِر  ِبَشْعِر  أَو  ْعِر  َمْيَتٍة،  َشْعَر  َن 

َوأَم   َيُجوُز،  َفََل  َلْحُمُه،  يُْؤَكُل  ََل  َما  َطاِهر َشْعَر  َكاَن  ِإَذا  ِعْنَد   ا  ا  َفَيُجوُز 
 ِة، َوََل َيُجوُز ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء. الَحَنِفي  
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ِبَحْيُث َيْعِرُفُه  ،  ا  ْعِر اَلْصِطَناِعِيِّ َفَجاِئٌز َشْرعا َوْصُلُه ِبالش  َوأَم  ثالثًا:  
. اِظُر ِإَلْيِه ِبأَن  الن    ُه َشْعٌر اْصِطَناِعيٌّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِبَشْعٍر ََل يُْشِبُه الش   اِظِر  ، َوَيْبُدو للن  ِبيِعي  ْعَر الط  َفَوْصُل َشْعِر الَمْرأَِة 

، ََل َحَرَج ِفيِه أِلَن  ِمْن َبِعيٍد أَن   يَنِة، َوَلْيَس للت  ُه للُه اْصِطَناِعيٌّ  ْزِويِر. هذا، ِزِّ
 تعالى أعلم.واّلٰل 

 صمام قلب من الخنزير 

َيوز  :  27السؤال فهل  قلب،  صمام  تركيب  إىل  وحيتاج  مريض  رجل 
 تركيب صمام قلب هل من اخلَنير؟ 

ْحِريُم، للَحِديِث  ِجِس األَْصُل ِفيِه الت  ْيِء الن  َداِوي ِبالش  الت  الجواب:  
َرِضَي الذي   َمْسُعوٍد  اْبُن  َقاَل  البخاري  ِإن  اّلٰلُ    رواه اإلمام  َلْم اّلٰلَ    َعْنُه: 

َم َعَلْيُكْم.   َيْجَعْل ِشَفاَءُكْم ِفيَما َحر 
يَُرخ   أَْحَيانَوَلِكْن  للض    ا  ُص  الَحَراِم  ِلَقْوِلِه  ِباْسِتْخَداِم  َوَذِلَك  ُروَرِة، 

ٺ﴿ . َوِلَقْوِلِه تعالى:  [78]الحج:    ۓےےھھھھ﴿تعالى:  
 .[119]األنعام:  ﴾ٿٿٺ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َصم   يُوَجْد  َلْم  الن  َفِإْن  َمَقاَم  َيُقوُم  َطاِهٌر  ِمَن  اٌم  َحَرَج  َفََل  ِجِس 

ِبَشَهاَدِة اِم ِمَن الِخْنِزيِر، ِإَذا َكاَن الَمِريُض ِبَحاَجٍة ِإَلْيِه  م  اْسِتْخَداِم َهَذا الص  
يَن، وَ األَِطب    تعالى أعلم.واّلٰل   َهَذا. هذا،يُوَجُد ِإَل   َلْم َيُكنْ اِء الُمْخَتِصِّ

 حكم زراعة الولد للمرة الرابعة 
من :  28السؤال أكرث  الول  يزرع  أن  وحاول  بمولود،  يرزق  لم  إنسان 
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 املرأة احلمل، فهل َيوز أن يزرع للمرة الرابعة؟  تسقطأ مرتني، و
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َلَقْد أَْرَشَدَنا َسِيُِّدَنا َرُسولُ   أوَلً:الجواب:  
َوَسل   َوَصْحِبِه  َقَسمَ آِلِه  ِبَما  َضا  الِرِّ إلى  َفَقاَل َصل  اّلٰلُ    َم  َلَنا،  اّلٰلُ   ى تعالى 
آلِ  َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه  َوَصْحِبِه    أَْغَنى  َتُكنْ   َلَك اّلٰلُ    َقَسمَ   ِبَما  َواْرَض َم: » ِه 

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ « رواه الترمذي  الن اِس 
َضا، أِلَن  ْفِسي  ُغوِط الن  َوأَْكَثُر ُهُموِمَنا َوالضُّ  ا ََل َنْحُصُل  ِة َسَبُبَها َعَدُم الِرِّ

َما   الز  َعَلى  َنـِسَي  َوَقْد  َقْوَل نُِريُد،  ۇئۇئوئ﴿ تعالى:  اّلٰلِ    ْوَجاِن 

  َوَجل    َعز  اّلٰلُ     ِلِحْكَمٍة أََراَدَها . َوَما َجَعَلُه َكَذِلَك ِإَل  [50]الشورى:    ۆئ
ەئائائىېىېېېۉۉۅۅۋۋ﴿

 . [68]القصص:   ەئ
ِعيُد، ُقْل أَْنَت َوَزْوُجَك  َلُه َفُهَو الس    َوَجل    َعز  اّلٰلُ    َمْن َرِضَي ِبَما َقَسمَ 

 ںڱڱڱڱڳڳڳڳگگ﴿:  ا  َداِئم
َتَحو  [59]التوبة:   َوَزْوَجُتَك  أَْنَت  َرِضيَت  َفِإَذا  َعِظيٌم،  َكْنٌز  َفالَقَناَعُة  َلْت  . 

 َحَياتُُكَما إلى ِرَضا. 
ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺ﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ ثانيًا:  
َتظُن  [216]البقرة:    ڤڤڤ َفََل  أَن    .  َوَزْوَجُتَك  ُهَو    أَْنَت  الَوَلَد 

ُكَما، َفَقْد َيُكوُن ََل َقد   اّلٰلِ   ، َهْل َنِسيُتَما َقْوَل ا  تعالى َشراّلٰلُ    رَ َخْيٌر في َحِقِّ
ےھھھھہہہہۀ﴿:  َوَجل    َعز  

؟ َكْم  [81ـ80]الكهف:    ۆۇۇڭڭڭڭۓۓ  ے
َسَبب َكاَن  َوَلٍد  َوَكاَن َعُدو  ا  ِمْن  َواِلَدْيِه،  َعز    ا  ِلِفْتَنِة  َمْوََلَنا  َيُقْل  أََلْم   َلُهَما، 
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 ککککڑڑژژڈ﴿:  َوَجل  
 ؟[14]التغابن: 

الت  َعَمِلي    ِإن  ثالثًا:   يَُسم  َة  َما  أَو   ، َناِعِيِّ الِصِّ األُْنُبوِب(  ْلِقيِح  )ِطْفَل  ى 
ٌم  ُمْؤِذَية  للَمْرأَِة، َوَدْرُء الَمَفاِسِد ُمَقد    َما َتُكونُ َتْحَتاُج إلى أَْخِذ أَْدِوَيٍة، َوُرب  

َضَرر أَْعَظُمَها  ُروِعَي  َمْفَسَدَتاِن  َتَعاَرَضْت  َوِإَذا  الَمَصاِلِح،  َجْلِب   ا  َعَلى 
ِهَما.   ِباْرِتَكاِب أََخِفِّ
الض   أُِمَن  ا َفِإَذا  َوَكاَن  َوَيت  لط  َرُر،  الَجاِنِب،  َمْأُموَن    َعز  اّلٰلَ    ِقي ِبيُب 

ُجِل ِبَماِء َرُجٍل آَخَر، َفََل َحَرَج اِس، َوََل يَُغِيُِّر َماَء الر  في أَْعَراِض الن    َوَجل  
 ْوَجْيِن َوَلٌد.ِة َزْرِع الَوَلِد ِإَذا َلْم َيُكْن للز  ِمَن الِقَياِم ِبَعَمِلي  

 َعَلى َذِلَك:َوِبَناًء 
ُدْمُتمْ  ِبَعَمِلي    َقدْ   َفَما  الت  ُقْمُتْم  َمر  ِة  َثََلَث  َناِعِيِّ  الِصِّ َوَشاَء  ْلِقيِح  اٍت، 

ْلِقيِح َجاِح، َفأََنا أَْنَصُحُكْم ِبَعَدِم الِقَياِم ِبالت  أَْن ََل َيْأَذَن في الن    َوَجل    َرِبِّي َعز  
، َوََل تُْتِعَبا نَ َمر   في الُوُصوِل إلى َما تُِريَداِن، َفاألَْمُر   ا  ْفَسْيُكَما َكِثير ة  َراِبَعة 
تعالى يُْكِرُمُكَما اّلٰلَ    َعاِء َواَلْسِتْغَفاِر َلَعل  ، َفأَْكِثُروا ِمَن الدُّ َوَجل    َعز  اّلٰلِ    ِبَيدِ 

َتَتَوق   َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرا َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ َعاِن، َوَتَذك  ِبَخْيِر َما 
َب اّلٰلَ    أَن    َلوْ َم: »آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   َبُهمْ   أَْرِضِه،  َوأَْهَل   َسَماَواِتهِ   أَْهَل   َعذ   َلَعذ 

  َوَلوْ   أَْعَماِلِهْم،  ِمنْ   ا  َخْير  َلُهمْ   َرْحَمُتهُ   َكاَنْت   َرِحَمُهْم،  َوَلوْ   َلُهْم،  َظاِلمٍ   َغْيرَ 
 َقِبَلهُ   َما   اّلٰلِ،  َسِبيلِ   ِفي  أَْنَفْقَتهُ   ،ا  َذَهب  أُُحدٍ   َجَبلِ   ِمْثُل   أَوْ   أُُحٍد،  َجَبُل   َلَك   َكانَ 
 َوأَن    ِلُيْخِطَئَك،  َيُكنْ   َلمْ   أََصاَبَك   َما  أَن    َوَتْعَلمَ   ِبالَقَدِر،  تُْؤِمنَ   َحت ى  ِمْنَك اّلٰلُ  
« الن ارَ   َدَخْلَت   َهَذا،  َغْيرِ   َعَلى   ِمت    ِإنْ   َوأَن َك   ِلُيِصيَبَك،  َيُكنْ   َلمْ   أَْخَطأَكَ   َما 
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 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  َثاِبٍت  ْبنِ  َزْيدِ رواه اإلمام أحمد َعْن 
، َوَخاص  ْلِقيِح َمر  أَُعوُد َفأَُقوُل: أَْنَصُحُكَما ِبَعَدِم الت   ة  ِلُوُجوِد  ة  َراِبَعة 

ِة  ْرِعي  اِحَيِة الش  ْلِقيَح َفََل َحَرَج ِمَن الن   الت  ْوأَِة، َوِإْن أََبْيُتْم ِإَل  الَكْشِف َعِن الس  
 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،ا  ة  َراِبَعة  ِإَذا َكاَن األَْمُر َمْرُجو ْلِقيِح َمر  في الت  

 التبرع بالدم لغير المسلم
ْن َيَتََب  َهْل ََيُوُز : 29السؤال

َ
نَْسان  ُمْسلِم  أ  َع بَِدِمِه لَِغرْيِ الُمْسلِِم؟إِلِ

ڇڇڇڇچچچچڃ﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 .[8]الممتحنة:  ﴾ڈڈڎڎڌڌڍڍ
:  َقاَلْت َعْنَها  اّلٰلُ    َرِضَي   َبْكرٍ   أَِبي  ِبْنِت   أَْسَماءَ   َعنْ وروى الشيخان  

ي  َعَلي    َقِدَمْت    َفاْسَتْفَتْيُت   َعاَهَدُهمْ   ِإذْ   ُقَرْيٍش   َعْهدِ   ِفي   ُمْشِرَكةٌ   َوِهَي   أُمِِّ
 َرُسوَل   َيا :  َفُقْلُت   ،مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل 
ي َعَلي    َقِدَمْت  اّلٰلِ، ي؟  أََفأَِصُل  َراِغَبٌة، َوِهَي  أُمِِّ  أُمِِّ

ِك« ِصِلي  »َنَعْم،: َقاَل   .أُم 
اّلٰلِ    َرُسولُ   ِلي  َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َذرٍِّ   أَِبي   َعنْ وروى الترمذي  

  َوأَْتِبعِ   ُكْنَت،  َحْيثَُما اّلٰلَ    »ات ِق :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
َئةَ  يِِّ  .َحَسٍن« ِبُخُلٍق  الن اَس   َوَخاِلِق   َتْمُحَها، الَحَسَنةَ  الس 

َيُكْن  َلْم  ِإَذا  الُمْسِلِم،  َغْيِر  اإِلْنَساِن  َمُعوَنُة  الَحَسَنِة  األَْخََلِق  َوِمَن 
 تعالى. اّلٰلِ  للُمْسِلِميَن؛ َوالُمِعيُن َلُه أَْجٌر ِعْندَ  ا  َمَحاِرب 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
  ا  ِع الُمْسِلِم ِبَدِمِه ِلَغْيِر الُمْسِلِم، ِإَذا َلْم َيُكْن َمَحاِرب َتَبرُّ َفََل َحَرَج ِمْن  
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َلَعل   َيْهِديهِ اّلٰلَ    للُمْسِلِميَن،  َوَيْشَرحُ   تعالى  ِعْنَدَما    لإِلْسََلِم  ِإَلْيِه،  َصْدَرُه 
 تعالى أعلم.واّلٰل   َيَرى َهَذا اإِلْحَساَن ِمَن اإِلْنَساِن الُمْسِلِم. هذا،

 شراب الشعير

اِب الش  : 30السؤال  ِمَن الُكُحوِل؟ اً ِعريِ إَِذا اَكَن َخاَِل َما ُحْكُم ََشَ
الِحلُّ الجواب:   َوَشَراٍب  َطَعاٍم  ُكِلِّ  في  ِإَل  األَْصُل  في  ،  َجاَء  َما   

  ى َصل    ِبيُّ َراُب ِفيِه ُكُحوٌل َفُهَو ُمْسِكٌر، َوالن  ش  ـَتْحِريُمُه، َفِإَذا َكاَن ال  ْرعِ ش  ـال
َوَسل  اّلٰلُ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  رواه َعَلْيِه  َحَراٌم«  ُمْسِكٍر  »ُكلُّ  َيُقوُل:  َم 

 َعْنُه.اّلٰلُ   الشيخان َعْن أَِبي ُموَسى َرِضَي 
اّلٰلِ    َعْنَها َقاَلْت: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    وروى الترمذي َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 

َم: »ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم، َما أَْسَكَر َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
 الَفَرُق ِمْنُه َفِمْلُء الَكفِِّ ِمْنُه َحَراٌم«.

، الَكِثيُر َوالَقِليُل.َوالَمْقُصوُد ِبالَفرَ   ِق َوِمْلِء الَكِفِّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِمَن الُكُحوِل   ا  ِعيِر الذي يَُقاُل َعْنُه )البيرة( َخاِليش  َفِإَذا َكاَن َشَراُب ال 

  َفُهَو َحَراٌم. ـ َوَهَذا َما أَْسَتْبِعُدُه ـ َفُهَو ُمَباٌح، َوِإَل  
الت   َمَخاِبِر  في  اَلْخِتَصاِص  أَْهِل  َعَلى  الت  َوَواِجٌب  ِمْن  َثبُّ َحاِليِل  ُت 

 تعالى أعلم. واّلٰل  تعالى. هذا،اّلٰلِ  َذِلَك، َوَذِلَك ِخْدَمة  ِلِدينِ 
 أكل سمك القرش 

ْكُل َسَمِك الِقْرِش؟: 31السؤال
َ
 َهْل ََيُوُز أ

ٻٻٻٻٱ﴿َتَباَرَك وتعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  
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َعْنُهَما: َصْيُد اّلٰلُ    اٍس َرِضَي . َيُقوُل اْبُن َعب  [96]المائدة:    پپپ
 . ا  ، َوَطَعاُمُه َما ُوِجَد َمْيتا  أُِخَذ َحيالَبْحِر َما 
ُه ِمَن الَحَيَواَناِت،  َبْعَض الُفَقَهاِء اْسَتْثَنى الِتِّْمَساَح، َوَقاَل: ِإن     أَن  ِإَل  

َم َنَهى  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَصل  اّلٰلِ   َفِإَذا َكاَن َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
الَحِديِث َعْن   َكَما َجاَء في   ، الَبِرِّ ِمْن ُوُحوِش  َباِع  الِسِّ ِمَن  َناٍب  ُكِلِّ ِذي 
َعْنُهَما َقاَل: اّلٰلُ    ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم َعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي الش  

َرُسولُ  َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َنَهى  آِلِه َوَصْحِبِه  َوَعَلى  ِ  َعَلْيِه  َعْن ُكلِّ ِذي َم 
ِ ِذي ِمْخَلٍب ِمَن الط ْيِر. َفِإن   َباِع، َوَعْن ُكلِّ  ٌم.ُمَحر    ا  َهَذا أَْيض َناٍب ِمَن السِِّ

، أَم  الُفَقَهاُء اآلَخُروَن ِبَقْوِلِهْم: َهَذا الن   َوَرد   ا ِسَباُع  ْهُي في ِسَباِع الَبِرِّ
ٻٻٻٻٱ﴿ الَبْحِر َفَلَها ُحْكٌم آَخُر، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه تعالى:  

 . پپپ
َعْنُه َقاَل: َسأََل َرُجٌل  اّلٰلُ    َوِلَما روى الترمذي َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

 اّلٰلِ، َم، َفَقاَل: َيا َرُسوَل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل 
ْأَنا ِبِه َعِطْشَنا،  ِإن ا َنْرَكُب الَبْحَر، َوَنْحِمُل َمَعَنا الَقِليَل ِمَن الَماِء، َفِإْن َتَوض 

أُ ِمَن اْلَبْحِر؟   أََفَنَتَوض 
َرُسولُ  َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَقاَل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »ُهَو  َعَلْيِه  َم: 

 َمْيَتُتُه«.الط ُهوُر َماُؤُه، الِحلُّ  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

أَن    َفِإن   أَْكُلُه، َمَع  الِقْرِش َيُجوُز  َناب   َسَمَك  ِبِه، أِلَن    ا  َلُه  َما    َيْفَتِرُس 
َيْحُرُم في الَبِرِّ ََل يُْشَتَرُط أَْن َيْحُرَم َنِظيُرُه في الَبْحِر، َفالَبْحُر َشْيٌء ُمْسَتِقلٌّ  
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    ى ُة، ِمْن ُجْمَلِتَها َقْولُُه َصل  أَْحَكاُمُه الَخاص    هُ َولَ 
 تعالى أعلم. واّلٰل  َم: »ُهَو الط ُهوُر َماُؤُه، الِحلُّ َمْيَتُتُه«. هذا،َوَسل  

 ضرب الولد تأديباً 
ِديب:  32السؤال

ْ
تَأ الَوَلِ  ِب  ََضْ ُحْكُم  مِ   اً َما  َراَسِة،  هَلُ،  اِلِّ ُمَتاَبَعِة  ْجِل 

َ
أ ْن 

 ْ ْحاَكِم الْش 
َ
 ِة؟ ِعي  َوااللَِْتَاِم بِاأل
َمْسُؤوِلي    ِإن    أوَلً:الجواب:   األَْبَناِء  تعالى:  َتْرِبَيَة  ِلَقْوِلِه  األََبَوْيِن،  ُة 

ېېېۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿

 .[6]التحريم:  ۇئوئوئەئەئائائىىې
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    ِلَوَلِدكَ   »َوِإن  َم:  َعَلْيِه 

  َرِضَي   اْلَعاِص   ْبنِ   َعْمِرو  ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ رواه اإلمام مسلم َعْن    « ا  َحقِّ   َعَلْيَك 
 . َعْنُهَما اّلٰلُ 

َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   َراٍع،  »ُكلُُّكمْ َم:  َعَلْيِه 
ِتِه،  َعنْ   ولٌ ؤُ َمْس   َوُكلُُّكمْ  َوَعد    َرِعي  ـ    ـ  ُجُل ِمْنُهْم    َوُهوَ   أَْهِلهِ   ِفي  َراعٍ   َوالر 

ِتِه،  َعنْ   ولٌ ؤُ َمْس  ِتَها  َعنْ   ةٌ ولَ ؤُ َمْس وَ   َزْوِجَها   َبْيِت   ِفي  َراِعَيةٌ   َوالَمْرأَةُ   َرِعي  « َرِعي 
 .َعْنُهَما اّلٰلُ   َرِضَي   ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ رواه اإلمام البخاري 
الَوَلَد أََماَنٌة    َتْأِديَب الَوَلِد َواِجٌب َعَلى األََبَوْيِن، أِلَن    َوَذَكَر الُفَقَهاُء أَن  

ِعْنَد َواِلَدْيِه، َفَقْلُبُه َطاِهٌر، َوَنْفُسُه َساِذَجٌة َخاِلَيٌة َعْن ُكِلِّ َنْقٍش َوُصوَرٍة، 
َعَلْيِه َوَس  َد الَخْيَر َوُعِلَِّمُه َنَشأَ  ُعِوِّ َفِإْن  ِلُكِلِّ َما يُْعَطى،  َقاِبٌل  ِعَد في  َوُهَو 

َويَُشاِرُكهُ الدُّ  َواآلِخَرِة،  الـش  ْنَيا  َد  ُعِوِّ َوِإْن  أََبَواُه،  َثَواِبِه  في  الَوَلُد   ر    َشِقَي 
 َوَهَلَك، َوَكاَن الِوْزُر في َرَقَبِة َواِلَدْيِه.



 كتاب الحظر واْلباحة 
 

383 

ِه،  َعنْ   أَِبيِه،  َعنْ   ُموَسى،  ْبنِ   أَيُّوَب روى الترمذي َعْن     َرُسوَل   أَن    َجدِِّ
  ا  َوَلد  َواِلدٌ   َنَحَل   »َما :  َقاَل َم  َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ  
 . َحَسٍن« أََدٍب  ِمنْ   أَْفَضَل  َنْحلٍ  ِمنْ 

ِب َعْنُهَما:  اّلٰلُ    َوَيُقوُل اْبُن ُعَمَر َرِضَي    َعنْ   ولٌ ؤُ َمْس   َفِإن َك   َك،اْبنَ   أَدِِّ
ْبَتُه؟  َماَذا  َوَلِدَك، كَ   َعنْ   ولٌ ؤُ َمْس   َوِإن هُ   َعل ْمَتُه،  َوَماَذا   أَد  . َلَك   َوَطَواِعَيِتهِ   ِبرِِّ

 رواه البيهقي.
ْعِنيِف، ِبالت    ِبالَوِعيِد، ثُم    ْصِح، ثُم  : َتْأِديُب الَوَلِد َيْبَدأُ ِبالَقْوِل َوالنُّ ثانيًا 

الظ  ِبالض    ثُم   َعَلى  َغَلَب  ِإَذا  ِح،  الُمَبِرِّ َغْيِر  للَمْصَلَحِة  ْرِب  َتْحِقيُقُه  ِنِّ 
 ِة ِمْنُه.الَمْرُجو  

ُح، َفََل   الـض  الَوَلَد ِإَذا َكاَن ََل يُْصِلُحُه ِإَل    َوَذَكَر الُفَقَهاُء أَن   ْرُب الُمَبِرِّ
ٍح ِإَذا   ا  ُه ََل َيُجوُز َضْربُُه َضْرب ُه َمْفَسَدةٌ، َكَما أَن  َيُجوُز َضْربُُه، أِلَن    َغْيَر ُمَبِرِّ

 ْرَب ََل يُْصِلُحُه.الض   َعِلَم أَن  
َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َهاُت َحِديَث َسِيِِّدَنا َرُسولِ َوْلَيْذُكِر اآلَباُء َواألُم  

 َعنْ رواه الحاكم    ِبِخَياِرُكْم«  أُوََلِئَك   َلْيَس ْرِب: »َم في َمْسأََلِة الض  َوَسل  
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُذَباٍب  أَِبي ْبنِ اّلٰلِ  َعْبدِ  ْبنِ   ِإَياِس 

ٍح،    ا  َد الُفَقَهاُء َجَواَز َضْرِب األَْوََلِد َضْرب َوَقْد َقي   أَْن َيُكوَن بِ َغْيَر ُمَبِرِّ
 ْرُب ِبالَيِد َفَقْط، َوأَْن ََل َيْضِرَب الَوْجَه. الض  

ڤٹٹٹ﴿ تعالى:  اّلٰلِ    َيْذُكَرا َقْوَل ثالثا : َيِجُب َعَلى األََبَوْيِن أَْن  
 . [99]يونس:    ﴾ ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤ

 .[159]آل عمران:  ٹٹٿٿٿٿٺٺ﴿َوَقْوَلُه تعالى: 
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ْرُب َكَذِلَك،  ِة، َوالض  َتاِئِج الَمْرُجو  َفاإِلْكَراُه َعَلى الِفْعِل ََل َيْأِتي ِبالن  
يِن ََل َقد  َبْل َقْد يَُؤِدِّي إلى النُّ   تعالى. اّلٰلُ  رَ ُفوِر َوَكَراِهَيِة الِدِّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ح  ا  َفََل َحَرَج ِمْن َضْرِب الَوَلِد َتْأِديب ، َوأَْن  ا  ِبَشْرِط أَْن ََل َيُكوَن ُمَبِرِّ

ِح َفََل َيُجوُز ِبَحاٍل ِمَن  ا الض  ، َوأَم  ا  َيْرُجَو ِفيِه َصََلح األَْحَواِل، ْرُب الُمَبِرِّ
ٌر َعْن ِدينِ أِلَن    تعالى، َوَسَبٌب ِلِزَياَدِة الُعُقوِق َوالِعْصَياِن. اّلٰلِ  ُه ُمَنِفِّ

ِعيُد  ُق َمْن ُرِزَق الِحْكَمَة في َتَعاُمِلِه َمَع أَْوََلِدِه، الس  ِعيُد الُمَوف  َوالس  
ُفوَس النُّ   ، أِلَن  ا  ْصَح َثاِني َم َلُه النُّ َقد    ، ثُم  َل  ُق َمْن َمَلَك َقْلَب َوَلِدِه أَو  الُمَوف  

 َمْجُبوَلٌة َعَلى ُحِبِّ َمْن يُْحِسُن ِإَلْيَها.
تعالى ِبالِحْكَمِة َوَعَدِم  اّلٰلِ    ُق الذي َيُسوُق أَْبَناَءُه ِلِدينِ ِعيُد الُمَوف  الس  

 تعالى أعلم.واّلٰل  الَفَظاَظِة. هذا،
 يفكر في اَلنتحار لعدم تزوجه

رِيُد الز  َقلْيِب َتَعل  :  33السؤال
ُ
ْهلََها يَْرُفُضوَن   َواَج ِمْنَها، َولَِكن  َق بَِفَتاة ، َوأ

َ
أ

َزَواِِج ِمْنَها بَِسَبِب الَفارِِق االْجتَِماِعِِّ بَيَْنَنا، َوَقْد َضاَق َصْدرِي ِمْن  
ُر بِاالنْتَِحارِ، َوامْ ْفِض، َحىت  َهَذا الر   َفِكِّ

ُ
ْصَبْحُت أ

َ
َعاِم  َتَنْعُت َعِن الط   أ

 َ  اِب، َفَما يِهَ نَِصيَحُتَك يِل؟َوالْش 
ڇڇڇچچچچڃ﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ   أوَلً:الجواب:  
ڑژژڈڈڎڎڌڌڍ  ڍڇ

 .[30ـ29]النساء:  ﴾کککڑ
تعالى، َوآَمَن  اّلٰلِ    الَقَدَر ِمنَ   ، الذي آَمَن ِبأَن  َواإِلْنَساُن الُمْؤِمُن الَحقُّ 

ے﴿ . َوآَمَن ِبَقْوِلِه تعالى:  [49]القمر:    يتىتمتختحت﴿ِبَقْوِلِه تعالى:  
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ۋۅۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

وئەئەئائائىىې  ېېېۉۉۅ

. الذي آَمَن َهَذا  [23ـ22]الحديد:    ﴾ېئۈئۈئۆئۆئۇئوئۇئ
  ا  ِنيِّ ـَيِقي  ا  ُه َيْعَلُم ِعْلمَعْن أَْن يُْقِدَم َعَلى اَلْنِتَحاِر، أِلَن    اإِليَماَن ََل يَُفِكُِّر َفْضَل  

ِريِف الذي ِفيَها، َكَما َجاَء في الَحِديِث الش    ا  َم َخاِلدَعاِقَبَتُه في َناِر َجَهن    أَن  
اّلٰلُ   ىَصل    الن ِبيِِّ   َعنِ   َعْنُه،اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ رواه اإلمام البخاري  

  َنْفَسُه،  َفَقَتَل   َجَبلٍ   ِمنْ   َتَرد ى  »َمنْ :  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
ى   َوَمنْ   ،ا  أََبد   ِفيَها   ا  ُمَخل د   ا  َخاِلد   ِفيهِ   َيَتَرد ى  َجَهن مَ   َنارِ   ِفي  َفُهوَ    ا  ُسمِّ   َتَحس 
هُ   َنْفَسُه،  َفَقَتَل  اهُ   َيِدهِ   ِفي   َفُسمُّ  ، ا  أََبد   ِفيَها  ا  ُمَخل د  ا  َخاِلد   َجَهن مَ   َنارِ   ِفي  َيَتَحس 
 َجَهن مَ   َنارِ   ِفي  َبْطِنهِ   ِفي  ِبَها   َيَجأُ   َيِدهِ   ِفي  َفَحِديَدتُهُ   ِبَحِديَدٍة،  َنْفَسهُ   َقَتَل   َوَمنْ 
 . «ا  أََبد ِفيَها  ا  ُمَخل د  ا  َخاِلد

ى َيِصَل اإِلْنَساُن  َعاِم َواإِلْضَراَب َعْنُه َحت  اَلْمِتَناَع َعِن الط    ِإن  ثانيًا:  
ْفِس، ِد للن  إلى َدَرَجِة الَمْوِت ُهَو َنْوٌع ِمْن أَْنَواِع اَلْنِتَحاِر َوالَقْتِل الُمَتَعم  

اآلِخِر َعَلى   تعالى َوالَيْومِ ِباّلٰلِ    َوَكْيَف يُْقِدُم اإِلْنَساُن الُمْؤِمُن الذي يُْؤِمنُ 
َذِلَك إلى َعَذاٍب أََشد  اإِلْضَراِب َعِن الط   َبْعَد  ِلَيْنَتِقَل  َنْفَسُه  ُب  َويَُعِذِّ  َعاِم 

 َم؟َوأَْنَكى َوأَْطَوَل في َناِر َجَهن  
  َعِن اإِلْنَساِن الُمْؤِمنِ   َهَذا الِفْعَل ََل َيُقوُم ِبِه ِإْنَساٌن َعاِقٌل َفْضَل    ِإن  

 الى َوالَيْوِم اآلِخِر.تع ِباّلٰلِ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ِتََلَوِة ّلٰلِ    َفأَْنَصُحَك  ِبَكْثَرِة  َوَذِلَك  ِإيَماِنَك،  في  َتِزيَد  ِبأَْن  تعالى 
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تعالى، َمَع َكْثَرِة اَلْسِتْغَفاِر، َوأَْن تُْكِثَر ِمَن اّلٰلِ    الُقْرآِن الَعِظيِم، َوَكْثَرِة ِذْكرِ 
 .ا  ِمْن أَْمِرَك َرَشد  َوَجل    َنا َعز  يَُهِيَِّئ َلَك َربُّ  نْ أْ بَ َعاِء الدُّ 

اّلٰلُ    َمهُ َلَقد    ا  َزَواَجَك ِمْن َهِذِه الَفَتاِة َلو َكاَن َخْير   َوُكْن َعَلى َيِقيٍن أَن  
َك، َر أَْسَباَبُه، َوَلِكْن ُكْن َعَلى َيِقيٍن أَن  ِإَلْيَك َوَيس     ْر َقْوَل َوَتَذك  ُه َشرٌّ في َحِقِّ

 .[19]النساء:    ﴾وئوئەئەئائائىىې﴿تعالى:  اّلٰلِ  
تعالى أَْن يَُهِيَِّئ َلَك َزْوَجة  اّلٰلِ    الِنَِّساُء َكِثيٌر، َفاْسأَلِ   !َفَيا أَِخي الَكِريمَ 

تْ   ِإَلْيَها  َت َنَظرْ   ِإَذا َصاِلَحة      َعْنَهاِغْبَت    َوِإَذا   ،َك أََطاَعتْ   َها تَ أََمرْ   َوِإَذا   ،َك َسر 
تعالى  واّلٰل    تعالى َفُهَو َخْيٌر َلَك. هذا،اّلٰلِ    َك؛ َواْتُرْك ُمَراَدَك ِلُمَرادِ َحِفَظتْ 
 أعلم.

 شراء طيور الزينة 
ََشَْعً :  34السؤال ََيُوُز  َصاِحَبةَ   َهْل  يَنِة،  الِزِّ ُطُيوَر  ْشرَتَِي 

َ
أ ْن 

َ
ْوِت  الص    أ

َتَمت  ْوِن اجَلمِ احَلَسِن، َوالل  
َ
 ؟ اً َوَنَظر َع بَِها َسَماَعً يِل، ليَِكْ أ

َعْنُه َقاَل:  اّلٰلُ    روى اإلمام مسلم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي الجواب:  
َم أَْحَسَن الن اِس  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َكاَن َرُسولُ 

ـ   ا  يَُقاُل َلُه: أَبُو ُعَمْيٍر، َقاَل: أَْحِسُبُه، َقاَل: َكاَن َفِطيم، َوَكاَن ِلي أٌَخ  ا  ُخُلق
 .َمْفطُوٌم َقد اْنَتَهى َرَضاُعُه ـ

ِإَذا َجاَء َرُسولُ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َفَكاَن 
 لنَُّغْيُر«.َم َفَرآُه، َقاَل: »أََبا ُعَمْيٍر، َما َفَعَل ا َوَسل  

 َقاَل: َفَكاَن َيْلَعُب ِبِه.
الش   الَحِديِث  َهَذا  ِمْن  الُفَقَهاُء  اْسَتَفاَد  أَن  َوَقِد  اْقِتَناُء  ِريِف  َيُجوُز  ُه 
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 ُيوِر، َوَيُجوُز َحْبُسَها في َقَفٍص، َمَع ُوُجوِب ِرَعاَيِتَها، َكَما َيُجوُز َقصُّ الطُّ 
 َجَناِحَها. 
ِإَذا  أَم   الطُّ ا  اإِلْنَساُن  َوَطَعاماْقَتَنى  َوِرَعاَية   َتْرِبَية   َوأَْهَمَلَها    ا  ُيوَر، 
َعْنُه، اّلٰلُ    ، َفَهَذا ََل َيُجوُز، روى اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي ا  َوَشَراب 

اَل: »َدَخَلِت  َم قَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْن َرُسولِ 
ٍة َرَبَطْتَها، َفََل ِهَي أَْطَعَمْتَها، َوََل ِهَي أَْرَسَلْتَها َتْأُكُل ِمْن  اْمَرأَةٌ الن اَر ِفي ِهر 

 «.َخَشاِش اأْلَْرِض، َحت ى َماَتْت َهْزَل  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

يَنِة َجاِئٌز َشْرع ، َوَلِكْن ا  ا َجاِئٌز َشْرع، َوَسَماُع َصْوِتهَ ا  َفِشَراُء طُُيوِر الِزِّ
 ُروِط التي ُذِكَرْت. ِبالشُّ 

َوِرق  ِإَل   الَبَطِر  ِمْن  َهَذا  أََرى  أَِنِّي  َوَخاص    الَعْيِش،  ظُُروِف  ِة  في  ة  
ُيوِر َسَماُع ِتََلَوِة الُقْرآِن الَحاَجِة َوالَفاَقِة، َواألَْوَلى ِمْن َسَماِع َصْوِت الطُّ 

 َتِزيُد في ِإيَماِن الَعْبِد. الَكِريِم التي 
َيُكونُ َوُرب   الطُّ   َما  َصْوتَصْوُت  َيِحنُّ ا  َحِزين  ا  ُيوِر  َحْيُث  إلى  الط    ،  ْيُر 

 تعالى أعلم.واّلٰل  َيَراِن. هذا،الط  
 تأخر الموظف 

ْ :  35السؤال الْش  ُحْكُم  الُمَوظ  َما  يف  خ  ِع 
َ
َيَتأ اَّلي  و ِف 

َ
أ َعَملِِه،  َعْن  ُر 

وََخاص   الُمَوظ  يَِغيُب،  ةُ 
َ
الَمْرأ اَكنَِت  إَِذا  بَِسَبِب  ًة  ِغَياُبَها  يَْكرُثُ  َفُة 

ْواَلِدَها؟ 
َ
 رََِعيَتَِها بِلَيْتَِها َوَزوِْجَها َوأ

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل    ِبيُّ روى اإلمام البخاري، َقاَل الن  الجواب:  
 وَن ِعْنَد ُشُروِطِهْم«.َم: »الُمْسِلمُ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
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، َوَتَعاَقَد َعَلْيِه الُمَوظ    ْسِميُّ َواُم الر  َوالد   َد اْبِتَداء  َواْنِتَهاء  ُف  الذي ُحِدِّ
الَمْعِني   الِجَهِة  ُمْلِزمٌ َمَع  الت  للُمَوظ    ِة  َعَلْيِه  َوَواِجٌب  الَعَمِل  َقيُّ ِف،  ِبِبَداَيِة  ُد 

ژ﴿ تعالى أَْوَجَب َعَلْيَنا الَوَفاَء ِبالَعْقِد، َقاَل تعالى:    اّللَٰ   َوِنَهاَيِتِه، أِلَن  

 . [1]المائدة:  کڑڑژ
  ِة ِمَن الُعُهوِد التي ِف َوالِجَهِة الَمْعِني  َبْيَن الُمَوظ    َويُْعَتَبُر الَعْقُد الذي َيِتمُّ 
 .[91]النحل:    ککککڑ﴿َيِجُب الَوَفاُء ِبَها، َقاَل تعالى:  

الُمَوظ   ُعنُِق  في  أََماَنٌة  تعالى:  َوالَعْقُد  َقاَل  ٿٺٺ﴿ِف، 

 . [283]البقرة:  ٿ
ِبالَعْهِد، َوالُخْلُف   ِباألََماَنِة َلْيَس  َوالُخْلُف ِبَشْرِط الَعْقِد، َوالُخْلُف 

 ِمْن َوْصِف اإِلْنَساِن الُمْؤِمِن، َبْل ُهَو ِمْن َوْصِف اإِلْنَساِن الُمَناِفِق.
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

  ، أِلَن  ا  ُر َعْنُه َهَذا َيُجوُز َشْرع أَخُّ ِف َعْن َعَمِلِه، أَو الت  ُب الُمَوظ  َفَتَغيُّ 
ِإَذا َكاَن الُمَوظ  ْهِد َواألََماَنِة، َوَخاص  ِبالَعْقِد َوالعَ   ِفيِه ِإْخََلَل   سة     ا  ُف ُمَدِرِّ

الُمَوظ   َيْأُخُذُه  الذي  َوالَماُل  ؛  َسة  ُمَدِرِّ َوَتأَخُّ أَو  ِغَياِبِه  َمَع  َماٌل ُف  ُهَو  ِرِه 
 اِس ِبالَباِطِل. ، َوُهَو آِكٌل أَْمَواَل الن  ا  َحَراٌم َشْرع 

َعَلى   َوَجَب  الت  الُمَوظ  ِلَذِلَك  ِبَداَيِة  ِف  ِمْن  َعَمِلِه  َمَكاِن  في  َواُجُد 
َكاَن ِعْنَدُه َعَمٌل أِة، َسَواٌء  َفِق َعَلْيَها َمَع الِجَهِة الَمْعِني  َواِم إلى ِنَهاَيِتِه الُمت  الد  

 تعالى أعلم.واّلٰل  أَْم ََل. هذا،
 **  **  ** 
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 مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  ى النبي َصلَّ الترضي عن أصول 
ُ    هل َيوز أن يرتىض اإلنسان عن أصول انليب َصّل  :  1السؤال َعلَْيِه  اّٰلله

 َم، كما يرتىض عن فروعه؟ َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  
اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل َنا  َسِيِّدَ   ِة َعَلى أَن  َفَقْت َكِلَمُة األُم  ات  الجواب:  

َعَلى اإِلْطََلِق،   ا  َم ُهَو َخْيُر أَْهِل األَْرِض َنَسب َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَفِلَنَسِبِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  الش  َعَلْيِه  ِمَن  أَْعَلى  َم  َرِف 

 ُذْرَوٍة. 
َصر   ِبَذلِ َوَقْد  َرُسولُ َح  َسِيُِّدَنا  آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َك  َوَعَلى  َعَلْيِه 
َوَسل   »ِإن  َوَصْحِبِه  َفَقاَل:  ِإْسَماِعيَل، اّلٰلَ    َم،  َوَلِد  ِمْن  ِكَناَنَة  اْصَطَفى 
ِمْن ِكَناَنَة، َواْصَطَفى ِمْن ُقَرْيٍش َبِني َهاِشٍم، َواْصَطَفاِني    ا  َواْصَطَفى ُقَرْيش

 َعْنُه.اّلٰلُ   ِني َهاِشٍم« رواه اإلمام مسلم َعْن َواِثَلَة ْبِن األَْسَقِع َرِضَي ِمْن بَ 
َعْنُهَما َقاَل: َبْيَنا َنْحُن  اّلٰلُ    ْبِن ُعَمَر َرِضَي اّلٰلِ    وروى الحاكم َعْن َعْبدِ 

ِت َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ُجُلوٌس ِبِفَناِء َرُسولِ  َم ِإْذ َمر 
ٍد، َفَقاَل أَبُو ُسْفَياَن: ِإن  َمَثَل   اْمَرأَةٌ، َفَقاَل َرُجٌل ِمَن الَقْوِم: َهِذِه اْبَنُة ُمَحم 
الَمْرأَُة   َفاْنَطَلَقِت  التِِّيِن،  َوَسِط  ِفي  ْيَحاَنِة  الر  َمَثُل  َهاِشٍم  َبِني  ِفي  ٍد  ُمَحم 

الن ِبي   الن ِبيُّ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى  َصل  َفأَْخَبَرِت  َفَخَرَج  َم، 
َم يُْعَرُف اْلَغَضُب ِفي َوْجِهِه َفَقاَل: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  

َماَواِت،  َتَباَرَك وَ اّلٰلَ    »َما َباُل أَْقَواٍل َتْبُلُغِني َعْن أَْقَواٍم ِإن   َتَعاَلى َخَلَق الس 
ِمَن  َفاْخَتاَر  اْلَخْلَق  ثُم  َخَلَق  َمْن َشاَء ِمْن َخْلِقِه،  َفأَْسَكْنَها  الُعْلَيا  َفاْخَتاَر 
اْلَخْلِق َبِني آَدَم َواْخَتاَر ِمْن َبِني آَدَم الَعَرَب، َواْخَتاَر ِمَن الَعَرِب ُمَضَر، 
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ُقَرْيش  ِمْن ُمَضَر  َبِني َهاِشٍم، َواْخَتاَرِني ِمْن ا  َواْخَتاَر  ُقَرْيٍش  ، َواْخَتاَر ِمْن 
َبِني َهاِشٍم، َفأََنا ِمْن َبِني َهاِشٍم ِمْن ِخَياٍر ِإَلى ِخَياٍر، َفَمْن أََحب  اْلَعَرَب 

ُهْم، َوَمْن أَْبَغَض الَعَرَب َفِبُبْغِضي أَْبَغَضُهْم«.  َفِبُحبِِّي أََحب 
أَبُو نَُعْيٍم َواْبُن َحَجٍر في الَمَطاِلِب الَعاِلَيِة َعِن  وروى اْبُن َعَساِكَر وَ 

َوَصْحِبِه   آِلهِ  َعَلْيِه َوَعَلىاّلٰلُ    ىَصل    ِبي  الن    َعْنُهَما، أَن  اّلٰلُ    اٍس َرِضَي اْبِن َعب  
 الط اِهَرِة َم َقاَل: »َوَلْم َيَزْل َيْنُقْلِني ِمْن أَْصََلِب اْلِكَراِم ِإَلى اأْلَْرَحامِ َوَسل  

.»  َحت ى أَْخَرَجِني ِمْن َبْيِن أََبَوي 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَنَسُب َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
َنَسِبِه، َوَهَذا َما   َفْوَق  ُقَرْيٌش  ُهَو أَْوَسُط األَْنَساِب، َفََل َنَسَب  ِبِه  َشِهَدْت 

 َقْبَل ِإْسََلِمَها.
َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَعْنُه َيُقوُل َعْن َنَسِبِه َصل  اّلٰلُ    َهَذا َسِيُِّدَنا أَبُو ُسْفَياَن َرِضَي 

َم ِلِهَرْقَل َقْبَل ِإْسََلِمِه، ِعْنَدَما َسأََلُه: َكْيَف َنَسُبُه  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
 ِفيُكْم؟ 

َعْبدِ  َعْن  البخاري  اإلمام  رواه  َنَسٍب.  ُذو  ِفيَنا  ُهَو  ْبِن  اّلٰلِ    َفَقاَل: 
 َعْنُهَما.اّلٰلُ   َعب اٍس َرِضَي 

َم يُْنَقُل ِمْن أَْصََلِب  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َوَكاَن َصل  
الط  الط   أَْرَحاِم  إلى  تعا اِهِريَن  َقاَل     ںڱڱ﴿لى:  اِهَراِت، 

 .[219]الشعراء: 
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوَنَسُبُه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ُكلُّ َعَلْيِه  َوََل  َم  َطاِهٌر،  ُه 



 كتاب اآلداب
 

393 

ٿٿ﴿ الُمـْشِرَك َنَجٌس، َكَما َقاَل تعالى:    يُوَجُد ِفيِه ُمـْشِرٌك، أِلَن  

 . [28]التوبة:  ٿ
َصل   أَْصُلُه  َكاَن  َوَسل  اّلٰلُ    ى َفِإَذا  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  أَْطَهَر  َعَلْيِه  َم 

تعالى  اّلٰلُ    َنَسٍب َعَلى َوْجِه األَْرِض ُمْنُذ أَْن َخَلَق   األُُصوِل، َوَنَسُبُه أَْرَفعَ 
َنَتَرض  الدُّ  ََل  َفِلَماَذا  اْنِقَضاِئَها،  إلى  َوَنْحُن ْنَيا  َوُفُروِعِه،  أُُصوِلِه  َعْن  ى 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    ىى َعْن أُُصوِلِه َوُفُروِعِه َوأَْتَباِعِه َصل  َنَتَرض  
 تعالى أعلم.واّلٰل  َم؟ هذا،َوَسل  

 مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ اّلٰلُ  ىَصلَّ اّلٰل  مصير أبوي رسول
  َصّل  اّٰلله    ن أبوي رسولإلقد سمعت من بعض انلاس يقول:  :  2السؤال

 ُ  َم يف انلار، فما رأيكم يف ذلك؟َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله
 ِة َرِحَمهُ ِة الَماِلِكي  أََحُد األَِئم    ُسِئَل الَقاِضي أَبُو َبْكٍر الَعَرِبيُّ الجواب:  

َوَصْحِبِه  آِلهِ  َعَلْيِه َوَعَلىاّلٰلُ    ى ِبِيِّ َصل  آَباَء الن    تعالى َعْن َرُجٍل َقاَل: ِإن  اّلٰلُ  
 اِر.َم في الن  َوَسل  

تعالى  اّلٰلَ    ُه َمْلُعوٌن، أِلَن  تعالى َوَرِضَي َعْنُه: ِبأَن  اّلٰلُ    َفأََجاَب َرِحَمهُ 
]األحزاب:    ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇ﴿َيُقوُل:  

 اِر. اهـ.َقاَل: َوََل أََذى أَْعَظَم ِمْن أَْن يَُقاَل َعْن أَِبيِه في الن   . ثُم  [57

ِكَتاِبِه الر  اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َهْيِليُّ َوَقاَل اإِلَماُم السُّ  ْوُض األُنُِف:  تعالى في 
َوَصْحِبِه   آِلهِ  َوَعَلىَعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَوَلْيَس َلَنا َنْحُن أَْن َنُقوَل َذِلَك في أََبَوْيِه َصل  

َصل  َوَسل   ِلَقْوِلِه  َوَعَلىاّلٰلُ    ى َم،  َوَسل   آِلهِ  َعَلْيِه  تُْؤُذوا  َوَصْحِبِه  »ََل  َم: 
 األَْحَياَء ِبَسبِِّ اأْلَْمَواِت«.
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ڈڈڎڎڌڌڍڍڇ﴿ َيُقوُل:    َوَجل     َعز  َواّلٰلُ 

 .ژ
  َمْأُموَرة  أَْن تُْمِسَك ِإَذا ُذِكَر أَْصَحاُب َسِيِِّدَنا َرُسولِ ُة  َوِإَذا َكاَنِت األُم  

َم، َفأَلَْن تُْمِسَك َوَتُكف  َعْن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ  
َسِيِِّدَنا َرُسولِ  آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    أََبَوْي  َم أََحقُّ َسل  َعَلْيِه َوَعَلى 

 َوأَْحَرى.
 تعالى َمْن َقاَل:اّلٰلُ  َوَرِحمَ 

لٍ  ــْ َفضــــــــ َمِزيـــَد  الن ِبي   اّلٰلُ  ا   َحبـــَ
ــاهُ  ــَذا أََبــــ ــُه َوَكــــ ــــ ــا أُم  ــَيــــ ــأَْحــــ  َفــــ
ــرٌ  ــِديــــــــ ْم َفالَقِديُم ِبَذا َقــــــــ لِِّ  َفســَ

 

 َعــــــَلى َفــــــْضٍل َوَكاَن ِبِه َرُؤوَفا 
يَماٍن ِبـــــِه َفـــــْضـــــَل    َلـــــِطـــــيـــــَفا إِلِ

ِعيَفا  َوِإْن َكاَن اْلَحِديُث ِبِه ضــــــــَ
 

ْرِك في أََبَوْيِه َصل    َوََل َخَفاَء في أَن    َوََل َشك   َعَلْيِه اّلٰلُ    ىِإْثَباَت الِشِّ
 َم ِإْخََلٌل َظاِهٌر ِبَشَرِف َنَسِب َنِبِيَِّنا َسِيِِّدَنا َرُسولِ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

 َم.َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ى َصل  اّلٰلِ 
َعْبدِ  َعْن  الحاكم  َرِضَي اّلٰلِ    روى  ُعَمَر  الن  اّلٰلُ    ْبِن  َعِن  ِبِيِّ  َعْنُهَما، 

ُه َقاَل: »....... ثُم  َخَلَق اْلَخْلَق  َم أَن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
ِمَن َفاْخَتارَ  َواْخَتاَر  الَعَرَب،  آَدَم  َبِني  ِمْن  َواْخَتاَر  آَدَم  َبِني  اْلَخْلِق  ِمَن   

ُقَرْيش ِمْن ُمَضَر  َواْخَتاَر  ُمَضَر،  َبِني َهاِشٍم، ا  الَعَرِب  ُقَرْيٍش  ِمْن  َواْخَتاَر   ،
َياٍر، َفَمْن َواْخَتاَرِني ِمْن َبِني َهاِشٍم، َفأََنا ِمْن َبِني َهاِشٍم ِمْن ِخَياٍر ِإَلى خِ 

ُهْم، َوَمْن أَْبَغَض الَعَرَب َفِبُبْغِضي أَْبَغَضُهْم«.  أََحب  اْلَعَرَب َفِبُحبِِّي أََحب 
وروى اْبُن َعَساِكَر َوأَبُو نَُعْيٍم َواْبُن َحَجٍر في الَمَطاِلِب الَعاِلَيِة َعِن  
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َوَصْحِبِه   آِلهِ  َعَلْيِه َوَعَلىاّلٰلُ    ىَصل    ِبي  الن    َعْنُهَما، أَن  اّلٰلُ    اٍس َرِضَي اْبِن َعب  
َم َقاَل: »َوَلْم َيَزْل َيْنُقْلِني ِمْن أَْصََلِب اْلِكَراِم ِإَلى اأْلَْرَحاِم الط اِهَرِة َوَسل  

.»  َحت ى أَْخَرَجِني ِمْن َبْيِن أََبَوي 

 تعالى َمْن َقاَل:اّلٰلُ  َوَرِحمَ 
 اٌم َعََل ِلـــــــَواِلـــــــَدْي َطـــــــَه َمـــــــَقـــــــ 

ــهُ  ـــــــ ــََلٍت َلـــــ ــَضـــــ  َوَقْطَرةٌ ِمْن َفـــــ
َدْت  غــــَ ْد  قــــَ ُه  لــــَ اٌم  أَْرحــــَ  َفَكْيَف 

 

 ِفي َجـــن ـــِة الُخـــْلـــِد َوَداِر الـــث ـــــــــَواِب  
 ِفي الَجْوِف ُتْنِجي ِمْن أَِليِم الِعـَقاِب 
 َحاِمَلة  تُْصَلى ِبَناِر الــــــــــــــــــَعَذاِب؟ 

 

َعْنُه  اّلٰلُ    في األَْوَسِط َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِِّ َرِضَي   َبَراِنيُّ وروى الط  
ا أُِصيَب َرُسولُ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    أَن  أََباُه َماِلَك ْبَن ِسَناٍن َلم 

َعَلْيِه ّلٰلُ  ا   ىَصل  اّلٰلِ    َم ِفي َوْجِهِه َيْوَم أُُحٍد َمص  َدَم َرُسولِ َوَصْحِبِه َوَسل  
َم؟َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل    َم َواْزَدَرَدُه، َفِقيَل َلُه: أََتْشَرُب الد 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَقاَل: َنَعْم، أَْشَرُب َدَم َرُسولِ 
 َم.َوَسل  

َم: »َخَلَط  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَقاَل َرُسولُ 
ُه الن اُر«.   َدِمي ِبَدِمِه ََل َتَمسُّ
ُرِبَِّي    ا  َفِإَذا َكاَن َهَذا َصِريح  ِبَمْن  َفَكْيَف  ْبِن ِسَناٍن،  في َحِقِّ َماِلِك 

َيْدُخُل   ِمْنُه  ِخْلَقِتِه  أَْصُل  َكاَن  َوَمْن  َبْطِنَها،  َوُرِبَِّي في  َوَلْحِمَها  َدِمَها  ِمْن 
 اَر؟ الن  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َنُشكُّ  ََل  الن    َفَنْحُن  َنَسِب  َطَهاَرِة  آِلِه َعلَ اّلٰلُ    ى ِبِيِّ َصل  في  َوَعَلى  ْيِه 
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َوَسل   َنُشكُّ َوَصْحِبِه  َوََل  َصل  أَن    َم،  ُوِلَد  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىُه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
اّلٰلِ   في َنَجاِة أََبَوْي َسِيِِّدَنا َرُسولِ   َم ِمْن ِخَياٍر إلى ِخَياٍر، َوََل َنُشكُّ َوَسل  
 َم. َصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ  ىَصل  

اّلٰلُ    ىُه َصل  َعَلى الُكْفِر، َكَما أَن    َوَعَدُم اإِلْذِن في اَلْسِتْغَفاِر ََل َيُدلُّ 
َم َلْم يَُصِلِّ َعَلى الَمْيِت الذي َعَلْيِه َدْيٌن َمَع  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

َوَعَدُم  أَن   َكاِفٍر،  َغْيُر  أَن  ُه  َتْبِييِن  َعَلى  َمْبِنيٌّ  للُمْشِرِكيَن  ِمْن اَلْسِتْغَفاِر  ُهْم 
ْعَوِة َوالُكْفِر ِبَها، َوَواِلَدا َسِيِِّدَنا  أَْصَحاِب الَجِحيِم، َوَذِلَك َبْعَد َتْبِليِغ الد  

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َتْبُلغْ َعَلْيِه  َلْم  َدْعَوُة َم  ُهَما 
 ُهَما َماَتا َقْبَل الِبْعَثِة. َم، أِلَن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ىِبِيِّ َصل  الن  

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىُض أِلََبَوِي الُمْصَطَفى َصل  َوُسَؤاِلي ِلَمْن َيَتَعر  
 اِر: َما الَغاَيُة ِمْن َذِلَك؟ ُهَما في الن  ِهَما أَن  َم، َوَيْحُكُم َعَليْ َوَصْحِبِه َوَسل  

َم: َعَلْيِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    أََلْم َيْذُكْر َهَذا الَعْبُد َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
وا َعْن َمَساِويِهْم«؟ رواه الحاكم والترمذي  »اْذُكُروا َمَحاِسَن َمْوَتاُكْم، َوُكفُّ

 َعْنُهَما.اّلٰلُ   اْبِن ُعَمَر َرِضَي  وأبو داود َعنِ 
َم: »ِإَذا ُذِكَر َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىأََلْم َيْذُكْر َقْوَلُه َصل  

اْلَقَدُر  ُذِكَر  َوِإَذا  َفأَْمِسُكوا،  النُُّجوُم  ُذِكَرِت  َوِإَذا  َفأَْمِسُكوا،  أَْصَحاِبي 
 َعْنُه.اّلٰلُ  َرِضَي اّلٰلِ   في الَكِبيِر َعْن َعْبدِ  َبَراِنيُّ َفأَْمِسُكوا«؟ رواه الط  

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    أََلْم َيْذُكْر َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ُموا«؟ رواه اإلمام َم: »ََل َتُسبُّوا األَْمَواَت، َفِإن ُهْم َقْد أَْفَضْوا ِإَلى َما  َوَسل   َقد 

 َعْنَها. اّلٰلُ   البخاري َعْن َعاِئَشَة َرِضَي 
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َرِضَي  ُشْعَبَة  ْبِن  الُمِغيَرِة  َعِن  الترمذي  »ََل  اّلٰلُ    ورواه  ِبَلْفِظ:  َعْنُه 
 َتُسبُّوا األَْمَواَت، َفُتْؤُذوا األَْحَياَء«. 

 تعالى أعلم. واّلٰل    ؟ هذا، ٌف في الَبْحِث َعْن َهَذا الَمْوُضوعِ َوَهْل ُهَو ُمَكل  
 حسنت أخالقنا فساءت أخالقهن 

ِ  لقد أوصانا َسيُِِّدنَا َرُسولُ : 3السؤال ُ  َصّل  اّٰلله َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه  اّٰلله
أخلقنا  َوَسل   حسنت  عندما  املشاهد  ولكن  خرياً،  بالنساء  َم 

 معهن ساءت أخلقهن معنا، فما هو احلل؟ 
َرُسولِ َتَذك    أوَلً:الجواب:   َسِيِِّدَنا  َتْوِصيَف  َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ْر 

  َسِعيدٍ   أَِبي  َعنْ َم للِنَِّساِء، روى اإلمام البخاري  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
ى آِلِه َعَلْيِه َوَعلَ اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َخَرجَ :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   الُخْدِريِِّ 

َساِء،  َعَلى  َفَمر    الُمَصل ى،  ِإَلى  ِفْطرٍ   أَوْ   أَْضَحى  ِفيَم  َوَصْحِبِه َوَسل   : َفَقاَل   النِِّ
َساءِ  َمْعَشرَ   »َيا  ْقنَ  ،النِِّ  .الن اِر« أَْهلِ  أَْكَثرَ  أُِريُتُكن   َفِإنِِّي  ،َتَصد 

 ؟اّللِٰ   َرُسوَل  َيا  َوِبمَ : َفُقْلنَ 
  َعْقلٍ   َناِقَصاِت   ِمنْ   َرأَْيُت   َما   الَعِشيَر،  َوَتْكُفْرنَ   الل ْعَن،  »تُْكِثْرنَ :  َقاَل 

ُجلِ  ِلُلبِِّ  أَْذَهَب  َوِدينٍ  «  ِمنْ  الَحاِزمِ  الر   .ِإْحَداُكن 
 ؟ اّللِٰ  َرُسوَل  َيا َوَعْقِلَنا  ِديِنَنا نُْقَصانُ   َوَما : ُقْلنَ 
ُجلِ  َشَهاَدةِ  ِنْصِف  ِمْثَل  الَمْرأَةِ  َشَهاَدةُ  »أََلْيَس : َقاَل   .«؟الر 
 .َبَلى: ُقْلنَ 
  َوَلمْ   تَُصلِِّ   َلمْ   َحاَضْت   ِإَذا   أََلْيَس   َعْقِلَها،  نُْقَصانِ   ِمنْ   »َفَذِلِك :  َقاَل 

 .«؟َتُصمْ 
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 .َبَلى: ُقْلنَ 
 . ِديِنَها« نُْقَصانِ  ِمنْ  »َفَذِلِك : َقاَل 

 . ا  َتْنِقيصَوَهَذا َتْوِصيٌف َوَلْيَس 
  َفِإَذا   الن ارَ   »أُِريُت َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوَيُقوُل َصل  

َساُء،  أَْهِلَها  أَْكَثرُ   . َيْكُفْرَن« النِِّ
 ؟ ِباّللِٰ  أََيْكُفْرنَ : ِقيَل 
  ِإْحَداُهن    ِإَلى  أَْحَسْنَت   َلوْ   اإِلْحَساَن،  َوَيْكُفْرنَ   الَعِشيَر،  َيْكُفْرنَ »:  َقاَل 
ْهَر، « رواه اإلمام َقطُّ  ا  َخْير ِمْنَك  َرأَْيُت  َما :  َقاَلْت  ،ا  َشْيئ ِمْنَك  َرأَْت  ثُم   الد 

 َعْنُهَما. اّلٰلُ  َرِضَي  َعب اٍس  اْبنِ  َعنِ البخاري 
 ة  في َساَعِة الَغَضِب.َوَهَذا ِمْن َطِبيَعِة الَمْرأَِة، َوَخاص  

إلى األَْخََلِق الَحَسَنِة، َفَقاَل تعالى:    َوَجل    َنا َعز  َلَقْد َدَعاَنا َربُّ ثانيًا:  
. َوَقاَل  [2]الملك:    ٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ﴿

 ﴾ڱڱڳڳڳڳگگگگکک﴿ تعالى:  
ٹٹٹٹٿٿٿ﴿. َوَقاَل تعالى:  [34]فصلت:  

 . [134]آل عمران:   ڤڤ
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َسِيُِّدَنا َرُسولُ َبَنا  َوَرغ  

َفَقاَل َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىِبُحْسِن األَْخََلِق،  آِلِه َوَصْحِبِه   »ِإن  َم:  َعَلْيِه َوَعَلى 
ُكمْ   ِمنْ  « رواه ا  أَْخََلق  أََحاِسَنُكمْ   الِقَياَمةِ   َيْومَ   ا  َمْجِلس   ِمنِِّي  َوأَْقَرِبُكمْ   ِإَلي    أََحبِِّ

 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  َجاِبرٍ  َعنْ الترمذي  
اّلٰلِ    ٌف، َوُهَو َمسُؤوٌل َبْيَن َيَدِي ُجِل َوالَمْرأَِة ُمَكل  ُكلٌّ ِمَن الر  ثالثًا:  
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ۉ﴿ .  [228]البقرة:    ﴾ڱڱڱڳڳ﴿ َفُه ِبِه  ا َكل  تعالى َعم  

َساَء.. [19]النساء:  ﴾ۉ َجاَل َوالنِِّ  َتْشَمُل الِرِّ
َرِف  اِني، َفََل َيِليُق ِبالط  َرِف الث  ُه في الط  ْوَجْيِن َرب  َفِإْن َعَصى أََحُد الز  

 تعالى.اّلٰلَ   ِل أَْن َيْعِصَي األَو  
َتْنَتِهي ْوُج َزْوَجَتُه ِبَذِلَك، َفَمَتى  ْوَجِة، َوَقاَبَل الز  َفِإَذا َساَء ُخُلُق الز  

 اإِلَساَءاُت في بُُيوِت الُمْسِلِميَن؟
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َحس   َفاْصِبْر،  َفِإْن  َمَعَك  ُخُلُقَها  َوَساَء  َزْوَجِتَك  َمَع  أَْخََلَقَك  ْنَت 
َشَرف َوَيْكِفيَك  ِبُحْسِن األَْخََلِق،  َقِريب  ا  َوَعاِلْجَها  َتُكوَن  َمْجِلِس    ا  أَْن  ِمْن 

َك  َم، َوَيْكِفيَك أَن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسولِ َسِيِِّدَنا  
ِمت   الز    ِإْن  َتْسَتِطيُع  َفََل  َذِلَك  ِإَل  َعَلى  َتْذُكَرَك  أَْن  َوُرب  ْوَجُة  ِبَخْيٍر،  َما  
 َقْلُبَها َعَلى ِفَراِقَك. َيْحَتِرُق 
ا إَذا َساَءْت أَْخََلُقَك َوَحُسَنْت أَْخََلُقَها، َكاَنْت ِهَي الَقِريَبَة ِمْن  أَم  

َم، َوِإَذا َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ى َصل  اّلٰلِ   َمْجِلِس َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
َعَلْيَك، َبْل َقْد َتَرى َمْوَتَك َراَحة  َلَها،   مُ ا ََل َتَتَرح  مَ َها ُرب  َعَلى َذِلَك َفِإن    ِمت  
 اَن َبْيَن َمْيٍت ُمْسَتِريٍح، َوَمْيٍت ُمْسَتَراٍح ِمْنُه.َوَشت  

َيَتَناَفَسا َعَلى ُحْسِن  ِمَن الز    َوَعَلى ُكِلِّ َحاٍل، أَْنَصُح ُكَل   ْوَجْيِن أَْن 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ     َسِيِِّدَنا َرُسولِ ِبالُقْرِب ِمنْ   ا  األَْخََلِق، َطَمع
 َم. َوَصْحِبِه َوَسل  

َيَتَذك   أَْن  َعَلْيِهَما  الز  َكَما  َعْقِد  أَْصَل  أَن  َرا  َبْيَنُهَما،  َعَلى  َواِج  َكاَن  ُه 
 ِة.ن  أََساٍس ِمَن الِكَتاِب َوالسُّ 
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ََل  أَيُّ  األَْزَواُج:  الز  َها  الَحَياِة  إلى  أَن  ْوِجي  َتْنظُُروا  ُمََلَكَمٍة ِة  َحْلَبُة  َها 
ِإَلْيَها ِمْن ِخََلِل َقْوِلِه  َوُمَصاَرَعٍة، َمْن الذي َسـَيْصَرُع اآلَخَر، َبِل اْنظُُروا 

ِديدُ   »َلْيَس َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َرَعةِ ـِبال  الش   ِإن َما   ،صُّ
ِديدُ   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ رواه الشيخان    الَغَضِب«  ِعْندَ   َنْفَسهُ   َيْمِلُك   ال ِذي  الش 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي 

َفَيا َمْن َحُسَنْت أَْخََلُقُه َوَساَءْت أَْخََلُق َزْوَجِتِه، أَُقوُل َلَك: اْصِبْر،  
ِق الَوْعِد اإِلَلِهِيِّ الذي ََل يُْخَلُف ِإْذ َيُقوُل: َوأَْنَت َتِعيُش َعَلى أََمِل َتَحقُّ 

َكاَن  [34]فصلت:    ﴾ ڱڱڳڳڳڳگگ﴿ ِإَذا  َهَذا   .
َوَبْيَن َمْن َقاَل  َبْيَنَك  َفَكْيَف َيُكوُن الَحاُل  َك،  تعالى اّلٰلُ    َبْيَنَك َوَبْيَن َعُدِوِّ

ِه:   . [21]الروم:  ڳگگگ﴿ في َحِقِّ
أَيُّ َتَذك   الز  ْر  َوَتَذك  َها  أَي  ْوُج،  الز  ِري  چچڃ﴿ ْوَجُة:  ُتَها 

 . [55]آل عمران:   ﴾ڇڇڇڇچچ
ُه ََل َيْرُزُق  تعالى أَْن َيْرُزَقَنا أَْحَسَن األَْخََلِق َواألَْعَماِل، َفِإن  اّلٰلَ    أَْسأَلُ 
ِإَل   َعن  أَْحَسَنَها  َيْصِرَف  َوأَْن  ُهَو،  َسِيِّ   َفِإن    ئَ ا  َواألَْعَماِل،  ََل األَْخََلِق  ُه 

 تعالى أعلم.واّلٰل    ُهَو. آمين. هذا،َيْصِرُف َسِيَِّئَها ِإَل  
 آداب الطعام 

ِ   ما يه آداب الطعام الَت دَعنا إَلها َسيُِِّدنَا َرُسولُ :  4السؤال ُ   َصّل    اّٰلله اّٰلله
 َم؟ َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  

َمَنا اإِلْسََلُم َجِميَع اآلَداِب، َوفي َجِميِع ُشُؤوِنَنا، َوِمْن  َعل  الجواب:  
 َعاِم؛ ِمْن أََهِمِّ َهِذِه اآلَداِب: الط   اَها آَداُب َمَنا ِإي  ُجْمَلِة اآلَداِب التي َعل  
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تعالى:    أوَلً: ِلَقْوِلِه  الَحََلِل،  ي  ڤڤڤٹ﴿َتَحِرِّ

 . [29]النساء:  ڦڦڦڤ
َيُجوُز أَْكُل َماِل الَغْيِر ِبَغْيِر ِإْذِنِه، روى اإلمام أحمد َعْن ُعَمْيٍر، َوََل 

َمْوَلى أِبي الل ْحِم َقاَل: أَْقَبْلُت َمَع َساَدِتي نُِريُد الِهْجَرَة َحت ى ِإَذا َدَنْوَنا ِمَن 
َفأََصا  ظُُهوِرِهْم،  ِفي  َوَخل ُفوِني  الَمِديَنَة  َفَدَخُلوا  َمَجاَعٌة  الَمِديَنِة،  َبِني 

َدَخْلَت   َلْو  ِلي:  َفَقالُوا  الَمِديَنِة،  ِمَن  َيْخُرُج  َمْن  َبْعُض  ِبي  َفَمر   َشِديَدةٌ، 
َفَقَطْعُت ِمْنُه ِقْنَوْيِن،   ا  الَمِديَنَة، َفأََصْبَت ِمْن َثَمِر َحَواِئِطَها، َفَدَخْلُت َحاِئط

َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    ُسولِ َفأََتاِني َصاِحُب الَحاِئِط، َفأََتى ِبي ِإَلى رَ 
َوَسل   َوَصْحِبِه  »أَيُُّهَما  آِلِه  ِلي:  َفَقاَل  َثْوَباِن،  َوَعَلي   َخَبِري،  َوأَْخَبَرُه  َم 

 أَْفَضُل؟«.
الَحاِئِط   َفَقاَل: »ُخْذُه« َوأَْعَطى َصاِحَب  ِإَلى أََحِدِهَما،  َلُه  َفأََشْرُت 

 يِلي.اآلَخَر َوَخل ى َسبِ 
الَحاَجَة ََل تُِبيُح اإِلْقَداَم َعَلى َماِل الَغْيِر َمَع    وفي َهَذا َدِليٌل َعَلى أَن  

ا َتْدُعو َحاَجُة اإِلْنَساِن ُوُجوِد َما يُْمِكُن اَلْنِتَفاُع ِبِه، أَو ِبِقيَمِتِه، َوَلو َكاَن ِمم  
 ْخِل.َدَفَعُه إلى َصاِحِب الن  ُه َهاُهَنا أََخَذ أََحَد َثْوَبْيِه، وَ ِإَلْيِه، َفِإن  

الط  ثانيًا:   آَداِب  السُّ ِمْن  َضْيف َعاِم،  َكاَن  ِإَذا  الط َعاِم  َعِن  َعَلى    ا  َؤاُل 
ُمُه ِإَلْيِه.  أََحٍد َوََل َيْعِرُفُه، َوََل َيْطَمِئنُّ ِإَلى َما َقْد يَُقدِِّ

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَقْد َكاَن َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
ى َلُه َفَيْعِرَف َما ُهَو، َفَقْد َرَوى اإلمام   ا  ََل َيْأُكُل َطَعام َث أَْو يَُسم  َحت ى يَُحد 

َرِضَي  الَوِليِد  ْبِن  َخاِلِد  َعْن  َرُسولاّلٰلُ    الُبَخاِريُّ  َمَع  َدَخَل  أَن ُه  اّلٰلِ   َعْنُه، 
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ِهَي َخاَلُتُه َوَخاَلُة َم َعَلى َمْيُموَنَة، وَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
َضبِّ  ِعْنَدَها  َفَوَجَد  َعب اٍس  اْبِن    ا  َمْحنُوذ  ا  اْبِن  َحِفيَدُة  أُْخُتَها  ِبِه  َقِدَمْت 

ب  ِلَرُسول َمِت الض  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    الَحاِرِث ِمْن َنْجٍد، َفَقد 
ى َلُه، َم، َوَكاَن َقل َما  َوَصْحِبِه َوَسل   َث ِبِه َويَُسم  ُم َيَدُه ِلَطَعاٍم َحت ى يَُحد  يَُقدِِّ

َرُسول َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َوأَْهَوى  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ِإَلى  َعَلْيِه  َيَدُه  َم 
ْسَوِة الُحُضوِر: أَْخِبْرَن َرُسول ، َفَقاَلِت اْمَرأَةٌ ِمَن النِِّ بِِّ اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ    الض 

بُّ َيا َرُسول  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   ْمُتن  َلُه ُهَو الض   اّلٰلِ،َم أَن  َما َقد 
. َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَرَفَع َرُسول بِِّ  َم َيَدُه َعِن الض 

بُّ َيا َرُسول اّللِٰ َقال َخاِلُد ْبُن الَوِليِد: أََحَرا   ؟ ٌم الض 
 َقال: »ََل، َوَلِكْن َلْم َيُكْن ِبأَْرِض َقْوِمي َفأَِجُدِني أََعاُفُه«. 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َقال َخاِلٌد: َفاْجَتَرْرتُُه َفأََكْلُتُه َوَرُسول
.َوَصْحِبِه َوَسل    َم َيْنظُُر ِإَلي 

يِن: ِإن َما َكاَن َيْسأَُل، أِلَن  َوَشَرَحُه ال  ْرَكِشيُّ َفَقاَل: َقاَل اْبُن التِِّ الَعَرَب    ز 
ِتَها ِعْنَدُهْم، َوَكاَن ُهَو َصل    ا  َكاَنْت ََل َتَعاُف َشْيئ َعَلْيِه اّلٰلُ    ىِمَن الَمآِكِل ِلِقل 

ْيءِ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل    ، َفِلَذِلَك َكاَن َيْسأَُل.َم َقْد َيَعاُف َبْعَض الـش 
ْرَع َوَرَد ِبَتْحِريِم َبْعِض الَحَيَواَناِت   َوَيْحَتِمُل أَن ُه َكاَن َيْسأَُل أِلَن  الش 

ُموَن ِمْنَها َشْيئ  أَْو   ا  ، َوُرب َما أََتوا ِبِه َمْشِويِّ ا  َوِإَباَحِة َبْعِضَها، َوَكانُوا ََل يَُحرِِّ
َؤاِل َعْنُه. ُز ِمْن َغْيِرِه ِإَل  َفََل َيَتَمي   ا  َمْطُبوخ   ِبالسُّ

َم ِإَلْيِه الط  ثالثًا:   ِمْن    َعاُم ِمْن ُمِضيِفِه، أِلَن  الُمَباَدَرُة إلى األَْكِل ِإَذا ُقِدِّ
الت ْقِديِم َلُه، َوِمْن َكَراَمِة َصاِحِب الَمْنِزِل الُمَباَدَرُة   ْيِف َتْعِجيَل َكَراَمِة الض  
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ْيَف ََل َيْأُكُل َظنُّوا   ِإَلى َقُبوِل َطَعاِمِه َواألَْكِل ِمْنُه، َفِإن ُهْم َكانُوا ِإَذا َرأَُوا الض 
َئ َخاِطَر ُمِضيِفِه ِبالُمَباَدَرةِ ا  ِبِه َشرِّ  ْيِف أَْن يَُهدِِّ  ِإَلى َطَعاِمِه، َفِإن   ، َفَعَلى الض 

 ِلَقْلِبِه.  ا  ِفي َذِلَك اْطِمْئَنان
ِبهِ   رابعًا:  ِلَيْأُكَل  الط َعاِم،  َقْبَل  الَيَدْيِن  َغْسُل  َوُهَما  مَ يُْسَتَحبُّ  ا 

ِلَئَل   ِإن  َنِظيَفَتاِن،  َوِقيَل:  الَوَسِخ؛  ِمَن  َعَلْيِهَما  َيُكوُن  َقْد  ِبَما  َنْفَسُه  َيُضر    
الـش  َذِلَك   الَحِديِث  في  َجاَء  َكَما  الَفْقِر،  اإلمام ِلَنْفِي  رواه  الذي  ِريِف 
  ىَعْنُهَما، َعِن الن ِبيِِّ َصل  اّلٰلُ    في األَْوَسِط َعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي   َبَراِنيُّ الط  
ا  َم َقاَل: »الُوُضوُء َقْبَل الط عَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   اِم َوَبْعَدُه ِمم 

 َيْنِفي الَفْقَر، َوُهَو ِمْن ُسَنِن الُمْرَسِليَن«.
َعَلى    خامسًا: ِبالت ْسِمَيِة  َوالُمَراُد  األَْكِل،  َقْبَل  الت ْسِمَيُة  يُْسَتَحبُّ 

اّلٰلُ   َعاِئَشَة َرِضَي ؛ ِفي اْبِتَداِء األَْكِل، َفَقْد ُرِوَي َعْن  الط َعاِم َقْوُل: ِباْسِم اّللِٰ 
َم َقاَل: »ِإَذا أََكَل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    ِبي  َعْنَه، َعِن الن  
ِلِه َفْلَيُقْل: ِباْسمِ   اّلٰلِ،َفْلَيُقْل: ِباْسِم    ا  أََحُدُكْم َطَعام ِفي اّلٰلِ    َفِإْن َنـِسَي ِفي أَو 
ِلِه َوآِخرِ   ِه« رواه الترمذي.أَو 

ِبْسمِ  الَمْرُء:  َيُقوَل  أَْن  األَْفَضَل  أَن   الن َوِويُّ  ْحَمِن  اّلٰلِ    َوَيَرى  الر 
ِحيِم، َفِإْن َقاَل: ِباْسمِ  ن ُة، ِلَما َرَوى ُعَمُر ْبُن أَِبي اّلٰلِ    الر  َكَفاُه َوَحَصَلِت السُّ

َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ِفي ِحْجِر َرُسول  ا  م َعْنُه َقال: ُكْنُت ُغََل اّلٰلُ    َسَلَمَة َرِضَي 
َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َيدِ َوَعَلى  َوَكاَنْت  ِلي  َم  َفَقال  ْحَفِة،  الص  ِفي  َتِطيُش  ي 

، َم: »َيا ُغََلُم، َسمِِّ اّللَٰ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسول
ا َيِليَك« رواه اإلمام البخاري.  َوُكْل ِبَيِميِنَك، َوُكْل ِمم 
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ِيَِّدُة أَْن َيْأُكَل ِبَيِميِنِه َوََل َيْأُكَل ِبِشَماِلِه، َفَقْد َرَوِت الس    يَُسنُّ   سادسًا:
َم ِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ    ىَعْنَها، أَن  الن ِبي  َصل  اّلٰلُ    َعاِئَشُة َرِضَي 

ِلِه َوطُُهوِرِه   ِلِه َوَتَرجُّ ُن ِفي َتَنعُّ ِه. رواه اإلمام وَكاَن يُْعِجُبُه الت َيمُّ ِفي َشْأِنِه ُكلِِّ
 البخاري. 

َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَعْنُهَما، أَن  الن ِبي  َصل  اّلٰلُ    َوَقْد ُرِوَي َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 
َم َقاَل: »ََل َيْأُكَلن  أََحٌد ِمْنُكْم ِبِشَماِلِه، َوََل َيْشَرَبن  َسل  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ 

ْيَطاَن َيْأُكُل ِبِشَماِلِه َوَيـْشَرُب ِبَها« رواه اإلمام مسلم.  ِبَها، َفِإن  الش 
ْرَب   الشُّ أَِو  األَْكَل  َيْمَنُع  ُعْذٌر  َكاَن  َفِإْن  ُعْذٌر،  َيُكْن  َلْم  ِإْن  َوَهَذا 

َماِل. ِبال  َيِميِن ِمْن َمَرٍض أَْو ِجَراَحٍة أَْو َغْيِر َذِلَك َفََل َكَراَهَة ِفي الشِِّ
ال ِتي   األَْفَعاَل  َيَتَجن َب  أَْن  َيْنَبِغي  اإِلْنَساَن  أَن   ِإَلى  يُِشيُر  َوالَحِديُث 

ْيَطاِن.   تُْشِبُه أَْفَعاَل الش 
ِمم    سابعًا: اإِلْنَساُن  َيْأُكَل  أَْن  َوََل يَُسنُّ  ُمَباَشَرة ،  الط َعاِم  ِفي  َيِليِه  ا 

َيُدُه ِإَلى َما َيِلي اآلَخِريَن، َوََل ِإَلى َوَسِط الط َعاِم، أِلَن  أَْكَل الَمْرِء    َتْمَتد  
ُرُه َصاِحُبُه ََل ِسي َما  ِمْن َمْوِضِع َصاِحِبِه ُسوُء ِعْشَرٍة َوَتْرُك ُمُروَءٍة، َوَقْد َيَتَقذ 

َعْنُهَما، اّلٰلُ    ب اٍس َرِضَي ِفي األَْمَراِق َوَما َشاَبَهَها، َوَذِلَك ِلَما َرَوى اْبُن عَ 
َم َقاَل: »ِإن  الَبَرَكَة َتْنِزُل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىأَن  الن ِبي  َصل  

َتْيِه َوََل َتْأُكُلوا ِمْن َوَسِطِه« رواه الترمذي.  َوَسَط الط َعاِم، َفُكُلوا ِمْن َحاف 
ُكْنُت  َعْنُه َقال:  اّلٰلُ     َعْن ُعَمَر ْبِن أَِبي َسَلَمَة َرِضَي َوَكَذِلَك َما ُرِوَي 

َم َوَكاَنْت  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِفي ِحْجِر الن ِبيِِّ َصل    ا  ُغََلم
ْحَفِة، َفَقال ِلي: »َيا ُغََلُم، َسمِِّ اّللَٰ َيدِ  ِبَيِمينِ ي َتِطيُش ِفي الص  َك، ، َوُكْل 
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اإلمام  رواه  َبْعُد.  طُْعَمِتي  ِتْلَك  َزاَلْت  َفَما  َقاَل:  َيِليَك«.  ا  ِمم  َوُكْل 
 البخاري. 

َرِضَي  َعب اٍس  اْبِن  َعِن  الن ِبيِِّ  اّلٰلُ    وروى اإلمام أحمد  َعِن  َعْنُهَما، 
ِفي الَقْصَعِة ِمْن    َم أَن ُه َقاَل: »ُكُلوا َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  

 َجَواِنِبَها، َوََل َتْأُكُلوا ِمْن َوَسِطَها، َفِإن  اْلَبَرَكَة َتْنِزُل ِفي َوَسِطَها«.
َتْمرِإَل   الط َعاُم  َكاَن  ِإْن  أَن ُه  أَْجَناس  ا    اْخِتَلَِف    ا  أَْو  ِإَباَحَة  َنَقُلوا  َفَقْد 

 األَْيِدي ِفي الط َبِق َوَنْحِوِه.
َبْعَد الط َعاِم، روى الترمذي َعْن أََنٍس َرِضَي   ثامنًا: الَيِد  اّلٰلُ    َغْسُل 

 َم: »ِإن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ 
اٌس   ْيَطاَن َحس  اٌس، َفاْحَذُروا َعَلى   (اكِ رَ دْ اإلِ وَ   ِسِّ الحَ   يدُ دِ َش   :يأَ )الش  َلح 

َيِدِه ُغَمٌر   َفأََصاَبُه َشْيٌء  (  هُ تُ ومَ هُ زُ وَ   مِ حْ الل    يحُ رِ )أَْنُفِسُكْم، َمْن َباَت َوِفي 
  َنْفَسُه«.َفََل َيُلوَمن  ِإَل  

ْخُص َعَلى َهَذا، َوالَغْسُل   ُمْسَتَحبٌّ َقْبَل األَْكِل َوَبْعَدُه، َوَلْو َكاَن الش 
 ُوُضوٍء. 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َعْنُه، َعِن الن ِبيِِّ َصل  اّلٰلُ    َوَرَوى َسْلَماُن َرِضَي 
َوَسل   َوالْ َوَصْحِبِه  َقْبَلُه،  اْلُوُضوُء  الط َعاِم  »َبَرَكُة  َقاَل:  أَن ُه  َبْعَدُه« َم  ُوُضوُء 
 رواه الترمذي.

: الُمَراُد ِبالُوُضوِء َتْنِظيُف الَيِد ِبَغْسِلَها، َوَلْيَس الُوُضوَء   يِبيُّ
َقاَل الطِِّ

 . ْرِعي   الش 
ٌة، ِلَما َرَوى َبِشيُر ْبنُ   تاسعًا:    الَمْضَمَضُة َبْعَد الَفَراِغ ِمَن الط َعاِم ُمْسَتَحب 
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الن ِبيِِّ َصل   َمَع  َكانُوا  أَن ُهْم  أَْخَبَرُه  أَن ُه  النُّْعَماِن،  ْبِن  اّلٰلُ   ى َيَساٍر َعْن ُسَوْيِد 
ْهَباِء ـَعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   َوِهَي َعَلى َرْوَحٍة ِمْن َخْيَبَر ـ   َم ِبالص 

ِإَل   َيِجْدُه  َفَلْم  ِبَطَعاٍم  َفَدَعا  ََلُة،  الص  َسِويق َفَحَضَرِت  َفُلْكَنا    ا    ِمْنُه،  َفََلَك 
ْأ. رواه اإلمام  ْيَنا َوَلْم َيَتَوض  َمَعُه، ثُم  َدَعا ِبَماٍء َفَمْضَمَض، ثُم  َصل ى َوَصل 

 البخاري. 
ن ِة األَْكُل ِبَثََلَثِة أََصاِبَع، َقاَل ِعَياٌض: َواألَْكُل ِبأَْكَثَر  ِمنَ   عاشرًا:  السُّ

َرِه َوُسوِء األََدِب.  ِمْنَها ِمَن الـش 
اِقَطِة، َفِإَذا َوَقَعِت اللُّْقَمُة َفْلُيِمْط َعْنَها    الحادي َعَشَر: أَْكُل اللُّْقَمِة الس 

َيَدعْ  َوََل  َوْلَيْأُكْلَها  الَبَرَكِة ِفي  األََذى  َمْوِضَع  َيْدِري  أِلَن ُه ََل  ْيَطاِن،  ِللش  َها 
ُت َعَلى الَمْرِء  َفَتْرُكَها يَُفوِِّ اِقَطِة،  َطَعاِمِه، َوَقْد َيُكوُن ِفي َهِذِه اللُّْقَمِة الس 

َعَلْيِه اّلٰلُ   ىَعْنُه، أَن  الن ِبي  َصل  اّلٰلُ   َبَرَكَة الط َعاِم، ِلَما ُرِوَي َعْن أََنٍس َرِضَي 
َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َطَعام َوَعَلى  َطِعَم  ِإَذا  َكاَن  الث ََلَث،   ا  َم  أََصاِبَعُه  َلِعَق 

َوََل  َوْلَيْأُكْلَها،  األََذى  َعْنَها  َفْلُيِمْط  أََحِدُكْم  لُْقَمُة  َسَقَطْت  »َوِإَذا  َوَقال: 
ْيَطاِن« رواه اإلمام مسلم.  َيَدْعَها ِللش 

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَعَدُم اَلتَِِّكاِء أَْثَناَء األَْكِل، ِلَقْوِلِه َصل    اِني َعَشَر: الثَّ 
ا أََنا َفََل آُكُل ُمت ِكئآِلِه َوَصْحِبِه َوَسل    « رواه الترمذي.ا  َم: »أَم 

ْيُت  َعْنُه َقاَل: أَْهدَ اّلٰلُ    ْبِن بُْسٍر َرِضَي اّلٰلِ    وروى ابن ماجه َعْن َعْبدِ 
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ى ِللن ِبيِِّ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َرُسولُ َعَلْيِه  َفَجَثا  َشاة ،  اّلٰلِ   َم 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َفَقاَل َعَلْيِه  َيْأُكُل،  ُرْكَبَتْيِه،  َعَلى  َم 
: َما َهِذِه الِجْلَسُة؟  أَْعَراِبيٌّ
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َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ى َفَقاَل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »ِإن  َعَلْيِه  َجَعَلِني  اّلٰلَ    َم: 
 «.ا  َعِنيد  ا  ، َوَلْم َيْجَعْلِني َجب ارا  َكِريم  ا  َعْبد

الط  الت  َعَشَر:    اِلَث الثَّ  ِمَن  ْبِن  ْقِليُل  ِمْقَداِم  َعْن  الترمذي  روى  َعاِم، 
َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ     َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َعْنهُ اّلٰلُ    َمْعِدي َكِرَب َرِضَي 
ِمْن َبْطٍن؛ ِبَحْسِب اْبِن   ا  َم َيُقوُل: »َما َمأَلَ آَدِميٌّ ِوَعاء  َشرِّ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

َوثُُلٌث   ِلَطَعاِمِه،  َفثُُلٌث  َمَحاَلَة،  ََل  َكاَن  َفِإْن  ُصْلَبُه،  يُِقْمَن  أُُكََلٌت  آَدَم 
 ِلـَشَراِبِه، َوثُُلٌث ِلَنَفِسِه«. 

اإلمام   َعَشَر:  اِبعَ الرَّ  روى  الط َعاِم،  َعَلى  الَحاِضِريَن  َبْيَن  الت ْسِوَيُة 
ِفي َداِري،   ا  َعْنُهَما َقاَل: ُكْنُت َجاِلساّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    ِر ْبِن َعْبدِ مسلم َعْن َجابِ 
، َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَمر  ِبي َرُسولُ  َم، َفأََشاَر ِإَلي 

ْعَض ُحَجِر ِنَساِئِه، َفَدَخَل  َفُقْمُت ِإَلْيِه، َفأََخَذ ِبَيِدي، َفاْنَطَلْقَنا َحت ى أََتى بَ 
 ثُم  أَِذَن ِلي، َفَدَخْلُت الِحَجاَب َعَلْيَها، َفَقاَل: »َهْل ِمْن َغَداٍء؟«.

ِمْن   )َماِئَدٍة  َنِبيٍِّ  َعَلى  َفُوِضْعَن  أَْقِرَصٍة،  ِبَثََلَثِة  َفأُِتَي  َنَعْم،  َفَقالُوا: 
، ا  َم ُقْرصَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  عَ اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ُخْوٍص( َفأََخَذ َرُسولُ 

، ثُم  أََخَذ الث اِلَث،   ا  َفَوَضَعُه َبْيَن َيَدْيِه، َوأََخَذ ُقْرص  آَخَر، َفَوَضَعُه َبْيَن َيَدي 
، ثُم  َقاَل: »َهْل   َفَكَسَرُه ِباْثَنْيِن، َفَجَعَل ِنْصَفُه َبْيَن َيَدْيِه، َوِنْصَفُه َبْيَن َيَدي 

 ِمْن أُُدٍم؟«.
. ٍ  َقالُوا: ََل، ِإَل  َشْيٌء ِمْن َخلِّ
 ُهَو«.َقاَل: »َهاتُوُه، َفِنْعَم األُُدُم 

َعاِم، روى اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  َعَدُم َذِمِّ الط    َعَشَر:  الَخاِمَس 



 كتاب اآلداب
 

408 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َما َرأَْيُت َرُسوَل اّلٰلُ    َرِضَي 
، َكاَن ِإَذا اْشَتَهاُه أََكلَ  ا  َم َعاَب َطَعامَوَسل    ُه، َوِإْن َلْم َيْشَتِهِه َسَكَت.َقطُّ

ُه َوَيْنَهى َعْنُه.  ا الَحَراُم َفَكاَن َيِعيُبُه َوَيُذمُّ  َوالُمَراُد الط َعاُم الُمَباُح، أَم 
َوَذَهَب َبْعُضُهْم ِإَلى أَن ُه ِإْن َكاَن الَعْيُب ِمْن ِجَهِة الِخْلَقِة ُكِرَه، َوِإْن 

ْنَعِة   يَن اّلٰلِ    َلْم يُْكَرْه، أِلَن  َصْنَعةَ َكاَن ِمْن ِجَهِة الص  ََل تَُعاُب َوَصْنَعَة اآلَدِميِِّ
اِنِع.   تَُعاُب؛ والذي َيْظَهُر الت ْعِميُم، َفِإن  ِفيِه َكْسَر َقْلِب الص 

َدِة أََل   : ِمْن آَداِب الط َعاِم الُمَتأَكِِّ  يَُعاَب َكَقْوِلِه: َماِلٌح،  َقاَل الن َوِويُّ
اْبُن  َحاِمٌض  َقاَل  َذِلَك؛  َوَغْيُر  َناِضٍج،  َغْيُر  َرِقيٌق،  َغِليٌظ،  الِمْلِح،  َقِليُل   ،

ْيَء َوَيْشَتِهيِه  َبط اٍل: َهَذا ِمْن َحَسِن اآلَداِب، أِلَن  الَمْرَء َقْد ََل َيْشَتِهي الش 
ْرِع َلْيَس ِفيهِ   َغْيُرُه، َوُكلُّ   َعْيٌب. َمْأُذوٍن ِفي أَْكِلِه ِمْن ِقَبل الش 
َيْأُكَل في آِنَيِة الذ  َعَشَر:    اِدَس السَّ  ٌم، ُه ُمَحر  ِة أِلَن  َهِب َوالِفض  أَْن ََل 
َم: »ََل َتْلَبُسوا الَحِريَر َوََل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى ِلَقْوِلِه َصل  

يَباَج، َوََل َتْشَربُوا ِفي آِنَيِة   ِة، َوََل َتْأُكُلوا ِفي ِصَحاِفَها، الدِِّ َهِب َوالِفض  الذ 
ْحَمِن ْبِن  ْنَيا َوَلَنا ِفي اآلِخَرِة« رواه الشيخان َعْن َعْبِد الر  َفِإن َها َلُهْم ِفي الدُّ

 َعْنُه.اّلٰلُ   أَِبي َلْيَلى َرِضَي 
ْكِل، روى اإلمام  تعالى َبْعَد الَفَراِغ ِمَن األَ اّلٰلِ    َحْمدُ َعَشَر:    عَ ـابِ السَّ 

اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    مسلم َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي 
َلَيْرَضى َعِن الَعْبِد أَْن َيْأُكَل األَْكَلَة اّلٰلَ    َم: »ِإن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

ْرَبَة َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها«.  َفَيْحَمَدُه َعَلْيَها، أَْو َيْشَرَب الش 
  ىَصل    الن ِبي    أَن  َعْنُه،  اّلٰلُ    َرِضَي   أَُماَمةَ   أَِبي   َعنْ اإلمام البخاري  وروى  
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ّلٰلِ   »الَحْمدُ :  َقاَل   َماِئَدَتهُ   َرَفعَ   ِإَذا   َكانَ َم  َسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ  
ب  ا  َكِثير  َوََل (  وٍب لُ قْ مَ   ََل وَ   ودٍ دُ رْ مَ   رَ يْ غَ   :ْي أَ )  َمْكِفيٍِّ   َغْيرَ   ِفيِه،  ا  ُمَباَرك  ا  َطيِِّ
عٍ   .َرب َنا« َعْنُه، ُمْسَتْغن ى َوََل  (وكٍ رُ تْ مَ  رَ يْ غَ   ْي أَ ) ُمَود 

َعْنُه َقاَل: َكاَن  اّلٰلُ    أَِبي أَيُّوَب اأْلَْنَصاِريِِّ َرِضَي وروى أبو داود َعْن  
ِإَذا أََكَل أَْو َشِرَب َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ  َم 

َغُه َوَجَعَل َلُه َمْخَرجّلٰلِ  َقاَل: »الَحْمدُ   «.ا  ال ِذي أَْطَعَم َوَسَقى َوَسو 
الَقَبيِح، الَحِديُث َعَلى الط    َعَشَر:  اِمنَ الثَّ  الَحَسِن ََل  ِبالَحِديِث  َعاِم 

 ْخِرَيِة َواَلْسِتْهَزاِء ِباآلَخِريَن.ِميَمِة َوالسُّ في الِغيَبِة َوالن   َوَعَدُم الُوُقوعِ 
 أَْن َيْبُسَط ِرْجَلُه الُيْسَرى، َوَيْنِصَب الُيْمَنى. َعَشَر:  اِسعَ التَّ 

في األَْوَسِط    َبَراِنيُّ ، روى الط  َعاَم الَحار  أَْن ََل َيْأُكَل الط  ُروَن:  الِعشْ 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُه، أَن  َرُسوَل اّلٰلُ    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َيَدُه ِفيَها، ثُم  َرَفَع َيَدُه، َفَقاَل: َم أُِتَي ِبَصْحَفٍة َتُفوُر، َفأَْسَرَع  َوَصْحِبِه َوَسل  
 «.ا  َلْم يُْطِعْمَنا َنار اّلٰلَ  »ِإن  

َوالِعْشُروَن: ثُم    الَحاِدي  اإِلَناِء،  َمْسِحَها    َلْعُق  َقْبَل  األََصاِبِع  َلْعُق 
َرِضَي  َعب اٍس  اْبِن  َعِن  البخاري  اإلمام  أَن  اّلٰلُ    ِبالِمْنِديِل، روى  َعْنُهَما، 

َم َقاَل: »ِإَذا أََكَل أََحُدُكْم َفََل َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىالن ِبي  َصل  
 َيْمَسْح َيَدُه َحت ى َيْلَعَقَها أَْو يُْلِعَقَها«.

  ى َصل  اّلٰلِ    َعْنُه، أَن  َرُسوَل اّلٰلُ    وروى اإلمام مسلم َعْن أََنٍس َرِضَي 
َوَسل  َعَليْ اّلٰلُ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َطَعام ِه  أََكَل  ِإَذا  َكاَن  أََصاِبَعُه    ا  َم  َلِعَق 

 الث ََلَث.
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َقاَل: َوَقاَل: »ِإَذا َسَقَطْت لُْقَمُة أََحِدُكْم َفْلُيِمْط َعْنَها اأْلََذى َوْلَيْأُكْلَها،  
ْيَطاِن«.  َوََل َيَدْعَها ِللش 

ْصَعَة، َقاَل: »َفِإن ُكْم ََل َتْدُروَن ِفي أَيِِّ َطَعاِمُكُم  َوأََمَرَنا أَْن َنْسُلَت القَ 
 الَبَرَكُة«. 
  َعاُء للُمِضيِف، روى أبو داود َعْن أََنٍس َرِضَي الدُّ   اِني َوالِعْشُروَن:الثَّ 

َجاَء ِإَلى َسْعِد  َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَعْنُه، أَن  الن ِبي  َصل  اّلٰلُ  
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىْبِن ُعَباَدَة، َفَجاَء ِبُخْبٍز َوَزْيٍت، َفأََكَل، ثُم  َقاَل الن ِبيُّ َصل  

َوَسل   َوأََكَل َطَعاَمُكُم األَْبَراُر، آِلِه َوَصْحِبِه  اِئُموَن،  ِعْنَدُكُم الص  َم: »أَْفَطَر 
 ُة«.َوَصل ْت َعَلْيُكُم الَمََلِئكَ 

َعْنُهَما َقاَل: َصَنَع  اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    وروى أبو داود َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبدِ 
َصل   ِللن ِبيِِّ  الت ْيَهاِن  ْبُن  اْلَهْيَثِم  َوَسل  اّلٰلُ    ىأَبُو  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َم َعَلْيِه 

َم َوأَْصَحاَبُه، َلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ    ى، َفَدَعا الن ِبي  َصل  ا  َطَعام
ا َفَرُغوا َقاَل: »أَِثيُبوا أََخاُكْم«.  َفَلم 

 َوَما ِإَثاَبُتُه؟  اّلٰلِ،َقالُوا: َيا َرُسوَل 
ُجَل ِإَذا ُدِخَل َبْيُتُه َفأُِكَل َطَعاُمُه، َوُشِرَب َشَرابُُه، َفَدَعْوا   َقاَل: »ِإن  الر 

 اَبُتُه«.َلُه َفَذِلَك ِإثَ 
الط    ا  َوأَِخير َوأََدَواِت  ِكِّيِن  الِسِّ اْسِتْعَماُل  اإلمام  َيُجوُز  روى  َعاِم، 

َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    البخاري َعْن َعْمِرو ْبِن أَُمي َة، أَن ُه َرأَى َرُسوَل 
َوَسل   َوَصْحِبِه  َيِدِه،  آِلِه  ِفي  َشاٍة  َكِتِف  ِمْن  َيْحَتزُّ  ََلِة، َم  الص  ِإَلى  َفُدِعَي 

ْأ.  يَن ال ِتي َكاَن َيْحَتزُّ ِبَها، ثُم  َقاَم َفَصل ى َوَلْم َيَتَوض 
كِِّ  َفأَْلَقاَها َوالسِِّ
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تعالى أَْن َيْرُزَقَنا َجِميَع اآلَداِب، في َجِميِع ُشُؤوِنَنا. آمين. اّلٰلَ    أَْسأَلُ 
 .تعالى أعلمواّلٰل  هذا،

 الطعام الكالم على 
 هل صحيح أن اللَكم ىلع الطعام ال َيوز َشَعً؟: 5السؤال

  ِمْن أَْطَوِل األََحاِديِث التي َوَرَدْت َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ   ِإن  الجواب:  
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َماِئَدِة َحديثا   َم  َعَلْيِه  َعَلى  َكاَن 
 َعاِم.الط  

  َرُسولُ   أُِتَي :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ روى اإلمام مسلم  
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى   ِإَلْيهِ   َفُرِفعَ   ِبَلْحٍم،  ا  َيْوم َم  َعَلْيِه 

َراُع،  َيْومَ   الن اِس   َسيِِّدُ   أََنا »:  َفَقاَل   َنْهَسة    ِمْنَها  َفَنَهَس   تُْعِجُبهُ   َوَكاَنْت   الذِِّ
ِلينَ   الِقَياَمةِ   َيْومَ اّلٰلُ    َيْجَمعُ   َذاَك؟  ِبمَ   َتْدُرونَ   َوَهْل   اْلِقَياَمِة،  َواآلِخِرينَ   األَو 

اِعي،   َفُيْسِمُعُهمُ   َواِحٍد،   َصِعيدٍ   ِفي  ْمُس   َوَتْدنُو   الَبَصُر،   َوَيْنُفُذُهمُ   الد   َفَيْبُلغُ   الش 
 َبْعُض   َفَيُقولُ   َيْحَتِمُلوَن،  ََل   َوَما   يُِطيُقوَن،  ََل   َما   َوالَكْرِب   الَغمِِّ   ِمنَ   الن اَس 
 َتْنظُُرونَ   أَََل   َبَلَغُكْم؟  َقدْ   َما  َتَرْونَ   أَََل   ِفيِه؟  أَْنُتمْ   َما  َتَرْونَ   أَََل :  ِلَبْعٍض   الن اِس 
 َفَيْأتُونَ   آَدَم،  اْئُتوا:  ِلَبْعٍض   الن اِس   َبْعُض   َفَيُقولُ   َربُِِّكْم؟  ِإَلى  َلُكمْ   َيْشَفعُ   َمنْ 
  ِمنْ   ِفيَك   َوَنَفخَ   ِبَيِدِه،اّلٰلُ    َخَلَقَك   اْلَبَشِر،  أَبُو  أَْنَت   آَدُم،  َيا :  َفَيُقولُونَ   آَدَم،

  ِإَلى   َتَرى  أَََل   َربَِِّك،  ِإَلى  َلَنا   اْشَفعْ   َلَك،  َفَسَجُدوا   الَمََلِئَكةَ   َوأََمرَ   ُروِحِه،
 اْلَيْومَ   َغِضَب  َربِِّي ِإن  : آَدمُ  َفَيُقولُ  َبَلَغَنا؟ َقدْ  َما  ِإَلى َتَرى أَََل  ِفيِه؟ َنْحنُ  َما 

 َعنِ   َنَهاِني  َوِإن هُ   ِمْثَلُه،  َبْعَدهُ   َيْغَضَب   َوَلنْ   ِمْثَلُه،  َقْبَلهُ   َيْغَضْب   َلمْ   ا  َغَضب
َجَرةِ   «. نُوحٍ  ِإَلى  اْذَهُبوا َغْيِري، ِإَلى اْذَهُبوا  َنْفِسي، َنْفِسي ؛َفَعَصْيُتهُ  الش 
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ثُُهْم َصل    ثُم   ُهْم َيْذَهُبوَن َم، أَن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىيَُحِدِّ
الص   َعَلْيِه  نُوٍح  َوالس  إلى  َعَلْيِه ََلُة  ِإْبَراِهيَم  إلى  َوَيْذَهُبوَن  َفَيْعَتِذُر،  ََلُم 

َوالس  ََل الص   الص  ُة  َعَلْيِه  ُموَسى  إلى  َوَيْذَهُبوَن  َفَيْعَتِذُر،  َوالس  ََلُم  ََلُم ََلُة 
ََلُم َفَيْعَتِذُر، َوي ُقوُل َلُهْم: ََلُة َوالس  َفَيْعَتِذُر، َوَيْذَهُبوَن إلى ِعيَسى َعَلْيِه الص  

ٍد،  ِإَلى  اْذَهُبوا » ُد،  َيا :  َفَيُقولُونَ   َفَيْأتُونِِّي  ُمَحم   َوَخاَتمُ   اّلٰلِ،  َرُسولُ   أَْنَت   ُمَحم 
مَ   َما   َلَك اّلٰلُ    َوَغَفرَ   اأْلَْنِبَياِء، َر،  َوَما  َذْنِبَك،  ِمنْ   َتَقد   َربَِِّك،   ِإَلى   َلَنا   اْشَفعْ   َتأَخ 

 اْلَعْرِش،   َتْحَت   َفآِتي  َفأَْنَطِلُق،  َبَلَغَنا؟  َقدْ   َما   َتَرى  أَََل   ِفيِه؟  َنْحنُ   َما   َتَرى  أَََل 
  الث َناءِ   َوُحْسنِ   َمَحاِمِدِه،  ِمنْ   َويُْلِهُمِني  َعَلي  اّلٰلُ    َيْفَتحُ   ثُم    ِلَربِِّي،  ا  َساِجد  َفأََقعُ 
ُد،  َيا:  يَُقالُ   ثُم    َقْبِلي،  أِلََحدٍ   َيْفَتْحهُ   َلمْ   ا  َشْيئ  َعَلْيهِ    َسْل   َرْأَسَك،  اْرَفعْ   ُمَحم 
ْع،  اْشَفعْ   تُْعَطْه، ،  َيا :  َفأَُقولُ   َرْأِسي،  َفأَْرَفعُ   تَُشف  ِتي  َربِِّ ِتي،  أُم    َيا :  َفُيَقالُ   أُم 
ُد، ِتَك   ِمنْ   الَجن ةَ   أَْدِخْل   ُمَحم   ِمنْ   األَْيَمنِ   الَباِب   ِمنَ   َعَلْيهِ   ِحَساَب   ََل   َمنْ   أُم 
 َوال ِذي  األَْبَواِب،  ِمنَ   َذِلَك   ِسَوى   ِفيَما   الن اِس   ُشَرَكاءُ   َوُهمْ   الَجن ِة،  أَْبَواِب 
دٍ   َنْفُس    َبْينَ   َلَكَما   الَجن ةِ   َمَصاِريعِ   ِمنْ   الِمْصَراَعْينِ   َبْينَ   َما  ِإن    ِبَيِدِه،  ُمَحم 
 «.َوبُْصَرى َمك ةَ  َبْينَ   َكَما  أَوْ  ، َوَهَجرَ  َمك ةَ 

َم الَحِديُث  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َفَكاَن ِمْن َهْدِيِه َصل  
 َعاِم.أَْثَناَء الط  

 :   ،الط َعامِ  َعَلى  َيْسُكُتوا ََل  أَنْ  ْكلِ األَ   آَداِب  ِمنْ َوَيُقوُل اْبُن الَجْوِزِيِّ
  الط يِِِّب   ِبالَحِديِث   اإِلْخَوانَ   يَُباِسطَ   أَنْ   َويُْسَتَحبُّ   ، ِبالَمْعُروِف   َيَتَكل ُمونَ   َبل
  ِلَيْحُصَل   ُمْنَقِبِضينَ   َكانُوا  ِإَذا   ِبالَحالِ   َتِليُق   ال ِتي  َوالِحَكاَياِت   ْكلِ األَ   ِعْندَ 
 .ُجُلوُسُهمْ   َوَيطُوَل  اَلْنِبَساطُ  َلُهمُ 
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  ِحَكاَياِت   َنْحوَ   َيْذُكرُ   َبل   ،يُْسَتْقَذرُ   ِبَما  َيَتَكل مُ   َوََل :  الَحَنِفي ةُ   َوَقاَل 
اِلِحينَ    َعنِ   َيْسُكُت   َوََل   ،الط َعامِ   َعَلى  الَكَلَمَ   ْكلِ األَ   آَداِب   ِمنْ   َفِإن    ،الص 

ُكوَت   َفِإن    ،مِ الَكََل  َث   أَنْ   َعَلْيهِ   َبْل   َعاِجِم،األَ   ِسَيرِ   ِمنْ   الَمْحَض   السُّ  َيَتَحد 
اِلِحينَ   َوِحَكاَياِت   ِبالُمَباحِ  ْمُت :  ِقيَل   َهَذا   َوِمنْ   ،الص   ِمنْ   الط َعاِم،  َعَلى   الص 
َئاِم،  ءِ الُجَهََل  ِسيَرةِ   .الِكَرامِ   الُعَلَماءِ  ِسيَرةِ  ِمنْ  ََل  َواللِِّ

اِفِعي ةُ   َوَقاَل  مِ   َغْيرُ   الَحِديُث   يَُسنُّ :  الش  اِلِحينَ   َكِحَكاَياِت   الُمَحر    الص 
 .أَْوَلى مِ الَكََل  َوَتْقِليُل  ؛الط َعامِ  َعَلى

 أَوْ   يُْسَتْقَذرُ   ِبَما   َيَتَكل مَ   أَنْ   َغْيِرهِ   َمعَ   َيْأُكُل   ِلَمنْ   يُْكَرهُ :  الَحَناِبَلةُ   َوَقاَل 
  أَْثَناءَ   الط يِِِّب   ِبالَحِديِث   َيَتَكل مَ   أَنْ   َويُْسَتَحبُّ   يُْخِزيِهْم،  أَوْ   يُْضِحُكُهمْ   ِبَما 

 .الط َعامِ 
 َذِلَك:َوِبَناًء َعَلى 
َيْذُكُرُه الن  َعاِم، َوأَم  ِة الَحِديُث َعَلى الط  ن  َفِمَن السُّ  ثُوا  اُس: َتَحد  ا َما 

الط   َصِحيح َعَلى  َفَلْيَس  أَْسِلَحِتُكْم؛  ِحَساِب  َعَلى  َوَلو  هذا،ا  َعاِم  واّلٰل   . 
 تعالى أعلم. 

 التفريق بين األبناء في المضاجع 

ِ َجاَء يف  :  6السؤال ْبَناُء  احَلِديِث الـْش 
َ
َلةِ َوُهْم أ ْواَلَدُكْم بِالص 

َ
يِف: »ُمُروا أ

يِف  بَيَْنُهْم  قُوا  َوَفر  َعـْْش   ْبَناُء 
َ
أ َوُهْم  َعلَْيَها،  ُبوُهْم  َواَْضِ ِسننَِي،  َسْبِع 

 الَْمَضاِجِع« كيف يكون اِلفريق بينهم يف املضاجع؟ 
َواألُم  الجواب:   اآلَباِء  َعَلى  َتْعِليُم  َيِجُب  األَْوِلَياِء  َوَساِئِر  َهاِت 

َغاِر َما َيْلَزُمُهْم َبْعَد الُبُلوِغ، ِلَقْوِلِه تعالى:   ٴۇۈۈ﴿األَْطَفاِل الِصِّ
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ىىېېېېۉۉۅۅۋۋ

 .[6]التحريم:  ۇئوئوئەئەئائائ
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َراٍع، َم:  َعَلْيِه  »ُكلُُّكْم 

َرِعي ِتِه« َعْن  َمْسُؤوٌل  َوُهَو    َوَعد    َوُكلُُّكْم  أَْهِلِه  ِفي  َراٍع  ُجُل  »َوالر  ِمْنُهْم: 
َعْن   َوَمْسُؤوَلٌة  َزْوِجَها  َبْيِت  ِفي  َراِعَيٌة  َوالَمْرأَُة  ِتِه،  َرِعي  َعْن  َمْسُؤوٌل 

 َرِعي ِتَها«.
ْفِريُق َبْيَنُهْم في الَمَضاِجِع،  األَْوََلِد َعَلْيِه الت    ِمْن ُجْمَلِة َما َيِجُب َتْرِبَيةُ 

 .  ِبَحْيُث َيُكوُن ِلُكِلِّ َواِحٍد ِفَراٌش ُمْسَتِقلٌّ
ِبيُّ    تعالى َنْقَل  اّلٰلُ    َوَذَكَر اْبُن َعاِبِديَن َرِحَمهُ  اِزي ِة: إَذا َبَلَغ الص  َعِن الَبز 

ِه َوأُْخِتِه َواْمَرأٍَة إَل  ِباْمَرأَِتِه أَْو َجاِرَيِتِه. اهـ. ا  َعْشر   ََل َيَناُم َمَع أُمِِّ
ِمَن الُوُقوِع ِفي الَمْحُذوِر،   ا  َفالُمَراُد الت ْفِريُق َبْيَنُهَما ِعْنَد الن ْوِم َخْوف

ُه َفُرب َما َوَقَع َعَلى    ا  إَذا َبَلَغ َعـْشرَفِإن  الَوَلَد   َعَقَل الِجَماَع، َوََل ِدَياَنَة َلُه َتُردُّ
َياُب َعِن  ْهَوِة َوَتْرَتِفُع ِفيِه الثِِّ ِه، َفِإن  الن ْوَم َوْقُت َراَحٍة ُمَهيٌِِّج ِللش  أُْخِتِه أَْو أُمِِّ

ي إَلى ا  َمِة. اهـ. الَعْوَرِة ِمَن الَفِريَقْيِن، َفُيَؤدِِّ  لَمْحظُوِر َوِإَلى الُمَضاَجَعِة الُمَحر 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َواألُم   اآلَباِء  َعَلى  اآلَداِب  َيِجُب  َعَلى  أَْوََلَدُهْم  بُوا  يَُدِرِّ أَْن  َهاِت 
ْيَنُهْم ْفِريُق بَ اِمَيِة الَعاِلَيِة، َوالتي ِمْن ُجْمَلِتَها الت  ِة، َواألَْخََلِق الس  اإِلْسََلِمي  

ة  ِإَذا في الَمَضاِجِع، َوَذِلَك ِمْن أَْجِل َسََلَمِة الَعََلَقِة ِفيَما َبْيَنُهْم، َوَخاص  
 الُمَراَهَقِة.   َقاَربُوا ِسن  
َر ْفِريَق َبْيَن ُفُرِشِهْم، َوِإَذا َتَعذ  ْفِريُق َبْيَنُهْم في الَمَضاِجِع َيْعِني الت  َوالت  
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ُق َبْيَنُهْم في الِغَطاِء، َفَيُكوُن َواِحٍد ِفَراٌش َخاصٌّ ِبِه، َفُيَفر  أَْن َيُكوَن ِلُكِلِّ  
 تعالى أعلم.واّلٰل  ِلُكِلِّ َواِحٍد ِغَطاٌء َخاصٌّ ِبِه. هذا،

 الجنة مثواه اّلٰل   جعل

مليت: جعل:  7السؤال نقول يف دَعئنا  أن  أنه ال َيوز  اّٰلله   هل صحيح 
 تكون إال ألهل انلار؟ اجلنة مثواه؛ ألن كمة مثوى ال  

َكِلَمُة َمْثَوى َتْعِني الَمْوِضَع الذي يَُقاُم ِبِه، َوَمْثَوى  أوَلً:  الجواب:  
 ُجِل َمْنِزلُُه.الر  

َيُكوُن َخْير  َقْد  َيُكوُن َشرا  َوالَمْنِزُل  َوَقْد  ْنَيا  َعَلى َصاِحِبِه في الدُّ   ا  ، 
 َواآلِخَرِة. 

.  [29]المؤمنون:    ٹٹٹٿٿٿٿٺ﴿َقاَل تعالى:  
 َمَناِزَل ُسْوٍء. الَمَناِزلِ   َفَلْيَسْت ُكلُّ 

ٿ﴿ََلُم:  ََلُة َوالس  َوَقاَل تعالى َعَلى ِلَساِن َسِيِِّدَنا يُوُسَف َعَلْيِه الص  
ِن َلو َلْم َيُكْن ْس . َفَكْيَف يُوَصُف الَمْثَوى ِبالحُ [23]يوسف:    ٿٿٿ

 وِء؟ َمْعَنى السُّ ى ِإَل  َلُه َمْعن  
َرِضَي  َعاِئَشَة  َعْن  الحاكم  َزْيَنُب  اّلٰلُ    وروى  َصَرَخْت  َقاَل:  َعْنَها 

ِبيِع. اّلٰلُ   َرِضَي   َعْنَها: أَيَُّها الن اُس، ِإنِِّي َقْد أََجْرُت أََبا اْلَعاِص ْبَن الر 
ا َسل َم َرُسولُ  َم آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َفَلم 

َما   َسِمْعُتْم  َهْل  الن اُس،  »أَيَُّها  َفَقاَل:  الن اِس،  َعَلى  أَْقَبَل  َصََلِتِه  ِمْن 
 َسِمْعُت؟«.

 َقالُوا: َنَعْم. 
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َحت ى   َكاَن  ِبَشْيٍء  َعِلْمُت  َما  ِبَيِدِه،  ٍد  ُمَحم  َنْفُس  َوال ِذي  »أََما  َقاَل: 
 ُتْم، ِإن ُه يُِجيُر َعَلى الُمْسِلِميَن أَْدَناُهْم«. َسِمْعُت ِمْنُه َما َسِمعْ 

َرُسولُ  اْنَصَرَف  َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    ثُم   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َم  َعَلْيِه 
َيْخُلُص  َوََل  َمْثَواُه،  أَْكِرِمي  بَُني ُة،  »أَْي  َفَقاَل:  َزْيَنَب،  اْبَنِتِه  َعَلى  َفَدَخَل 

يَن َلُه«. ِإَلْيِك، فَ   ِإن َك ََل َتَحلِِّ
للت   َيُكوُن  َقْد  َوالت  َفالَمْثَوى  لإِلَهاَنِة  َيُكوُن  َوَقْد  ْحِقيِر  ْكِريِم، 

 ْعِذيِب.َوالت  
ََلُم: ََلُة َوالس  ِة َسِيِِّدَنا يُوُسَف َعَلْيِه الص  َوَقاَل تعالى ِحَكاَية  َعْن ِقص  

َوَقاَل .  [21]يوسف:    ۆۇۇڭڭڭڭۓ﴿
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ُقب  َعَلْيِه  »الَمِديَنُة  َوَداُر َم:  اإِلْسََلِم  ُة 

الط   رواه  َوالَحَراِم«  الَحََلِل  َوَمْثَوى  الِهْجَرِة  َوأَْرُض  في   َبَراِنيُّ اإِليَماِن 
ُهَرْيرَ  أَِبي  َعْن  ِبِه،  َبْأَس  ََل  ِبِإْسَناٍد  َرِضَي األَْوَسِط  في اّلٰلُ    َة  َكَذا   / َعْنُه. 

 ْرِهيِب للُمْنِذِرِيِّ ْرِغيِب َوالت  الت  
 َفَكِلَمُة َمْثَوى: َتْعِني الَمْنِزَل.

الَمَناِم،   ثانيًا: ِفي  ِة  الِعز  َرب   َرأَْيُت  َقاَل:  َرَقَبَة  َعْن  البيهقي  روى 
السُّ  ابُن  وروى   . الت ْيِميِِّ ُسَلْيَماَن  َمْثَوى  أَلُْكِرَمن   ِتي،  َوِعز  في  َفَقاَل:  ِنِِّيِّ 

 : َقاَل َرُسولُ َعْنُه َقاَل اّلٰلُ    ْيَلِة َعْن َعِليِِّ ْبِن أَِبي َطاِلٍب َرِضَي َعَمِل الَيْوِم َوالل  
َم: »ِإن  َفاِتَحَة الِكَتاِب، َوآَيَة َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  

، َواآلَيَتْيِن ِمْن آِل ِعْمَراَن:   ڤڤٹٹٹٹٿٿ﴿الُكْرِسيِِّ

ڎ﴿َو    [18]آل عمران:    ﴾ڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤ
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گگگگککککڑڑژژڈڈ

ہہۀۀڻ  ڻڻڻںںڱڱڱڱڳڳڳڳ

ۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھھھہہ

َعز  َوَجل  ِحَجاٌب، اّلٰلِ    . ُمَعل َقاٌت، َما َبْيَنُهن  َوَبْينَ [27ـ26]آل عمران:    ۆ
ا أََرادَ  تُْهِبطَُنا ِإَلى أَْرِضَك، أَْن يُْنِزَلُهن  َتَعل ْقَن ِبالَعْرِش، ُقْلَن: َرب َنا،  اّلٰلُ    َلم 

 َوِإَلى َمْن َيْعِصيَك. 
ِ  اّلٰلُ    َفَقاَل  : ِبي َحَلْفُت، ََل َيْقَرأُُكن  أََحٌد ِمْن ِعَباِدي ُدبَُر ُكلِّ َعز  َوَجل 

َحِظيَرَة  أَْسَكْنُتُه  َوِإَل   ِمْنُه،  َكاَن  َما  َعَلى  َمْثَواُه  الَجن َة  َجَعْلُت  ِإَل   َصََلٍة 
َوِإَل  الُقُدِس  َنْظَرة ،  َسْبِعيَن  َيْوٍم  ُكل   الَمْكنُوَنِة  ِبَعْيِني  ِإَلْيِه  َنَظْرُت  َوِإَل    ،

 ِ أََعْذتُُه ِمْن ُكلِّ الَمْغِفَرُة، َوِإَل   أَْدَناَها   ، َيْوٍم َسْبِعيَن َحاَجة  َلُه ُكل   َقَضْيُت 
، َوَنَصْرتُُه ِمْنُه، َوََل َيْمَنُعُه ِمْن ُدُخولِ   الَجن ِة ِإَل  الَمْوُت«. َوُهَو َحِديٌث  َعُدوٍِّ

في األَْوَسِط َعْن َسََلَمَة ْبِن الِكْنِديِِّ َقاَل: َكاَن    َبَراِنيُّ َضِعيٌف. وروى الط  
َرِضَي  َنِبيِِّ  اّلٰلُ    َعَليٌّ  َعَلى  ََلَة  الص  الن اَس  ُم  يَُعلِِّ الٰلُهم  َيُقوُل: »   اّلٰلِ، َعْنُه، 

اَر اْلُقُلوِب َعَلى ِفْطَراِتَها  َداِحَي الَمْدُحو   اِت، َوَباِريَء الَمْسُموَكاِت، َوَجب 
َوَراِفَع   َبَرَكاِتَك،  َوَنَواِمَي  َصَلَواِتَك،  َشَراِئَف  اْجَعْل  َوَسِعيِدَها،  َها  َشِقيِِّ
ِلمَ  َوالَفاِتِح  َسَبَق،  ِلَما  الَخاِتِم  َوَرُسوِلَك،  َعْبِدَك  ٍد  ُمَحم  َعَلى  ا َتِحي ِتَك 

الَحقِِّ  َوالَمْعُلوِم  َكُمَل    أُْغِلَق،  َكَما  األََباِطيِل  َجْيَشاِت  اِمِغ  َوالد   ، ِبالَحقِِّ
ِفي َمْرَضاِتَك ِبَغْيِر ُمْلٍك ِفي َقَدٍم، َوََل   ا  َفاْضَطَلَع ِبأَْمِرَك ِلَطاَعِتَك ُمْسَتْوِفر 

َداِعي َعَزٍم،  ِفي  َحاِفظ  ا  َوَهٍن  َماِضي  ا  ِلَوْحِيَك،  أَْمِرَك   ا  ِلَعْهِدَك،  َنَفاِد  َعَلى 
م ِلَقاِبٍس ِبِه ُهِدَيِت الُقُلوُب َبْعَد َخْرَصاِت الِفَتِن َواإِلْثِم   ا  َحت ى أَْوَرى َتَبسُّ
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اِت اإِلْسََلِم َوَماَثَراِت األَْحَكاِم، َفُهَو أَِمينَُك    ِبُموِضَحاِت األَْعََلِم، َوَمَسر 
َوَمْبُعوثَُك   يِن،  الدِِّ َيْوَم  َوَشِهيُدَك  الَمْخُزوِن،  ِعْلِمَك  َوَخاِزُن  الَمْأُموُن، 

  ، ، َوَرُسولَُك ِبالَحقِِّ َرْحَمة  حالٰلُهم   ِنْعَمة  ِفي َعْدِلَك َواْجِزِه   ا  اْفَسْح َلُه ُمَتَفس 
َراٍت ِمْن َفْوِز َثَواِبَك  ُمَضاَعَفاِت الَخْيِر ِمْن َفْضِلَك، َلُه ُمَهن َياٌت َغْيُر ُمكَ  د 

أَْعِل َعَلى ِبَناِء الَباِقيَن ِبَناَءُه، الٰلُهم   الَمْعُلوِم َوَجِزيِل َعَطاِئَك الَمْجُلوِل،  
َوأَْكِرْم َمْثَواُه َلَدْيَك َونُُزَلُه، َوأَْتِمْم َلُه نُوَرُه َوأَْجَرُه ِمِن اْبِتَعاِثَك َلُه، َمْقُبوَل 

َهاَدِة،   ٍة َوبُْرَهاٍن الش  َمْرِضي  الَمَقاَلِة، َذا َمْنِطٍق َعْدٍل، َوَكََلٍم َفْصٍل، َوُحج 
 َعِظيٍم«. 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َيُكوُن َخْير َقْد  َوالَمْنِزُل  الَمْنِزَل،  َتْعِني  َمْثَوى  َيُكوُن  ا  َفَكِلَمُة  َوَقْد   ،

 اِر، َفَهَذا ََل يُِفيُد أَن  َوى في َحِقِّ أَْهِل الن  تعالى َكِلَمَة َمثْ اّلٰلُ    ، َوِإْن َذَكرَ ا  َشر
 اِر. نُُزَل أَْهِل الن  َكِلَمَة َمْثَوى ََل َتْعِني ِإَل  
الَبََلِغي   َفَلم  َوالَقاِعَدُة  اَلْنِحَصاَر،  َيْقَتِضي  ََل  اَلْقِتَصاُر  َتُقوُل:  ا ُة 

ِصَفَة الِقَياَدِة ِفيِه َفَهَذا َمْدٌح َيْعِني اْقِتَصاَر ُر  َتُقوُل: َخاِلٌد ُهَو الَقاِئُد َوَتـْحُص 
الِقَياَدَة اْنَحَصَرْت ِفيِه، َوَلْيَس    الِقَياَدِة في َخاِلٍد، َوَلِكْن َهَذا ََل َيـْقَتِضي أَن  

َفُة. هذا،   تعالى أعلم.واّلٰل  أِلََحٍد َهِذِه الِصِّ
 اسم تيم اّللٰ 

 ؟ تيم اّٰلله   هل َيوز تسمية املولود: 8السؤال
ِبَتْيمِ   الجواب: الَمْولُوِد  َتْسِمَيِة  ِمْن  َحَرَج  َعْبُد    أِلَن    اّلٰلِ،  ََل  َمْعَناُه: 

 تعالى.  اّلٰلِ   َوُهَو ِمْن أََحِبِّ األَْسَماِء إلى اّلٰلِ،
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داود َعِن  ِريِف الذي رواه الترمذي وأبو  َفَقْد َوَرَد في الَحِديِث الش  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َعْنُهَما َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    اْبِن ُعَمَر َرِضَي 
ْحَمِن«.   اّلٰلِ،َتَعاَلى: َعْبُد  اّلٰلِ    َم: »أََحبُّ اأْلَْسَماِء ِإَلىَوَصْحِبِه َوَسل    َوَعْبُد الر 

؛ َوأَْصُلُه ِمْن  َعْبُد اّللِٰ   اّلٰلِ:  ِة: َمْعَنى َتْيمِ َرِبي  َغِة العَ َوَجاَء في َمَعاِجِم اللُّ 
َدُه َوَذل    ـَلُه. َكَما َجاَء في ِلَساِن الَعَرِب.َقْوِلِهْم: َتي َمُه الُحبُّ أَْي َعب 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َوُهَو    اّلٰلِ،َمْعَناُه: َعْبُد    أِلَن    اّلٰلِ،  َفََل َحَرَج ِمْن َتْسِمَيِة الَمْولُوِد ِبَتْيمِ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  تعالى. هذا،اّلٰلِ  ِمْن أََحِبِّ األَْسَماِء إلى 
 َل غيبة لفاسق

 هل صحيح أنه ال غيبة لفاسق؟: 9السؤال
َوُمَحر  الجواب:   الَكَباِئِر،  ِمَن  َكِبيَرةٌ  َعاٍمِّ  ِبَشْكٍل  ُحْرَمة   الِغيَبُة  َمٌة 

ٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ﴿ َشِديَدة ، َقاَل تعالى:  

 . [12]الحجرات:  ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤٹ
اأْلَْسَلِميِِّ َرِضَي  َبْرَزَة  أَِبي  َقاَل  اّلٰلُ    وروى أبو داود َعْن  َقاَل:  َعْنُه 

َم: »َيا َمْعَشَر َمْن آَمَن َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ 
َتت ِبُعوا   َوََل  الُمْسِلِميَن،  َتْغَتابُوا  ََل  َقْلَبُه،  اإِليَماُن  َيْدُخِل  َوَلْم  ِبِلَساِنِه، 

َيت ِبعُ  ات َبَع َعْوَراِتِهْم  َفِإن ُه َمِن  َيت ِبعِ اّلٰلُ    َعْوَراِتِهْم،  َعْوَرَتُه  اّلٰلُ    َعْوَرَتُه، َوَمْن 
  ِفي َبْيِتِه«.َيْفَضْحهُ 

  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    وروى أبو داود َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي 
ا ُعِرَج ِبي َمَرْرُت ِبَقْوٍم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ   َم: »َلم 
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ُوُجوَهُهمْ  َيْخُمُشوَن  نَُحاٍس  ِمْن  أَْظَفاٌر  َمْن  َلُهْم  َفُقْلُت:  َوُصُدوَرُهْم،   
 َهُؤََلِء َيا ِجْبِريُل؟ 

 َقاَل: َهُؤََلِء ال ِذيَن َيْأُكُلوَن لُُحوَم الن اِس، َوَيَقُعوَن ِفي أَْعَراِضِهْم«.
َوَما ِهَي الَفاِئَدُة َوالَغاَيُة ِمْن ِغيَبِة اإِلْنَساِن الَفاِسِق؟ طُوَبى ِلَعْبٍد َشَغَلُه 

 ُعُيوِب اآلَخِريَن.َعْيُبُه َعْن  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

اِس،  َفِإَذا َظَهَر ِفْسُق اإِلْنَساِن، َوَصاَرْت ُذنُوبُُه َوَمَعاِصيِه َظاِهَرة  للن  
، َفَهَذا الَعْبُد ََل ِغيَبَة َلُه، َويَُؤِيُِّدُه َما َرَواُه اإلمام مسلم ا  َنَهار   ا  َيْرَتِكُبَها ِجَهار
، َفَقاَل ا  َعْنُه َقاَل: ُمر  ِبَجَناَزٍة َفأُْثِنَي َعَلْيَها َخْيراّلٰلُ    اِلٍك َرِضَي َعْن أََنِس ْبِن مَ 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َنِبيُّ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َوَجَبْت، َعَلْيِه  »َوَجَبْت،  َم: 
 َوَجَبْت«.

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَقاَل َنِبيُّ ،  ا  َوُمر  ِبَجَناَزٍة َفأُْثِنَي َعَلْيَها َشرِّ 
 َم: »َوَجَبْت، َوَجَبْت، َوَجَبْت«.آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

َخْيٌر،  َعَلْيَها  َفأُْثِنَي  ِبَجَناَزٍة،  ُمر   ي، 
َوأُمِِّ أَِبي  َلَك  ِفَدى   ُعَمُر:  َقاَل 

، َفُقْلَت: َفُقْلَت: »َوَجَبْت، َوَجَبْت، َوَجَبْت« َوُمر  بِ  َجَناَزٍة، َفأُْثِنَي َعَلْيَها َشرٌّ
 »َوَجَبْت، َوَجَبْت، َوَجَبْت«؟

َرُسولُ  َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَقاَل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َمْن  َعَلْيِه  َم: 
َوَجَبْت َلُه الن اُر،   ا  َشرِّ َوَجَبْت َلُه الَجن ُة، َوَمْن أَْثَنْيُتْم َعَلْيِه    ا  أَْثَنْيُتْم َعَلْيِه َخْير

اّلٰلِ   ِفي األَْرِض، أَْنُتْم ُشَهَداءُ اّلٰلِ    ِفي األَْرِض، أَْنُتْم ُشَهَداءُ اّلٰلِ    أَْنُتْم ُشَهَداءُ 
 ِفي األَْرِض«.
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 َفِإْن َكاَنْت ُهَناَك َمْصَلَحٌة ِلِذْكِرِه َفََل َحَرَج.
فَ َوأَم   ِلَفاِسٍق؛  ِغيَبَة  ََل  َحِديُث:  الز  ا  َمْجَمِع  في  َجاَء  َعْن  َقْد  َواِئِد: 

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ُمَعاِوَيَة ْبِن َحْيَدَة َقاَل: َقاَل َرُسولُ 
ْبُن  َوَسل   اْلَعََلُء  َوِفيِه  الَكِبيِر،  ِفي  الط َبَراِنيُّ  َرَواُه  ِغيَبٌة«  ِلَفاِسٍق  »َلْيَس  َم: 
.ِبْشٍر،   َفُه األَْزِديُّ  َضع 

الَبْصِريُّ  الَحَسُن  َلُهْم، اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َوَيُقوُل  ِغيَبَة  ََل  َثََلَثٌة  تعالى: 
في   كذا   / الَجاِئُر.  َواإِلَماُم  ِبِفْسِقِه،  الُمْعِلُن  َوالَفاِسُق  الَهَوى،  َصاِحُب 

 تعالى أعلم. واّلٰل   تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. هذا،

 على المعاصي مصر  

تعاىل، اّٰلله    إنسان مرص ىلع املعايص واملنكرات، ولم يتب إىل:  10السؤال
ِ    َعْبدِ   َعنْ اعتماداً منه ىلع حديث رواه الزبار   ُ    َرِضَ اّٰلله َعْنُه،  اّٰلله

ِّ َصّل  َعِن انل   ُ    يِبِ   َخرْيٌ   »َحَياِت َم َقاَل:  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله
ثُونَ   لَُكمْ  ُث   ُُتَد    يلَعَ    ُتْعَرُض   لَُكمْ   َخرْيٌ   َوَوَفاِت   لَُكْم،  َوحُنَد 

ْعَمالُُكْم، 
َ
يُْت   َفَما  أ

َ
َ    َْحِْدُت   َخرْي    ِمنَ   َرأ يُْت   َوَما   َعلَْيِه، اّٰلله

َ
  ََشٍّ   ِمنَ   َرأ

َ    اْسَتْغَفْرُت  فهل هو ىلع صواب أم ىلع خطأ؟ وهل ينفعه   . لَُكْم«اّٰلله
ِ    استغفار َسيِِِّدنَا َرُسولِ  ُ    َصّل  اّٰلله َم  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله

 أم ال؟ 
َؤاِل أَُقوُل: َيِجُب َعَلْيَنا أَْن َنْعَلَم  َقْبَل اإِلَجاَبِة َعَلى َهَذا السُّ الجواب:  
 اِلَيَة: َهِذِه الَحَقاِئَق الت  

ِة َوالَجَماَعِة، َوََل  ن  َلْيَس ِبَكاِفٍر ِعْنَد أَْهِل السُّ   الَكِبيَرةِ أوَلً: ُمْرَتِكُب  
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َيُتْب    ْوِحيِد، َوِإْن َلمْ َم ِإَذا َماَت َعَلى الت  َيُكوُن ِمَن الَخاِلِديَن في َناِر َجَهن  
  »َيْدُخُل َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىتعالى، ِلَقْوِلِه َصل  اّلٰلِ    إلى
 ِمنَ   أَْخِرُجوا :  َتَعاَلىاّلٰلُ    َيُقولُ   ثُم  ؛  الن ارَ   الن ارِ   َوأَْهُل   الَجن َة،  الَجن ةِ   أَْهُل 
اإلمام    ِإيَماٍن«  ِمنْ   َخْرَدلٍ   ِمنْ   َحب ةٍ   ِمْثَقالُ   َقْلِبهِ   ِفي  َكانَ   َمنْ   الن ارِ  رواه 

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  الُخْدِريِِّ  َسِعيدٍ  أَِبي  َعنْ البخاري 
ُسْبَحاَنُه وتعالى  اّلٰلُ    اهُ َفَلو َكاَن ُمْرَتِكُب الَكِبيَرِة يُْكَفُر ِبَكِبيَرِتِه َلَما َسم  

َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوَرُسولُُه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ُمْؤِمن َعَلْيِه  ِهَي  ا  َم  َوَهِذِه  ؛ 
 الَحْمُد. َعِقيَدتَُنا َوّللِٰ 

ِمْنُه َعَلى    َوالَكَباِئِر اِتَِّكاَل    َعَلى الَمَعاِصي َوالُمْنَكَراِت   ثانيًا: الُمِصرُّ 
َم، َوَعَلى َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َشَفاَعِة َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

َماءِ   َعَنانَ   ُذنُوبَُك   َبَلَغْت   َلوْ   ،آَدمَ   ْبنَ   َيا :  َوَتَعاَلى  َتَباَركَ اّلٰلُ    َقاَل َحِديِث: »  الس 
 ِبُقَراِب   أََتْيَتِني  َلوْ   ِإن َك   ،آَدمَ   ْبنَ   َيا   أَُباِلي،  َوََل   َلَك   َغَفْرُت   اْسَتْغَفْرَتِني  ثُم  

« رواه َمْغِفَرة   ِبُقَراِبَها أَلََتْيُتَك  ا  َشْيئ  ِبي تُْشِركُ  ََل  َلِقيَتِني ثُم   َخَطاَيا  األَْرِض 
 َعْنُه. اّلٰلُ  َرِضَي  َماِلٍك   ْبنِ  أََنِس الترمذي َعْن 

َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبي    أَن    َعْنُه،اّلٰلُ    َرِضَي   أََنٍس َوَعَلى َحِديِث  
 ِإَل    ِإَلهَ   ََل   أَنْ   َيْشَهدُ   َوُهوَ   َماَت   َمنْ   أَن هُ   »اْعَلمْ :  ِلُمَعاذٍ   َقاَل َم  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

د  َوأَن  اّلٰلُ    اه أبو يعلى.ور   الَجن َة«  َدَخَل ـ    َقْلِبهِ   ِمنْ   ا  ِصْدق ـ  اّلٰلِ    َرُسولُ   ا  ُمَحم 
اْعِتَماد   الُمِصرُّ  الَمَعاِصي  األََحاِديِث    ا  َعَلى  َهِذِه  أَْمَثاِل  َعَلى  ِمْنُه 

اّلٰلُ   ىِة َرُسوِلِه َصل  تعالى َوُسن  اّلٰلِ    ِريَفِة، ُهَو َعْبٌد َمْغُروٌر َجاِهٌل ِبِكَتاِب الـش  
 َم.َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
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َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل    اّللِٰ   ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ   َوَجل    أََلْم َيُقْل َمْوََلَنا َعز  
َوَسل   َوَصْحِبِه   ۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆ﴿َم:  آِلِه 

 ؟[15]األنعام: 
  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    أََلْم َيُقْل َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

  َمْعَشرَ   »َيا:  [214]الشعراء:    ڇڇڇ﴿:  َعَلْيهِ   أُْنِزَل   ِحينَ 
 َعْبدِ   َبِني  َيا   ،ا  َشْيئ اّلٰلِ    ِمنَ   َعْنُكمْ   أُْغِني ََل   اّلٰلِ،  ِمنَ   أَْنُفَسُكمْ   اْشَتُروا   ُقَرْيٍش،

 ََل   الُمط ِلِب،  َعْبدِ   ْبنَ   َعب اُس   َيا   ،ا  َشْيئاّلٰلِ    ِمنَ   َعْنُكمْ   أُْغِني  ََل   الُمط ِلِب،
ةَ   َصِفي ةُ   َيا   ،ا  َشْيئاّلٰلِ    ِمنَ   َعْنَك   أُْغِني اّلٰلِ   ِمنَ   َعْنِك   أُْغِني   ََل   اّلٰلِ،  َرُسولِ   َعم 
اّلٰلِ   ِمنَ   َعْنِك   أُْغِني   ََل   ِشْئِت   ِبَما   َسِليِني  اّلٰلِ،  َرُسولِ   ِبْنَت   َفاِطَمةُ   َيا   ،ا  َشْيئ
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  ُهَرْيَرةَ   يأَبِ ؟ رواه اإلمام مسلم َعْن «ا  َشْيئ

َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    أََلْم َيُقْل َسِيُِّدَنا َرُسولُ 
: َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ في الَحِديِث الذي رواه اإلمام مسلم  

 َيْوٍم،  َذاَت َم  ِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آاّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   ِفيَنا   َقامَ 
 ََل   :ْي أَ )  أََحَدُكمْ   أُْلِفَين    ََل »:  َقاَل   ثُم    أَْمَرُه،  َوَعظ مَ   َفَعظ َمهُ   الُغُلوَل،  َفَذَكرَ 

  ( يرِ عِ البَ   ُت وْ َص )  ُرَغاءٌ   َلهُ   َبِعيرٌ   َرَقَبِتهِ   َعَلى  الِقَياَمةِ   َيْومَ   َيِجيءُ   (مْ كُ دَ حَ أَ   ن  دَ جِ أَ 
 . أَْبَلْغُتَك  َقدْ  ،ا  َشْيئ َلَك  أَْمِلُك  ََل : َفأَُقولُ  أَِغْثِني، اّلٰلِ، َرُسوَل  َيا : َيُقولُ 

 َحْمَحَمةٌ   َلهُ   َفَرٌس   َرَقَبِتهِ   َعَلى  الِقَياَمةِ   َيْومَ   َيِجيءُ   أََحَدُكمْ   أُْلِفَين    ََل 
: َفأَُقولُ   أَِغْثِني،  اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا :  َفَيُقولُ (  يلِ هِ الص    ونَ دُ   ِس رَ الفَ   ُت وْ َص   َي هِ )
 . أَْبَلْغُتَك  َقدْ  ،ا  َشْيئ َلَك  أَْمِلُك  ََل 

  ُت وْ َص )  ثَُغاءٌ   َلَها  َشاةٌ   َرَقَبِتهِ   َعَلى  الِقَياَمةِ   َيْومَ   َيِجيءُ   أََحَدُكمْ   أُْلِفَين    ََل 
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 . أَْبَلْغُتَك   َقدْ   ، ا  َشْيئ   َلَك   أَْمِلُك   ََل :  َفأَُقولُ   أَِغْثِني،   اّلٰلِ،   َرُسوَل   َيا :  َيُقولُ (  اةِ الش  
  وَ هُ )  ِصَياحٌ   َلَها   َنْفٌس   َرَقَبِتهِ   َعَلى  الِقَياَمةِ   َيْومَ   َيِجيءُ   أََحَدُكمْ   أُْلِفَين    ََل 

 ،ا  َشْيئ   َلَك   أَْمِلُك   ََل :  َفأَُقولُ   أَِغْثِني،  اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا :  َفَيُقولُ (  انِ َس نْ اإلِ   ُت وْ َص 
 . أَْبَلْغُتَك  َقدْ 

 عُ مْ جَ )  َتْخِفُق   ِرَقاعٌ   َرَقَبِتهِ   َعَلى  الِقَياَمةِ   َيْومَ   َيِجيءُ   أََحَدُكمْ   أُْلِفَين    ََل 
هُ هَ بِ   ادُ رَ المُ وَ   ةٍ عَ قْ رُ  الِثِّ نَ ا   أَِغْثِني،   اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا :  َفَيُقولُ (  ُب رِ طَ ْض تَ   اُب يَ ا 

 .أَْبَلْغُتَك  َقدْ  ،ا  َشْيئ َلَك  أَْمِلُك  ََل : َفأَُقولُ 
  الِ المَ   نَ مِ )  َصاِمٌت   َرَقَبِتهِ   َعَلى  الِقَياَمةِ   َيْومَ   َيِجيءُ   أََحَدُكمْ   أُْلِفَين    ََل 

 ، ا  َشْيئ   َلَك   أَْمِلُك   ََل :  َفأَُقولُ   أَِغْثِني،  اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا :  َفَيُقولُ (  ةِ ض  الفِ وَ   ِب هَ الذ  
 «.أَْبَلْغُتَك  َقدْ 

َيِجُب   الَيِقينِ ثالثًا:  ِعْلَم  َنْعَلَم  أَْن  الت    أَن    َعَلْيَنا  ُجْمَلِة  َكاِليِف  ِمْن 
الت  ْرِعي  الـش   الذُّ ِة ُوُجوَب  الَكَباِئِر، نُوِب َوالَمَعاِصي، َوَخاص  ْوَبِة ِمَن  ِمَن  ة  
مسلم اإِلْصَراَر َعَلْيَها َقْد َيُقوُد الَعْبَد إلى ُسوِء الَخاِتَمِة، روى اإلمام    أِلَن  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ 

 َوِإن    الُفُجوِر،  ِإَلى  َيْهِدي  الَكِذَب   َفِإن    َوالَكِذَب،  »َوِإي اُكمْ :  مَ َوَصْحِبِه َوَسل  
ُجُل   َيَزالُ   َوَما   الن اِر،  ِإَلى  َيْهِدي  الُفُجورَ  ى  َيْكِذُب   الر    َحت ى   اْلَكِذَب   َوَيَتَحر 
اب اّلٰلِ  ِعْندَ  يُْكَتَب   .«ا  َكذ 

ٻٻٻٻٱ﴿ْوَبِة ِبَقْوِلِه:  تعالى إلى الت  اّلٰلُ    ِلَهَذا َدَعاَنا 

ٺٺٺٺڀڀڀڀپپپپ

 .[8]التحريم:  ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ
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ُعْقَدَة اإِلْصَراِر، َوَيْثُبُت َمْعَناُه في    اَلْسِتْغَفاِر الذي َيُحلُّ َوَدَعاَنا إلى  
بالت   ََل  َوالَعْبُد َلفُّ الَجَناِن،  ِبالِلَِّساِن  اَلْسِتْغَفاُر  َكاَن  َفِإْن  َفَقْط،  ِبالِلَِّساِن  ِظ 

اْسِتْغَفاٍر، َكَما َجاَء في الَحِديِث ُه َذْنٌب َيْحَتاُج إلى  ُمِصرٌّ َعَلى الَمْعِصَيِة َفِإن  
: َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َعب اٍس   اْبنِ   َعنِ ِريِف الذي رواه اإلمام البيهقي  الش  
َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل  آِلِه َوَصْحِبِه  َوَعَلى   ِمنَ   الت اِئُب »:  مَ َعَلْيِه 

ْنِب  ْنِب   ِمنَ   َوالُمْسَتْغِفرُ   َلُه،  َذْنَب   ََل   َكَمنْ   الذ   َعَلْيهِ   ُمِقيمٌ   َوُهوَ   الذ 
 «.ِبَربِِّهِ  َكالُمْسَتْهِزئِ 
ڳڳگ﴿ِبَقْوِلِه:    ا  َواِضح   ا  في ِكَتاِبِه َبَيان   َوَجل    َنا َعز  َن َربُّ َوَبي  
چ﴿ِقيَن:  . َوَقاَل في ِصَفاِت الُمت  [82]طه:    ڱڱڱڱڳڳ
 .[135عمران: ]آل   ڍڍڇڇڇڇ

الت   ِلَقُبوِل  الُفَقَهاُء  َذَكَر  ُشُروطَوَقْد  أََهمُّ ا  ْوَبِة  َعِن  ،  اإِلْقََلُع  َها: 
َلُه، َوالَعْزُم   ا  تعالى َوَتْعِظيماّلٰلِ    ِمنَ   ا  ْنِب َخْوف الَمْعِصَيِة، اإِلْقََلُع َعِن الذ  

 َدُم َعَلى َما َفاَت. َعَلى أَْن ََل َيُعوَد ِإَلْيِه، َوَعَدُم اإِلْصَراِر، َوالن  
اإِلْشَكاَل في اإِلْصَراِر    ْنِب، َوَلِكن  َوَلْيَس اإِلْشَكاُل في ُحُصوِل الذ  

َواْسِتْمَراِئِه   ابُوَن«  ينَ الَخط ائِ   َوَخْيرُ   ،َخط اءٌ   آَدمَ   اْبنِ   »ُكلُّ َعَلْيِه،  رواه   الت و 
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  أََنٍس  َعنْ الترمذي  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الُمِصرُّ  الَعْبُد  الذ    َفَهَذا  َوُهَو َعَلى َخَطٍر  َعَلى  َكِبيٍر،  ْنِب َعَلى َخَطٍأ 

ُه َسُيْبَعُث َعَلى َما َماَت ْنِب، أِلَن  ِإَذا َماَت َوُهَو ُمـِصرٌّ َعَلى الذ    ا  َعِظيٍم ِجد
اإلمام مسلم    الن ِبي    َسِمْعُت :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َجاِبرٍ   َعنْ َعَلْيِه، روى 
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 َما  َعَلى   َعْبدٍ  ُكلُّ   »يُْبَعُث : َيُقولُ   مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ىَصل  
 .َعَلْيِه«  َماَت 

ٿٿٿٺٺٺٺڀ﴿ تعالى:  اّلٰلُ    َوَيُقولُ 

 .[90]النمل:  ٹٹٹٹٿ
َيْسَتِحل  َوأِلَن   أَن  الَكِبيَرِة  َعَلى  الُمِصِرِّ  الَعْبِد  َعَلى  يُْخَشى  َفِإَذا ُه  َها، 
 تعالى.ِباّلٰلِ  ِة َوالِعَياذُ ِمَن الِمل  تعالى َخَرَج اّلٰلُ  مَ َما َحر    اْسَتَحل  
َرُسولِ أَم   َسِيِِّدَنا  اْسِتْغَفاُر  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ا  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

أَن  اّلٰلِ    ِعْندَ   َيْنَفُعُه أَْم ََل؟ الَمْرُجوُّ َفَهْل  َم  َوَسل   َيْوَم  تعالى  َيْنَفُعُه  الِقَياَمِة،  ُه 
َرُسولِ  َسِيِِّدَنا  َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ِلَقْوِل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َم: َعَلْيِه 

ِتي«  ِمنْ   الَكَباِئرِ   أِلَْهلِ   »َشَفاَعِتي  َعنْ رواه الحاكم والترمذي وأبو داود    أُم 
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  أََنٍس 

؟ َهَذا ِعْلُمُه ِعْنَد َرِبَِّنا  َفاَعَة َهْل َتْنَفُعُه اْبِتَداء  أَْم َمآَل  َهِذِه الش    َوَلِكن  
ڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇڇ﴿ الَقاِئِل:    َوَجل    َعز  

 . [284]البقرة:  گگگگککککڑڑژژ
َشك  َوِمم   ََل  أَن    ا  َرْيَب  َوََل  َناِر  ِفيِه  في  الَخاِلِديَن  ِمَن  َيُكوَن  َلْن  ُه 

 ، َوَلْم َيْسَتِحل  ا  تعالى َشْيئِباّلٰلِ    َم ِإَذا َماَت َعَلى اإِليَماِن، َوَلْم يُْشِركْ َجَهن  
 تعالى. اّلٰلُ    مَ َما َحر  

 ِبَشَفاَعِة َسِيِِّدَنا َرُسولِ   َوَجل    تعالى أَْن يُْكِرَمَنا َمْوََلَنا َعز  اّلٰلَ    أَْسأَلُ 
ْوَبِة  َم، َوأَْن يَُوِفَِّقَنا ِلِصْدِق الت  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  

 تعالى أعلم. واّلٰل  َواإِلَناَبِة. آمين. هذا،
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 تلوم نفسها لعدم اْلنجاب

واحدة،  :  11السؤال طفلة  وأْنبت  سنوات،  عـْش  منذ  مَتوجة  ابنَت 
مل سنوات، واآلن  وخلل هذه الفرتة اتفقت مع زوجها ىلع منع احل

ْحلت، ويه تلوم نفسها وزوجها عن املدة السابقة الَت لم ُتمل  
 فيها، وتلوم نفسها لوماً شديداً، فما يه نصيحتكم هلا؟ 

الز  الجواب:   َهِذِه  األَْوََلِد  أَْنَصُح  ِمَن  ُحِرَمْت  التي  في ْوَجَة 
ُوُجوِد ِطْفَلٍة ِعْنَدَها، أَْن َتْرَضى  ، َوِهَي اآلَن َحاِمَلٌة َمَع  َنَواِت الَماِضَيةِ الس  

تعالى َلَها اّلٰلُ    ُه َلو َشاءَ تعالى َوَقَدِرِه، َوأَْن َتُكوَن َعَلى َيِقيٍن أَن  اّلٰلِ    ِبَقَضاءِ 
وئوئ﴿تعالى، ِلَقْوِلِه تعالى:  اّلٰلُ    الَوَلَد ِخََلَل ِتْلَك الَفْتَرِة َلَكاَن َما َشاءَ 

َكاَن، َوَما َلْم َيَشْأ  اّلٰلُ    . َفَما َشاءَ [29:  ]التكوير  ۈئۈئۆئۆئۇئۇئ
 . [82]يس:  ۆئۆئۇئۇئوئوئەئەئائائ﴿َلْم َيُكْن 

َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َعَلْيِه    َنَسَمةٍ   ِمنْ   َما َم: 
الشيخان    َكاِئَنٌة«  ِهَي   ِإَل    الِقَياَمةِ   َيْومِ   ِإَلى   َكاِئَنةٍ   َسِعيدٍ   أَِبي  َعنْ رواه 

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  الُخْدِريِِّ 
ڭۓۓے﴿تعالى:  اّلٰلِ    َر َقْوَل ْوَجِة أَْن َتَتَذك  َوَعَلى َهِذِه الز  

ۉۉۅۅۋۋٴۇۈۈۆۆۇۇڭڭڭ

 .[22]الحديد:  ېې
  َكانَ   َوَلوْ َم: »َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىْر َقْوَلُه َصل  َوْلَتَتَذك  

اّلٰلُ   َقِبَلهُ   َما   اّلٰلِ،  َسِبيلِ   ِفي  أَْنَفْقَتهُ   ،ا  َذَهب  أُُحدٍ   َجَبلِ   ِمْثُل   أَوْ   أُُحٍد،  َجَبُل   َلَك 
  َما  َوأَن    ِلُيْخِطَئَك،  َيُكنْ   َلمْ   أََصاَبَك   َما   أَن    َوَتْعَلمَ   ِبالَقَدِر،  تُْؤِمنَ   َحت ى  ِمْنَك 
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« الن ارَ   َدَخْلَت   َهَذا،  َغْيرِ   َعَلى   ِمت    ِإنْ   َوأَن َك   ِلُيِصيَبَك،  َيُكنْ   َلمْ   أَْخَطأَكَ 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  َثاِبٍت  ْبنِ  َزْيدِ رواه اإلمام أحمد َعْن 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

تعالى َوَقَدِرِه، َوأَْن اّلٰلِ    الَكِريَمِة أَْن َتْرَضى ِبَقَضاءِ ْوَجِة  َفَعَلى َهِذِه الز  
تعالى َلَها الَوَلَد َلَكاَن، َفَكْم ِمِن اّلٰلُ    ُه َلو َشاءَ تعالى، أِلَن  ّلٰلِ    تَُسِلَِّم األَْمرَ 

ِفَها َوأَْنِف َعْن أَنْ   ا  اْمَرأٍَة َكاَنْت َتْأُخُذ األَْسَباَب ِلَمْنِع الَحْمِل َفَحَمَلْت َرْغم
َوَلْم  اإِلْنَجاِب  َعَلى  َزْوِجَها  َمَع  َحِريَصة   َكاَنْت  اْمَرأٍَة  ِمِن  َوَكْم  َزْوِجَها، 

 تعالى. اّلٰلُ  َيْرُزْقَها 
َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ْوَجِة أَْن َتْذُكَر َحِديَث َسِيِِّدَنا َرُسولِ َعَلى َهِذِه الز  
 َوَلْيَس   َخْيٌر،  ُكل هُ   أَْمَرهُ   ِإن    الُمْؤِمِن،  أِلَْمرِ   ا  »َعَجبَم:  َوَسل  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  

اءُ   أََصاَبْتهُ   ِإنْ   ِلْلُمْؤِمِن،  ِإَل    أِلََحدٍ   َذاكَ    أََصاَبْتهُ   َوِإنْ   َلُه،  ا  َخْير  َفَكانَ   َشَكَر،  َسر 
اءُ   َعْنُه. اّلٰلُ    َرِضَي   ُصَهْيٍب   َعنْ رواه اإلمام مسلم    َلُه«  َخْيرا   َفَكانَ   َصَبرَ   َضر 

َها. هذا،  تعالى أعلم. واّلٰل  َفَهَذا ُهَو الَخْيُر في َحِقِّ
 عامل َل يصلي

عندي َعمل ال يصيل، وأقدم هل انلصح، ولكن ال يستجيب،  : 12السؤال
 فهل من حرج إن ْسحته من العمل؟

ہہہہ﴿َتَباَرَك وتعالى:  اّلٰلِ    ِمْن ُمْنَطَلِق َقْولِ الجواب:  
ۇۇڭڭڭۓڭۓےےھھھھ

 . [125]النحل:  ۋۋٴۇۈۈۆۆ
َرُسولِ  َسِيِِّدَنا  َقْوِل  ُمْنَطَلِق  آِلِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َوِمْن  َوَعَلى  َعَلْيِه 
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َوَسل   »َفَواّللِٰ َوَصْحِبِه    أَنْ   ِمنْ   َلَك   َخْيرٌ   َرُجَل    ِبَك اّلٰلُ    َيْهِدَي   أَلَنْ   َم: 
  َرِضَي   َسْعدٍ   ْبنِ   َسْهلِ   َعنْ « رواه اإلمام البخاري  الن َعمِ   ُحْمرُ   َلَك   َيُكونَ 
 . َعْنهُ اّلٰلُ 

َرُسولِ  َسِيِِّدَنا  َقْوِل  ُمْنَطَلِق  آِلِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َوِمْن  َوَعَلى  َعَلْيِه 
ُغوا َم:  َوَصْحِبِه َوَسل   اّلٰلِ   َعْبدِ   َعنْ « رواه اإلمام البخاري  آَية    َوَلوْ   َعنِِّي  »َبلِِّ

 َعْنُهَما.اّلٰلُ   َرِضَي  َعْمٍرو ْبنِ 
 أَُقوُل َلَك: 

َوُكل  أوَلً:   الَعاِمَل  َهَذا  ِبَفْرِضي    َذِكِّْر  ِعْنَدَك  الص  َعاِمٍل  َوأَن  ِة  َها  ََلِة، 
 َهاَدَتْيِن.أَْعَظُم ُرْكٍن ِمْن أَْرَكاِن اإِلْسََلِم َبْعَد الش  

تعالى  اّلٰلُ    ََلِة، َفِهَي َخْيُر َما َفَرَضهُ َذِكِّْرُه ِبَبْعِض َفَضاِئِل الص    ثانيًا:
ََلُة َخْيٌر تعالى؛ َفالص  اّلٰلُ    ُب ِبِه إلىَعَلى ِعَباِدِه، َوِهَي ِمْن أََحِبِّ َما يَُتَقر  
  َعنْ اه اإلمام أحمد  ِريِف الذي روَمْوُضوٌع، َكَما َجاَء في الَحِديِث الش  

ََلُة؟ َفَما  اّلٰلِ،  َرُسوَل  َيا: ُقْلُت : َقاَل َعْنُه اّلٰلُ   َرِضَي  َذرٍِّ  أَِبي  الص 
 «.أََقل    َشاءَ  َوَمنْ  أَْكَثرَ  َشاءَ  َفَمنْ  َمْوُضوٌع،  َخْيرٌ »: َقاَل 
َكف  الص    َوأَن   الَخْمَس  َبْيَنُهن  َلَواِت  ِلَما  الَكَباِئُر، اَرةٌ  تُْغَش  َلْم  َما   ،

، َوَيُحطُّ اّلٰلُ    َوَسْجَدةٌ َواِحَدةٌ َيْرَفعُ  ، َوِهَي    ِبَها الَعْبَد َدَرَجة  َعْنُه ِبَها َخِطيَئة 
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َسَبٌب ِلَشَفاَعِة َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

  َعَلى   »َفأَِعنِِّيَم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىالِقَياَمِة، ِلَقْوِلِه َصل  َيْوَم  
ُجوِد«  ِبَكْثَرةِ   َنْفِسَك    األَْسَلِميِِّ   َكْعٍب   ْبنِ   َرِبيَعةَ َعْن    رواه اإلمام مسلم  السُّ
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي 
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أَن  ثالثًا:   يَُحا أَو    َذِكِّْرُه  ِديِنِه الص  َل َما  أَْمِر  الَعْبُد ِمن  َعَلْيِه  ، ََلةُ َسُب 
 ى ِبِيِّ َصل  َعْنُه، َعِن الن  اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ روى أبو داود والحاكم َعْن أَِبي  

لُ َم َقاَل: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    َيْومَ   ِبهِ   الن اُس   يَُحاَسُب   َما   أَو 
ََلُة«  أَْعَماِلِهمُ  ِمنْ   الِقَياَمةِ   . الص 

ِلَتاِرِك الص   ِبالَوِعيِد اإِلَلِهِيِّ  ختحتجت﴿ََلِة، َقاَل تعالى:  َوَذِكِّْرُه 

خسحسجسمخ  حخجخمحجحمج  حجيثىث  مثجثيتىت  مت
 . [43ـ 39]المدثر:  ﴾حصمس

ۓےےھھھھہہہ﴿َوَقاَل تعالى:  

 . [59]مريم:  ڭۓ
 چچچچڃ  ڃڃڃ﴿َوَقاَل تعالى:  

 .[5ـ 4]الماعون: 
َوَتَذك  رابعًا:   َعَلْيِه،  َقْوَل اْصِبْر  ڭۓۓ﴿تعالى:  اّلٰلِ    ْر 

الَقْوِل، [132]طه:    ڭڭ َوُحْسِن  األَْخََلِق،  ِبُحْسِن  َوَعاِمْلُه   .
ي  َواإِلْحَساِن ِإَلْيِه، َوَتْقِديِم الَهِدي    َلُه.ِة ِة الَماِدِّ

ْدُه ِبالت    َفِإْن أََصر   اّلٰلُ    رَ ََل َقد    ْسِريِح ِمَن الَعَمِل، َفِإَذا أََصر  َبْعَد َهَذا َهِدِّ
َواْدعُ  ِبِإْحَساٍن،  ْحُه  َفـَسِرِّ َوالص  اّلٰلَ    تعالى  ِبالِهَداَيِة  َوَلُه  َلَنا  ََلِح  تعالى 

 َواَلْسِتَقاَمِة. 
ْب    ا  تعالى، َوُمْعِلناّلٰلِ    إلى  ا  َفِإْن َجاَء َتاِئب اْسِتَقاَمَتُه َعَلى َصََلِتِه َفَرِحِّ
تعالى أَْن َيْشَرَح َصْدَرُه َوُصُدوَرَنا لإِلْسََلِم. آمين. اّلٰلَ    ِبِه، َواْقَبْلُه، َوأَْرُجو

 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،
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 محاسبة الحيوانات 

 هل ُتاسب احليوانات يوم القيامة؟ : 13السؤال
َجِميُع الَمْخُلوَقاِت يَُعاُد َخْلُقَها َوتُْبَعُث َيْوَم الِقَياَمِة،    أوَلً:الجواب:  

 . [5]التكوير:  ٿٿٺ﴿َوِمْن ُجْمَلِتَها الَحَيَواَناُت، َقاَل تعالى: 
ڇڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄ﴿َوَقاَل تعالى:  

 . [38]األنعام:  ژڈڈڎڌڎڌڍڍڇڇ
 َعْنُه، أَن  َرُسوَل اّلٰلُ    روى اإلمام مسلم َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي   ثانيًا:

ن  الُحُقوَق ِإَلى  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َم َقاَل: »َلُتَؤدُّ
اِة   اِة الَقْرَناِء«.أَْهِلَها َيْوَم الِقَياَمِة، َحت ى يَُقاَد ِللش   الَجْلَحاِء، ِمَن الش 

  ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُه، أَن  َرُسوَل اّلٰلُ    وروى اإلمام أحمد َعْن أَِبي َذرٍِّ َرِضَي 
، َوَشاَتاِن َتْعَتِلَفاِن َفَنَطَحْت  ا  َم َكاَن َجاِلس َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  

 أَْجَهَضْتَها. ِإْحَداُهَما األُْخَرى، فَ 
َم، َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َفَضِحَك َرُسولُ 

 ؟ َفِقيَل َلُه: َما يُْضِحُكَك َيا َرُسوَل اّللِٰ 
 َقاَل: »َعِجْبُت َلَها، َوال ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َلُيَقاَدن  َلَها َيْوَم الِقَياَمِة«.

اّلٰلِ    َعْنُه، أَن  َرُسوَل اّلٰلُ    إلمام أحمد َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي وروى ا 
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   »يُ َعَلْيِه  َقاَل:  َبْعِض َم  لْلَخْلِق  َحت ى هِ ْقَتصُّ  َبْعٍض،  ِمْن  ْم 

ِة«. ر  ِة ِمَن الذ  ر  اِء ِمَن الَقْرَناِء، َوَحت ى ِللذ   ِلْلَجم 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

، َوالَبَهاِئُم َوالَحَيَواَناُت َغْيُر  ا  فَفالِحَساُب َيْوَم الِقَياَمِة ِلَمْن َكاَن ُمَكل  
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ِإَل  ُمَكل   أَن  َفٍة،  للش    يَُقاُد  الش  ُه  ِمَن  الَجْلَحاِء  َتَماِم اِة  ِمْن  َوَهَذا  الَقْرَناِء،  اِة 
. هذا،  تعالى أعلم.  واّللٰ  الَعْدِل اإِلَلِهِيِّ
 من هو الذبيح؟

ِمَر سيدنا إبراهيم َعلَْيِه الص  :  14السؤال
ُ
َلُم  َلةُ َوالس  من هو اَّلبيح اَّلي أ

 بذِبه، هل هو إسماعيل أم إسحاق؟
الص  اّلٰلُ    َقاَل أوَلً:  الجواب:   َعَلْيِه  ِإْبَراِهيَم  َسِيِِّدَنا  َعْن  ََلُة  تعالى 

جئییییىئىئىئ  ېئېئېئۈئََلُم: ﴿ َوالس  

جثيتىتختمتحتجتيبىبخبمبحبجبيئىئمئحئ

ڀپپپپٻٻٻٻٱ  حجيثىثمث

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺٺڀڀڀ

ڃڃڄڄڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃ

 ﴾ کککڑڑژژڈڈڎڎڌڌ
 . [113ـ 101]الصافات: 

َعْن   الحاكم  َناِبِحِيِّ   َسِعيدٍ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ روى    َضْرَناـحَ :  َقاَل   الصُّ
 ْبنَ   َوِإْسَحاَق   ِإْسَماِعيَل   الَقْومُ   َفَتَذاَكرَ   ،ُسْفَيانَ   أَِبي   ْبنِ   ُمَعاِوَيةَ   َمْجِلَس 
 . ِإْبَراِهيمَ 

ِبيحُ :  َبْعُضُهمُ   َفَقاَل  ِبيحُ   ِإْسَحاُق   َبْل :  َبْعُضُهمْ   َوَقاَل   ِإْسَماِعيُل،   الذ   . الذ 
اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   ِعْندَ   ُكن ا   ،الَخِبيرِ   َعَلى  َقْطُتمْ َس :  ُمَعاِوَيةُ   َفَقاَل 

َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ،  َفأََتاهُ َم  َعَلْيِه   اّلٰلِ،  َرُسوَل   َيا :  َفَقاَل   اأْلَْعَراِبيُّ
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  َعَلي    َفُعدْ   الِعَياُل،  َوَضاعَ  الَمالُ   َهَلَك  ،ا  َياِبس  َوالَماءَ   ،َياِبَسة    الِبََلدَ  َخل ْفُت 
ِبيَحْينِ  ْبنَ   َيا  َعَلْيَك اّلٰلُ   أََفاءَ  ِبَما   . الذ 

مَ  َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َفَتَبس  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    َوَلمْ َم  َعَلْيِه 
 .َعَلْيهِ  يُْنِكرْ 

ِبيَحاِن؟ َوَما الُمْؤِمِنيَن،  أَِميرَ  َيا : َفُقْلَنا   الذِِّ
ا   الُمط ِلِب   َعْبدَ   ِإن  :  َقاَل  َل   ِإنْ ّلٰلِ    َنَذرَ   َزْمَزمَ   ِبَحْفرِ   أََمرَ   َلم    أَْمَرَهااّلٰلُ    َسه 

ْهمُ   َفَخَرجَ   ، َبْيَنُهمْ   َفأَْسَهمَ   َفأَْخَرَجُهمْ   ،َوَلِدهِ   َبْعَض   َيْنَحرَ   أَنْ   اّلٰلِ،  ِلَعْبدِ   الس 
 . اْبَنَك   َواِفدِ   َرب َك   ْرِض أَ :  َوَقالُوا   َمْخُزومٍ   َبِني  ِمنْ   أَْخَوالُهُ   َفَمَنَعهُ   َذْبَحهُ   َفأََرادَ 

 .َناَقةٍ  ِبِمَئةِ   َفَفَداهُ : َقاَل 
ِبيحُ   َفُهوَ : َقاَل   «.الث اِني  َوِإْسَماِعيُل  ،الذ 

َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوَيُقوُل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    اْبنُ   »أََنا َم:  َعَلْيِه 
ِبيَحْيِن«  رواه الحاكم.  الذ 

ال ُجْمُهوُر  َذَهَب  أَن  ُعَلمثانيا :  إلى  ِإْسَماِعيُل  الذ    اِء  َسِيُِّدَنا  ُهَو  ِبيَح 
 اهُ ا َنج  ََلُم َلم  ََلُة َوالس  َسِيَِّدَنا ِإْبَراِهيَم َعَلْيِه الص    ََلُم، أِلَن  ََلُة َوالس  َعَلْيِه الص  

ائىى﴿اِم   َوَهاَجَر ِمْن أَْرِض الِعَراِق إلى الش  ارِ تعالى ِمَن الن  اّلٰلُ  

نُّ . َوَتَقد  [99]الصافات:    ﴾ەئەئائ َوَلْم يُْنِجْب، َطَلَب ِمْن    َمْت ِبِه الِسِّ
ۆئۇئۇئوئ﴿ ِلُدَعاِئِه ِعْنَدَما َقاَل:  اّلٰلُ    ، َفاْسَتَجاَب ا  َرِبِِّه أَْن َيَهَب َلُه َوَلد

. َوَكاَن َهَذا الُغََلُم ِمْن  [101ـ100]الصافات:    ﴾ېئېئۈئ  ۈئۆئ
 ََلُم. ََلُة َوالس  اِم، َوُهَو َسِيُِّدَنا ِإْسَماِعيُل َعَلْيِه الص  ِة َوُهَو ِبالش  َهاَجَر الِمْصِري  

اّلٰلُ    ا َلْم تُْنِجْب َزْوَجُتُه األُوَلى، َوَدَخَلِت الَغْيَرُة إلى َقْلِبَها أََمَرهُ َوَلم  
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  َة، َواْمَتَحَنهُ يُْبِعَد َعْنَها َهاَجَر َوَوَلَدَها، َفأَْسَكَنَها في َمْوِضِع َمك  تعالى أَْن  
 ْعَي. ا َبَلَغ َمَعُه الس  ِبَذْبِحِه َلم  اّلٰلُ 

ََلُم، َفَجاَءِت الِبَشاَرُة ِبِه  ََلُة َوالس  َعَلْيِه الص    ا َوَلُدُه َسِيُِّدَنا ِإْسَحاُق أَم  
ْت َعَلْيِه اآلَياُت، َقاَل تعالى: تعالى ِبِإْسَماِعيَل، َكَما َدل  اّلٰلُ    َرهُ َبْعَد أَْن َبـش  

ْبِح  . َوَكاَنْت َهِذِه الِبَشاَرُة َبْعَد أَْمِرِه ِبالذ  ڍڍڇڇڇ﴿
ْسَماِعيَل، َقاَل تعالى:   ڦڦڦڦڤڤڤڤٹ﴿إِلِ

ڇچچچچڃڃڃڃڄڄڄڄ

 .﴾ڌڍڍڇڇڇ
جئ﴿َرُه ِبِإْسَحاَق، َقاَل:  تعالى ِعْنَدَما َبش  اّلٰلَ    يَُؤِكُِّد َهَذا، أَن  ا  َوِمم  
ُج  ُر َوَيَتَزو  ِإْسَحاَق َسُيوَلُد َوَيْكبَ   . َوَهَذا َيْعِني أَن  [71]هود:    ىئمئحئ

 ِبَذْبِحِه؟َويُوَلُد َلُه َيْعُقوُب، َفَكْيَف َبْعَد َهِذِه الِبَشاَرِة َيْأِتيِه األَْمُر 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

تعالى  اّلٰلَ    ََلُم، أِلَن  ََلُة َوالس  ِبيُح ُهَو َسِيُِّدَنا ِإْسَماِعيُل َعَلْيِه الص  َفالذ  
ى ِعْنَدَما أََطاَع أَْمَر َرِبِِّه  . َوَوْصُف الِحْلِم َتَجل  ﴾ېئېئ﴿َوَصَفُه ِبَقْوِلِه:  
 ْبِح، ِلَذِلَك َلْم َيْغَضْب َوَلْم َيْعِص، َوَهَذا ِمَن الِحْلِم. في َمْسأََلِة الذ  

َرِت  ا َوْصُف َسِيِِّدَنا ِإْسَحاَق َفَقْد َجاَء ِبَوْصِف الِعْلِم، ِعْنَدَما َبش  أَم  
ِإْبَراِهيَم   َسِيَِّدَنا  الِكَراُم  الص  الَمََلِئَكُة  َوالس  َعَلْيِه  حئجئ﴿ ََلُم:  ََلُة 

 . [28]الذاريات:  مئ
الص   َعَلْيِه  ِإْسَماِعيُل  َوالس  َوَسِيُِّدَنا  ِمْن  ََلُة  أَْكَبُر  الُعَلَماِء  ِباِتَِّفاِق  ََلُم 

 تعالى أعلم. واّلٰل   ََلُم. هذا،ََلُة َوالس  َسِيِِّدَنا ِإْسَحاَق َعَلْيِه الص  
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 تأثير العين 

 ما مدى صحة تأثري العني ىلع اإلنسان، وهل هلا تأثري حقاً؟: 15السؤال
َتْأِثيُر َعْيِن الَحاِسِد َعَلى الَمْحُسوِد َحقٌّ َوَواِقٌع َوَمْعُروٌف،  الجواب:  

ْنَكاِرِه، َوَلِكْن ُكلُّ  ڇ﴿تعالى الَكْوِنِيِّ الَقَدِرِيِّ  اّلٰلِ    َذِلَك ِبِإْذنِ   َوََل َمَجاَل إِلِ
 . [102]البقرة:  ڎڎڌڌڍڍڇڇ

  الن ِبيِِّ   َعنِ   ،َعْنُهَما اّلٰلُ    َرِضَي   َعب اٍس   اْبنِ   َعنِ َوَقْد روى اإلمام مسلم  
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ،  »الَعْينُ :  َقاَل َم  َعَلْيِه   َكانَ   َوَلوْ   َحقٌّ
 .َفاْغِسُلوا«  اْسُتْغِسْلُتمْ  َوِإَذا الَعْيُن، َسَبَقْتهُ  الَقَدرَ   َساَبَق  َشْيءٌ 

ِريُف يُِفيُد َتْحِقيَق ِإَصاَبِة الَعْيِن، َوِلَتْأِكيِد َهَذا َقاَل  َوَهَذا الَحِديُث الش  
 الَقَدرَ   َساَبَق   َشْيءٌ   َكانَ   َوَلوْ َم: »َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  

 «.الَعْينُ  َسَبَقْتهُ 
حت﴿َكاَن، َوَما َلْم َيَشْأ َلْم َيُكْن؛ َقاَل تعالى:  اّلٰلُ    َوالَحِقيَقُة: َما َشاءَ 

 . [49]القمر:   يتىتمتخت
تعالى:   ِبَقْوِلِه  َيِقيٍن  َعَلى  الُمْؤِمُن  ژڈڈڎڎ﴿َوَلِكْن: 

 . [51]التوبة:  گگگککککڑڑژ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َذِلَك    ُجَل الَقْبَر، َوتُْدِخُل الَجَمَل الِقْدَر، َوُكلُّ َفالَعْيُن َحقٌّ تُْدِخُل الر  
 ۈئۈئۆئۆئۇئۇئوئوئ﴿ِبَتْقِديٍر ِمَن الَعِزيِز الَعِليِم الَقاِئِل:  

 . [29]التكوير: 
،  َوالرُّ  الُكْرِسِيِّ َوآَيِة  الَفاِتَحِة،  ُسوَرِة  ِبِقَراَءِة  َتُكوُن  الَعْيِن  ِمَن  ْقَيُة 
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َذَتْيِن.  َوُسوَرِة اإِلْخََلِص، َوالُمَعِوِّ
 اِت ِمْن َشِرِّ َما َخَلَق.ام  الت  اّلٰلِ  ِبَقْوِل: أَُعوُذ ِبَكِلَماِت  ثُم  

ِة،اّلٰلِ    ِبَكِلَماِت   أَُعوذُ  ٍة،  َشْيَطانٍ   ُكلِِّ   ِمنْ   الت ام    َعْينٍ   ُكلِِّ   َوِمنْ   َوَهام 
ةٍ ََل   . م 

َمَواِت   َرب  الٰلُهم    ْبعِ   الس    أََقل ْت،   َوَما   األََرِضينَ   َوَرب    أََظل ْت،  َوَما  الس 
َياِطينِ   َوَرب     ، ا  َجِميع  ُكلِِِّهمْ   َخْلِقَك   َشرِِّ   ِمنْ   ا  َجار  ِلي  ُكنْ   أََضل ْت،  َوَما   الش 
 ِإَلهَ   َوََل   َثَناُؤَك،  َوَجل    َجاُرَك،  َعز    َيْبِغَي،  أَنْ   أَوْ   ِمْنُهمْ   أََحدٌ   َعَلي    َيْفُرطَ   أَنْ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،أَْنَت  ِإَل   ِإَلهَ  َوََل  َغْيُرَك،
 دخول الفقراء الجنة قبل األغنياء 

ِ    روى اإلمام مسلم َعْن َعْبدِ :  16السؤال   بِْن َعْمِرو بِْن الَعاِص َرِضَ اّٰلله
  ُ ِ    َعْنُهَما َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اّٰلله ُ    َصّل  اّٰلله َوَصْحبِِه  َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ  اّٰلله
ْغنَِياَء يَْوَم الِقَياَمِة  َوَسل  

َ
َيُقوُل: »إِن  ُفَقَراَء الُمَهاِجِريَن يَْسبُِقوَن األ َم 

ْرَبِعنَي َخِريف
َ
 «. اً إىَِل اجَلن ِة، بِأ

ِِب ُهَرْيَرَة َرِضَ 
َ
ُ    وروى الرتمذي َعْن أ ِ    َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّٰلله اّٰلله

ُ    َصّل   َوَسل  َعلَيْ اّٰلله َوَصْحبِِه  الُمْسلِِمنَي ِه َوىلَعَ آهِلِ  ُفَقَراُء  َم: »يَْدُخُل 
 .» ْغنَِيائِِهْم بِنِْصِف يَْوم  َوُهَو ََخُْسِمَئِة ََعم 

َ
 اجَلن َة َقْبَل أ

 فهل هذا يدفع اإلنسان َلكون فقرياً، ويرتك العمل ويرىض بالفقر؟
َحر    أوَلً:الجواب:   َربُّ َلَقْد  َوَعَلى    َوَجل    َعز  َنا  َضَنا  الَعَمِل،  َعَلى 

َحت   الَحََلِل،  َيْرُزُقَنا الَكْسِب  الذي  الَماِل  َزَكاَة  َي  نَُؤِدِّ ِإي  اّلٰلُ    ى  اُه، تعالى 
الُمْفِلِحيَن:   ِعَباِدِه  َوْصِف  في  تعالى    ٿٿٿٺ﴿َفَقاَل 
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َوَهَذا يُِفيُد أَْن َيْعَمَل  .  ﴾ٿ﴿وَن؛ َبْل َقاَل:  . َلْم َيُقْل: ُمَؤدُّ [4]المؤمنون:  
َي َزَكاَة َماِلِه. ، َحت  ا  اإِلْنَساُن ِلَيُكوَن َغِني  ى يَُؤِدِّ

َحر    ثانيًا: َرُسولُ َلَقْد  َسِيُِّدَنا  آِلِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َضَنا  َوَعَلى  َعَلْيِه 
َعَلْيِه اّلٰلُ    ىى، َفَقاَل َصل  ْفلَ َم َعَلى أَْن َتُكوَن َيُدَنا الُعْلَيا ََل السُّ َوَصْحِبِه َوَسل  

ْفَلى، َفالَيُد الُعْلَيا: َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل   َم: »الَيُد الُعْلَيا َخْيٌر ِمَن الَيِد السُّ
اِئَلُة« رواه اإلمام البخاري َعْن َعْبدِ  ْفَلى: ِهَي الس  اّلٰلِ    ِهَي الُمْنِفَقُة، َوالسُّ

 َعْنُهَما. اّلٰلُ   ْبِن ُعَمَر َرِضَي 
ْزِق  اّلٰلُ    َوَيُقوُل َسِيُِّدَنا ُعَمُر َرِضَي  َعْنُه: ََل َيْقُعُد أََحُدُكْم َعْن َطَلِب الرِِّ

َماَء ََل تُْمِطُر َذَهبالٰلُهم  َوَيُقوُل:   . ا  اْرُزْقِني، َوَقْد َعِلْمُتْم أَن  الس  ة   َوََل ِفض 
َعِن   البخاري  اِم َرِضَي وروى اإلمام  الَعو  ْبِن  َبْيِر  َعِن  اّلٰلُ    الزُّ َعْنُه، 

َم َقاَل: »أَلَْن َيْأُخَذ أََحُدُكْم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىالن ِبيِِّ َصل  
َوْجَهُه، ِبَها  اّلٰلُ    َحْبَلُه، َفَيْأِتَي ِبُحْزَمِة الَحَطِب َعَلى َظْهِرِه، َفَيِبيَعَها، َفَيُكف  

 َخْيٌر َلُه ِمْن أَْن َيْسأََل الن اَس أَْعَطْوُه أَْو َمَنُعوُه«.
 َم ِبأَن  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  ا َحِديُث الن  أَم    ثالثًا:

، أَو ِبَخْمُسِمَئِة َعاٍم، ا  َة َقْبَل األَْغِنَياِء ِبأَْرَبِعيَن َخِريفالُفَقَراَء َيْدُخُلوَن الَجن  
الُفَقَراِء   ِلَحاِل  َتْوِصيٌف  ُهَو  َبْل  الَعَمِل،  َعِن  الَعْبُد  َيَتَقاَعَس  أَْن  يُِفيُد  ََل 

 َواألَْغِنَياِء َيْوَم الِقَياَمِة. 
، أِلَن    أَن    ُه ََل َشك  أِلَن   َما َكثَُر  ُه ُكل  ِحَساَب الَفِقيِر َلْيَس َكِحَساِب الَغِنِيِّ

 لَماُل الَحََلُل، َسْوَف يُْسأَُل َعْنُه َصاِحُبُه، ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه؟ َوأَْيَن أَْنَفَقُه؟ ا 
ِة، َتُكوُن ُروا َعْن ُدُخوِل الَجن  األَْغِنَياَء ِإَذا َتأَخ    َعَلى أَن    َوَهَذا ََل َيُدلُّ 

 الُفَقَراِء.َمْنِزَلُتُهْم أَْدَنى ِمْن َمْنِزَلِة 
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َغْيُرُه في   َسَبَقُه  َوِإْن  َمْنِزَلة   أَْعَلى  ُدُخوِلَها  َعْن  ُر  الُمَتأَِخِّ َيُكوُن  َفَقْد 
ُه في الَماِل، َوَيَضُعُه َحْيُث  َحق  ّلٰلِ    َيْعِرُف   ا  َشاِكر   ا  ُخوِل، َفِإْن َكاَن َغِنيالدُّ 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَقْوِلِه َصل  تعالى َفُهَو في أَْعَلى الَمَناِزِل، لِ اّلٰلُ    أََمَرهُ 

ْنَيا أِلَْرَبَعِة َنَفٍر، َعْبٍد َرَزَقهُ َوَصْحِبِه َوَسل   َفُهَو   ا  َوِعْلم  َماَل  اّلٰلُ    َم: »ِإن َما الدُّ
ِل الَمَناِزِل«  ، َفَهَذا ِبأَْفَض ا  ِفيِه َحقِّ ّلٰلِ    َيت ِقي ِفيِه َرب ُه، َوَيِصُل ِفيِه َرِحَمُه، َوَيْعَلمُ 

 َعْنُه.اّلٰلُ  رواه الترمذي َعْن أَِبي َكْبَشَة األَن َماِريِِّ َرِضَي 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َقاُعَس َعِن الَعَمِل، َة َقْبَل األَْغِنَياِء ََل يُِفيُد الت  َفُدُخوُل الُفَقَراِء الَجن  
َر، َفُهَناَك َمْن َيْسِبُق  ْن َتأَخ  أَْعَلى َمْرَتَبة  ِمم  ُه  ِة ََل يُِفيُد أَن  َوَمْن َسَبَق إلى الَجن  
ْفَعَة ُدوَن الس    ْبِق.إلى الِرِّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  ِة. آمين. هذا،اْجَعْلَنا ِمْن أَْهِل الَجن  الٰلُهم  
 والده كان يشرب الخمر

ُ    والي رَِْحَهُ :  17السؤال تعاىل هل ّٰلله  ا  تعاىل اكن شارباً للخمر ـ أسألاّٰلله
 ، فبماذا تنصحين؟وهو سكران وأراه يف مناِم دائماً املغفرة ـ 
ََل َشك  ِمم  الجواب:   أَن    ا  َرْيَب  َوََل  َكَباِئِر    ِفيِه  ِمْن  الَخْمِر  ُشْرَب 

پپٻٻٻٻٱ﴿نُوِب َواآلَثاِم، ِلَقْوِلِه تعالى:  الذُّ 

 .[90]المائدة:  ﴾ٺٺڀڀڀڀپپ
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوِلَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َعَلْيِه    َيْشَرُب   َوََل َم: 

   َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ رواه الشيخان    ُمْؤِمٌن«   َوُهوَ   َيْشَربَُها  ِحينَ   اْلَخْمرَ 
 َعْنُه. اّلٰلُ 
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َفْضلِ  َتَماِم  ِمْن  أَن  اّلٰلِ    َوَلِكْن  َخْلِقِه  َعَلى  الت  هُ تعالى  َباَب  َفَتَح  ْوَبِة   
ھھہہہہۀۀ﴿َلُهْم:    ا  ِلِعَباِدِه، َوَقاَل ُمَطْمِئن

 . [53]الزمر:  ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھھ
أَْرُجو  إلىاّلٰلَ    َوِإِنِّي  َتاِئٌب  َوُهَو  َماَت  َواِلُدَك  َيُكوَن  أَْن  اّلٰلِ    تعالى 

اِس َمْطُلوٌب تعالى َوِبالن  ِباّلٰلِ    ِنِّ َما َقْبَلَها، َوُحْسُن الظ    ْوَبُة َتُجبُّ تعالى، َوالت  
 هذا أوَلً.؛ ا  َشْرع

 ُه.ُل: أَْن َيَرى الَعْبُد َما َيُسرُّ ْؤَيا َعَلى َثََلَثِة أَْقَساٍم: األَو  الرُّ ثانيًا:  
 َيْكَرُهُه. ا  اِني: أَْن َيَرى ِخََلَف َذِلَك، َيَرى َشْيئالث  
ُرُه َوَيَتَخِيُِّلُه.الث    اِلُث: أَْن َيَرى َما ُهَو ُمَتَصِوِّ

ْث ِبِه َمْن تُِحبُّ َفاألَو   َل َلَك َما َرأَْيَت َتْأِويَل    ُل َحِدِّ  . ا  َحَسن  ِلَكْي يَُؤِوِّ
ُفْل َعْن  ِجيِم، َواتْ ْيَطاِن الر  ِمَن الش  ِباّلٰلِ    ْيَطاِن، َفاْسَتِعذْ اِني ِمَن الش  َوالث  

ْث ِبِه أََحد  َك. ُه ََل َيُضرُّ ، َفِإن  ا  َيَساِرَك، َوََل تَُحِدِّ
 اِلُث أَْضَغاُث أَْحََلٍم.َوالث  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َوالس  اّلٰلَ    َفأَْرُجو َتْوَبٍة،  َعَلى  َماَت  َواِلُدَك  َيُكوَن  أَْن  َمْن  تعالى  ِعيُد 

َذِلَك،   َعَلى  َصل  َماَت  َوَسل  اّلٰلُ    ى ِلَقْوِلِه  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َم: َعَلْيِه 
  ِفي   الط َبَراِنيُّ   َرَواهُ «  َرَقِعهِ   َعَلى  َهَلَك   َمنْ   َفَسِعيدٌ   َراِقٌع،  َواهٍ   الُمْؤِمنُ »

ِغيرِ  ارُ  َواألَْوَسِط، الص   َعْنُه.اّلٰلُ   َعْن َجاِبٍر َرِضَي  َوالَبز 
الش  َوَما   َوِمَن  أَْحََلٍم  أَْضَغاُث  ُهَو  ـَتَراُه  ـ َواّلٰل    ْيَطاِن  أَْعَلُم  تعالى 

، ْق َعْنُه َما اْسَتَطْعَت إلى َذِلَك َسِبيَل  َعاِء َلُه، َوَتَصد  َوأَْنَصُحَك ِبَكْثَرِة الدُّ 
ْث أََحد  تعالى أعلم. واّلٰل  َعْن َذِلَك. هذا، ا  َوََل تَُحِدِّ
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 أو )صلعم(حكم كتابة )ص( 

هل َيوز للمسلم أن يكتب حرف )ص( أو )صلعم( عوضاً  :  18السؤال
َصّل   كتابة  ُ    من  َوَسل  اّٰلله َصّل  َعلَْيِه  انليب  ذكر  إذا  ُ    َم،  َعلَْيِه  اّٰلله

 َم؟ َوَسل  
اّلٰلِ    ََلِم َعَلى َسِيِِّدَنا َرُسولِ ََلِة َوالس  تعالى ِبالص  اّلٰلُ    أََمَرَنا الجواب:  

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ﴿َعَلْيِه  َفَقاَل:  ڄڄڄَم، 

 .[56]األحزاب:    ﴾ڇڇچچچچڃڃڃڃڄ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َوالَبِخيُل َمْن ُذِكَر ِعْنَدُه َسِيُِّدَنا َرُسولُ 

 يَُصِلِّ َعَلْيِه. َم َوَلْم َوَصْحِبِه َوَسل  
الن   اْسَم  الُمْسِلُم  َكَتَب  َصل  َوِإَذا  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىِبِيِّ  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

ََلَم َعَلْيِه  ََلَة َوالس  ِريَف، َعَلْيِه أَْن َيْكُتَب الص  َم أَو َكَتَب َحِديَثُه الـش  َوَسل  
، َتْحِقيق ى َيْذُكَرَها الَقاِرُئ ِعْنَد ِقَراَءِتَها، الى، َوَحت  أِلَْمِرِه َتَباَرَك وتع  ا  َكاِمَلة 

أِلَن   )صلعم(  أَو  )ص(  َحْرِف  ِكَتاَبِة  َعَلى  َيْقَتِصَر  أَْن  َيُجوُز  َذِلَك    َوََل 
 ﴾.ڇڇچچ﴿ ُمَخاِلٌف أِلَْمِرِه َتَباَرَك وتعالى: 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ََلِم َعَلى َسِيِِّدَنا  ََلِة َوالس  َعَلى ِكَتاَبِة الص  َفَعَلى الُمْسِلِم أَْن يَُحاِفَظ  

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َعَلى  َعَلْيِه  َيْنَبِغي  َوَما  َم، 
اِئِد َذِلَك ِمْن أَْكَبِر الَفوَ   ِرِه، َفِإن  الُمْسِلِم أَْن َيْسأََم ِمْن َتْكِريِر َذِلَك ِعْنَد َتَكرُّ 

َيَتَعج   َحظالتي  ُحِرَم  َفَقْد  َذِلَك  أَْغَفَل  َوَمْن  َوَكَتَبُتُه،  الَحِديِث  َطَلَبُة   ا  ُلَها 
َمِتِه. ، َكَما َقاَل اْبُن الص  ا  َعِظيم  ََلِح في ُمَقِدِّ
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  ْكُتُب أَ   ُكْنُت ُه َقاَل:  تعالى، أَن  اّلٰلُ     َرِحَمهُ ِيِّ انِ نَ الكِ َوُرِوَي َعْن َحْمَزَة  
(  َعَلْيهِ اّلٰلُ    َصل ى):  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيِِّ   ذكرِ   ِعْندَ 
 في َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل    ُتهُ يْ أَ رَ فَ (  َوَسل مَ ):  ُتُب كْ أَ   ََل وَ 

ََل   تُِتمُّ   ََل   َك َمالَ :  ِلي  َفَقاَل   الَمناِم، ؟  ةَ الص   َصل ى ):  َذِلَك   دُ عْ بَ   ُت بْ تَ كَ   َفَما   َعَلي 
 (. َوَسل مَ ):  َوَكَتْبُت  َل  إِ ( َعَلْيهِ اّلٰلُ 

َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  َفََل َيِليُق ِبالُمْسِلِم أَْن َيْقَتِصَر ِعْنَد ِكَتاَبِة اْسِم الن  
َوَسل   آِلِه َوَصْحِبِه  أَو )صلعم( أِلَن  َم  َوَعَلى  ِمْن   َعَلى َحْرِف )ص(  َهَذا 

 تعالى أعلم. واّلٰل   ُسوِء األََدِب. هذا،
 َعْنَهااّلٰلُ    أوَلد أمنا السيدة خديجة َرِضَي 

ُ    ما اسم أوالد أمنا السيدة خدَية َرِضَ :  19السؤال َعْنَها قبل زواجها  اّٰلله
ُ    من احلبيب األعظم سيدنا َممد َصّل   َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه  اّٰلله

 َم؟ َوَسل  
َعْنَها َقْبَل َزَواِجَها الَمْيُموِن ِمْن  اّلٰلُ    ِيَِّدُة َخِديَجُة َرِضَي الس  الجواب:  
َجة  َم، َكاَنْت  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َسِيِِّدَنا َرُسولِ  ُمَتَزِوِّ

ِبَوَلَدْيِن  ِمْنُه  َوُرِزَقْت  َقِصيَرة   َفْتَرة   َمَعُه  َعاَشْت  ُزَراَرَة،  ْبِن  َهاَلَة  أَِبي  ِمْن 
 تُُوِفَِّي. َذَكَرْيِن، ِهْنٍد، َوَهاَلَة، ثُم  

ثُم  َتَزو    ثُم    ، الَمْخُزوِمِيِّ َعاِئٍذ  ْبِن  ِبَعِتيِق  َبْعِدِه  ِمْن  َعْنَها   َجْت    تُُوِفَِّي 
 َبْعَد أَْن ُرِزَقْت ِمْنُه ِبِبْنٍت اْسُمَها ِهْنٌد َكَذِلَك.

َرِضَي  َهاَلَة،  اّلٰلُ    َوَعاَشْت  أَِبي  اْبَنْي  َوَهاَلَة  ِهْنٍد  أَْوََلِدَها  َمَع  َعْنَها 
.  َوِهْنٍد ِبْنِت َعِتيِق ْبِن َعاِئٍذ الَمْخُزوِمِيِّ
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ِه الس  َفَقْد َعاَش مَ   ا ِهْنُد ْبُن أَِبي َهاَلةَ أَمَّ  اّلٰلُ    ِيَِّدِة َخِديَجَة َرِضَي َع أُِمِّ
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َجْت ِمْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ َعْنَها، َوِحيَنَما َتَزو  

اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ    ى في ِحْجِر َسِيِِّدَنا َرُسولِ َم َلْم يَُفاِرْقَها، َوَتَرب  َوَصْحِبِه َوَسل  
اّلٰلِ   ُه َرِبيُب َسِيِِّدَنا َرُسولِ َم، َوَكاَن يَُباِهي أَن  َلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  عَ 

 َر ِبأَْخََلِق َسِيِِّدَنا َرُسولِ َم، َوَتأَث  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه  نُِقلَ َوَصْحِبِه  الذي  َوُهَو  َعْنُه   ْت َم، 

 َم. َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ىَصل  اّلٰلِ   ِصَفاُت َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َوَشاَرَك في َغْزَوِة أُُحٍد َمَع َسِيِِّدَنا َرُسولِ 

أَن  َسل  آِلِه َوَصْحِبِه وَ  ِبَسَنِدِه،  اإِلَصاَبِة  اْبُن َحَجٍر في  َوَقْد َرَوى    ا  د نْ هِ   َم، 
ـ    ةَ بَ يْ تَ عُ   نْ عَ   َك تَ نَ ابْ   َت عْ زَ نَ   نْ أَ   ىلَ عَ   َك لَ مَ حَ   ا مَ   اّلٰلِ،  وَل سُ رَ   ا يَ :  ُت لْ قُ :  اَل قَ 
 .َك يْ لَ عَ   هُ تَ ْش ر  حَ  ىت  حَ  ـ ٍب هَ لَ  يبِ أَ  نَ ابْ  ينِ عْ يَ 

 .«ةِ ن  الجَ  َل هْ أَ  َل  إِ  جَ وِِّ زَ أُ  و أَ  جَ و  زَ تَ أَ  نْ أَ  َي لِ  ىبَ أَ اّلٰلَ   ن  »إِ : اَل قَ 
  ى َصل  اّلٰلِ    َفَكاَن َلُه ُصْحَبٌة َمَع َسِيِِّدَنا َرُسولِ   ا َهاَلُة ْبُن أَِبي َهاَلةَ َوأَمَّ 

 َزْيدِ   َعنْ   َبَراِنيُّ َم، أَْخَرَج الحاكم والط  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   َعَلى   َدَخَل   أَن هُ   أَِبيِه،   َعنْ   َهاَلَة،   ْبنِ 

 َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ اّلٰلُ    ى َصل    الن ِبيُّ   َفاْسَتْيَقظَ   ، َراِقدٌ   َوُهوَ َم  َوَصْحِبِه َوَسل  
َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصل    َكأَن هُ «  َهاَلةُ   َهاَلةُ   َهاَلةُ : » َوَقاَل   َصْدِرهِ   ِإَلى   َهاَلةَ   َوَضم  َم  َوَسل  

 َعْنَها. اّلٰلُ  َرِضَي  َخِديَجةَ  ِمنْ  ِلَقَراَبِتهِ  ِبهِ  ُسر  َم َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
الَمْخُزوِمِي  َوأَمَّ  َعاِئٍذ  ْبِن  َعِتيِق  ِبْنُت  ِهْنُد  َها    ا  أُِمِّ َمَع  َعاَشْت  َفَقْد 

َجَها اْبُن  َواِج، َفَتَزو  الز    َعْنَها إلى أَْن َبَلَغْت ِسن  اّلٰلُ    ِيَِّدِة َخِديَجَة َرِضَي الس  
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َها َصِفيُّ  َلُه  َوَقْد َعاَش ُمَحم  ،  ا  دَة، َفَوَلَدْت َلُه ُمَحم  ْبُن أَُمي    َعِمِّ ٌد َوَكاَنْت 
ي   ي  ٌة في الَمِديَنِة الُمَنو  ُذِرِّ اِهَرِة، ِلَما َكاَنْت ِتِه َبنُو الط  َرِة، َوَكاَن يُْطَلُق َعَلى ُذِرِّ
 َعْنَها ِمْن ِصَفاٍت َعِظيَمٍة. اّلٰلُ  تُُهْم َرِضَي ُع ِبِه َجد  َتَتَمت  

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    لِ ا َبَناُت َسِيِِّدَنا َرُسوأَم  
َعْنَها، اّلٰلُ    ِيَِّدُة َزْيَنُب َرِضَي الس    َعْنَها، َفُهن  اّلٰلُ    ِيَِّدِة َخِديَجَة َرِضَي ِمَن الس  
ِيَِّدُة َعْنَها، َوالس  اّلٰلُ    ُكْلثُوٍم َرِضَي   ِيَِّدُة أُمُّ َعْنَها، َوالس  اّلٰلُ    ُة َرِضَي ِيَِّدُة ُرَقي  َوالس  

الز   َوُكلُّ اّلٰلُ    ْهَراُء َرِضَي َفاِطَمُة  أَْدَرْكَن اإِلْسََلَم، َوَهاَجْرَن إلى    ُهن  َعْنَها، 
 ُة َهاَجَرِت الِهْجَرَتْيِن.ِيَِّدُة ُرَقي  َرِة، َوالس  الَمِديَنِة الُمَنو  

الذُّ أَم   أَْوََلُدُه  َصل  ُكورُ ا  َوَسل  اّلٰلُ    ى  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ِمَن  َعَلْيِه  َم 
َعْنُه، َوُهَو  اّلٰلُ    َعْنَها، َفُهُم َسِيُِّدَنا الَقاِسُم َرِضَي اّلٰلُ    ِيَِّدِة َخِديَجَة َرِضَي الس  

َم، َصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه وَ اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ى َسِيُِّدَنا َرُسولُ الذي ِبِه يَُكن  
 ِيُِّب. اِهُر َوالط  َعْنُه َويَُقاُل َلُه الط  اّلٰلُ  َرِضَي اّلٰلِ  َوَسِيُِّدَنا َعْبدُ 
َدِة َماِرَيَة َرِضَي َعْنُه َفَقْد َكاَن ِمَن الس  اّلٰلُ    ا َسِيُِّدَنا ِإْبَراِهيُم َرِضَي َوأَم     يِِّ

واّلٰل    . هذا،ا  َعْنُهْم َماتُوا ِصَغاراّلٰلُ    ُكوِر َرِضَي أَْبَناِئِه الذُّ َعْنَها، َوَجِميُع  اّلٰلُ  
 تعالى أعلم. 

 ؟ لماذا كنيت بأم عبد اّللٰ 
مُّ :  20السؤال

ُ
ُ    يَِِّدةُ ََعئَِشُة َرِضَ َنا الس  أ ، فِلََماَذا اَكنَْت  اّٰلله َعْنَها لَْم تُْرَزْق بَِوَل 

 ؟  بأم عبد اّٰلله تَُكىن  
  َيا:  َقاَلْت   أَن َها ،  َعْنَها اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ روى أبو داود  الجواب:  

 .ى ُكن    َلُهن   َصَواِحِبي ُكلُّ   اّلٰلِ، َرُسوَل 
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دٌ   َقاَل ـ    َهااْختِ   اْبن   َيْعِني   « اّللِٰ   َعْبدِ   ِباْبِنِك   »َفاْكَتِني:  َقاَل  اّلٰلِ    َعْبدَ :  ُمَسد 
َبْيرِ  ْبنَ ا   ـ.  الزُّ

َوُهَو َحِديٌث َصِحيٌح، َوَرَواُه اإلمام    اّلٰلِ.  َعْبدِ   ِبأُمِِّ   تَُكن ى  َفَكاَنْت :  َقاَل 
 أَحمد َكَذِلَك.

ا :  َقاَلْت َعْنَها  اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ اَن  وروى اْبُن ِحب   اّلٰلِ    َعْبدُ   ُوِلدَ   َلم 
َبْيرِ   ْبنُ   َفَتَفَل   ،مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبي    ِبهِ   أََتْيُت   الزُّ
َل   َفَكانَ   ِفيِه،  ِفي  َعْبدِ   أُمُّ   َوأَْنِت   اّلٰلِ،  َعْبدُ   »ُهوَ   :َوَقاَل   َجْوَفُه،  َدَخَل   َشْيءٍ   أَو 
.. َقطُّ  َوَلْدُت   َوَما  ،ِبَها أَُكن ى  ِزْلُت  َفَما « اّللِٰ   َوِإْسَناُدُه َقِويٌّ

  ى َصل    ِللن ِبيِِّ   َقاَلْت َعْنَها  اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   أَن  وروى اإلمام أحمد  
 َغْيِري؟   ُكْنَيةٌ   َلَها   ِنَساِئَك   ُكلُّ   اّلٰلِ،   َرُسوَل   َيا :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َلَها  َفَقاَل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  : مَ َعَلْيِه 
 «.اّللِٰ  َعْبدِ  أُم   أَْنِت  اْكَتِني»

 .َقطُّ  َتِلدْ  َوَلمْ  َماَتْت، َحت ىاّلٰلِ  َعْبدِ  أُمُّ : َلَها  يَُقالُ  َفَكانَ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

اّلٰلُ    َف َعْنَها َوأَْرَضاَها، َوَعط  اّلٰلُ    الُمْؤِمِنيَن َرِضَي   ِيَِّدُة َعاِئَشُة أُمُّ َفالس  
اّلٰلِ   ى ِبأُِمِّ َعْبدِ ِة ُكِلَِّها، َكاَنْت تَُكن  ِريَف َعَلْيَنا، َوَعَلى األُم  تعالى َقْلَبَها الش  

َم، َكَما َجاَء  ِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصحْ اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ِبأَْمِر َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
 تعالى أعلم. واّلٰل  ِحيَحِة. هذا،في األََحاِديِث الص  

 هل تزوج سيدنا يوسف من امرأة العزيز؟ 

اّٰلله   هل تزوج سيدنا يوسف من امرأة العزيز، بعد أن أَعدها :  21السؤال
 إىل سن شبابها؟
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َسِيَِّدَنا يُوُسَف    ِة أَن  ن  السُّ َلْم َيِرْد َدِليٌل في الِكَتاِب َوََل في  الجواب:  
تعالى أََعاَدَها  اّلٰلَ    َج ِمِن اْمَرأَِة الَعِزيِز، َوََل أَن  ََلُم َتَزو  ََلُة َوالس  َعَلْيِه الص  

 اِم َشَباِبَها. إلى أَي  
الت   ُكُتُب  َوالت  َوَتْذُكُر  أَن  َفاِسيِر  الص    اِريِخ  َعَلْيِه  يُوُسَف    ََلةُ َسِيَِّدَنا 

َتَزو  َوالس   الَمِلُك:  ََلُم  َلُه  ْجِن، َوَقاَل  الِسِّ َبْعَد أَْن َخَرَج ِمَن  ڦڦ﴿َج 
 . ا  . َوَكاَن ُعُمُرُه َثََلِثيَن َعام[54]يوسف:  ڄڦڦ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الص   َعَلْيِه  يُوُسَف  َسِيِِّدَنا  َزَواُج  َثَبَت  َوالس  َفَما  ِمْن  ََلُة  َزْوَجِة  ََلُم 

أَْن َنِسيَر َسْيَر َسِيِِّدَنا    ، َوالُمِهمُّ الَعِزيِز، َوَهَذا ِعْلٌم ََل َيْنَفُع َوَجْهٌل ََل َيُضرُّ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  ََلُم في الَعَفاِف. هذا، ََلُة َوالس  يُوُسَف َعَلْيِه الص  

 التشاؤم من يوم األربعاء

يستحب  :  22السؤال ال  أنه  صحيح  ال  هل  وأن  األربعاء،  يوم  السفر 
 يوم األربعاء؟ ه يسكن اإلنسان مسكن 

الن  الجواب:   الَجاِهِلي  َكاَن  ِبَيْوِم األَْرِبَعاِء، َكَما  اُس في  َيَتَشاَءُموَن  ِة 
َمَن َنْحٌس ََل  َهَذا الز    ُهْم َيَرْوَن أَن  َكانُوا َيَتَشاَءُموَن ِبَشْهِر َصَفَر، َوَذِلَك أَن  

يَُتَزو    يَُساَفرُ  َوََل  ِفيِه، ِفيِه،  أَْهَلُه  أََحٌد  َيْأِتي  َوََل  ِفيِه،  يُْسَكُن  َوََل  ِفيِه،  ُج 
 َوَهَكَذا.... 

الن   آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    ِبيُّ َوَجاَء  َهَذا  َعَلْيِه َوَعَلى  ِلُيْبِطَل  َم 
َهاَمَة َوََل َصَفَر« رواه اإلمام البخاري ِبَقْوِلِه: »ََل َعْدَوى َوََل ِطَيَرَة، َوََل  

 َعْنُه.اّلٰلُ   َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِة التي أَْبَطَلَها  َفَهَذا الَكََلُم َغْيُر َصِحيٍح، َوُهَو ِمْن َعاَداِت الَجاِهِلي  

َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل    اّللِٰ   ِريُف َعَلى ِلَساِن َسِيِِّدَنا َرُسولِ ْرُع الش  الش  
 تعالى أعلم. واّلٰل  َم. هذا،َوَصْحِبِه َوَسل  

 هارون أخو مريم 

 سيدة مريم عليها السلم أخ اسمه هارون؟للهل : 23السؤال
ٿ﴿ََلُم:  ِيَِّدِة َمْرَيَم َعَلْيَها الس  َقْولُُه تعالى في َحِقِّ الس  الجواب:  

ڄڄڄڦ  ڦڦڦڤڤڤڤٹٹٹٹ

في  [28ـ27]مريم:    چچڃڃڃڃڄ ُروَن  الُمَفِسِّ اْخَتَلَف   .
 .﴾ڄڦ﴿ َتْفِسيِر َقْوِلِه تعالى: 

َكاَنْت ِمْن َنَسِب َسِيِِّدَنا َهاُروَن أَِخي َسِيِِّدَنا ُموَسى َعَلْيِهَما    َها ِإن  ِقيَل  
: َيا أََخا الَعَرِب.ََلُم، َفنُِسَبْت ِإَلْيِه ِباألُُخو  ََلُة َوالس  الص    ِة، َكَما يَُقاُل للَعَرِبِيِّ

اْسُمُه  ن  إ  :َوِقيَل  أَِبيَها  ِمْن  أٌَخ  َلَها  َكاَن  أَْصَلِح ُه  ِمْن  َوَكاَن  َهاُروُن، 
 ِرَجاِل َبِني ِإْسَراِئيَل. 

ْهِر  ُه ِمْن أَْهِل الطُّ ُه َكاَن ُهَناَك َرُجٌل َمْعُروٌف في َزَماِنِهْم ِبأَن  ن  إِ َوِقيَل  
ِء وَن أَْبَناَءُهْم ِبأَْسَماُهْم َكانُوا يَُسمُّ َوالَعَفاِف َواَلْسِتَقاَمِة، اْسُمُه َهاُروُن؛ أِلَن  
الش   الَحِديِث  في  َجاَء  َكَما  َعِن األَْنِبَياِء،  مسلم  اإلمام  رواه  الذي  ِريِف 

ا َقِدْمُت َنْجَراَن َسأَلُوِني، َفَقالُوا: ِإن ُكْم تَ  ون أُ رَ قْ الُمِغيَرِة ْبِن ُشْعَبَة َقاَل: َلم 
قَ  ا  َفَلم  َوَكَذا،  ِبَكَذا  ِعيَسى  َقْبَل  َوُموَسى  َهاُروَن،  أُْخَت  َعَلى  َيا  ِدْمُت 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َذِلَك، َعَلْيِه  َعْن  َسأَْلُتُه  َم 
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اِلِحيَن َقْبَلُهْم«. وَن ِبأَْنِبَياِئِهْم َوالص   َفَقاَل: »ِإن ُهْم َكانُوا يَُسمُّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َنَسَبَها   َمْعُروفَفَقْد  َكاَن  َهاُروُن،  اْسُمُه  َصاِلٍح  َرُجٍل  إلى    ا  َقْوُمَها 
ََلِح  َها ِمْثَل َهاُروَن في الص  ا َنظُنُّ ََلِح َواَلْسِتَقاَمِة، َفَقالُوا: َيا َمْن ُكن  ِبالص  

 تعالى أعلم.واّلٰل  َواَلْسِتَقاَمِة، َكْيَف َتْأِتيَن ِبِمْثِل َهَذا؟ هذا،
 الرزقعالقة وصل الرحم و

 هل هناك علقة بني وصل الرحم والرزق؟:  24السؤال
ْزُق ِمنَ الجواب:   الِرِّ ِبَها  يُْسَتْنَزُل  ْزِق التي  الِرِّ َمَفاِتيِح  أََهِمِّ  اّلٰلِ    ِمْن 

ڻ  ڻںںڱڱڱڱ﴿تعالى، َقاَل تعالى:  اّلٰلِ    تعالى َتْقَوى 
 ؟ [3ـ2]الطَلق:  ۀۀڻڻ

ََلُة َواَلْسِتْغَفاُر، َقاَل تعالى ِحَكاَية  َعْن َقْوِل َسِيِِّدَنا ُهوٍد َعَلْيِه الص  
ِلَقْوِمِه:  َوالس   ېئېئېئۈئۈئۆئۆئۇئ﴿ ََلُم 

 . [52]هود:  ﴾یییىئىئىئ
َوَصْحِبِه  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىتعالى، ِلَقْوِلِه َصل  اّلٰلِ    ُل َعَلىَوكُّ َوالت  

ـ َوِفي ِرَواَيٍة:   َلُرِزْقُتمْ   َتَوكُِّلهِ   َحق  اّلٰلِ    َعَلى   َتَوك ُلونَ   ُكْنُتمْ   أَن ُكمْ  »َلوْ َم:  َوَسل  
الترمذي ا  ِبَطان  َوَتُروحُ   ا  ِخَماص  َتْغُدو  الط ْيرُ   يُْرَزُق   َكَما ـ    َلَرَزَقُكمْ  « رواه 

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  الَخط اِب  ْبنِ   ُعَمرَ  َعنْ 
  »َمنْ َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىِحِم، ِلَقْوِلِه َصل  َوِصَلُة الر  

هُ  رواه َرِحَمُه«    َفْلَيِصْل   أََثِرِه،  ِفي  َلهُ   يُْنَسأَ   أَوْ   ِرْزِقِه،  ِفي  َلهُ   يُْبَسطَ   أَنْ   َسر 
 . َعْنهُ  اّلٰلُ  َرِضَي  َماِلٍك   ْبنِ  أََنِس  َعنْ الشيخان 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ْزِق، َكَما أَن  َفِصَلُة الر   الِرِّ الَبَرَكِة في  َقِطيَعَة    ِحِم َسَبٌب ِمْن أَْسَباِب 

ْزِق.الر    ِحِم َسَبٌب ِمْن أَْسَباِب َرْفِع الَبَرَكِة ِمَن الِرِّ
ْزِق، َوَمْن َقَطَع َرِحَمُه ُرِفَعِت َلُه في اّلٰلُ  َفَمْن َوَصَل َرِحَمُه َبَسطَ  الِرِّ
َوَصَدَق  ِرْزِقِه،  ِمْن  الَقاِئُل:  اّلٰلُ    الَبَرَكُة  ېېۉۉۅ﴿تعالى 

ْزِق ِلَمْن َوَصَل َرِحَمُه، َوَيْقِدُر َفاّلٰلُ    .[26]الرعد:    ې تعالى َيْبُسُط في الِرِّ
 تعالى أعلم.واّلٰل  ِلَمْن َقَطَع َرِحَمُه. هذا،

 تقطع األرحامأن 

َتَقد  :  25السؤال يِخ 
َ
َوأ َخالََِت،  ٌج  وِِّ ُمََتَ َخالََِت،  َعِِمِّ  بِْنِت  ِخْطَبِة  ِمْن  َم 

يِخ أْن َنْقَطَع    ِت اخلُُطوَبُة، ُثم  َوَتم  
َ
فُِسَخِت اخلُُطوَبُة، َفَعَرَض َعلَْيَنا أ

ْواَلِدِهمَ 
َ
َوأ وََخالََِت  َعِِمِّ  َمَع  لََة  َوإاِل  االِصِّ بَيَْنَنا،  ،  ِخَصاٌم  َفَسَيُكوُن   

ْن َنْفَعَل؟ 
َ
 َفَماَذا َعلَْيَنا أ
َخاص  أوَلً:  الجواب:   أَِخيُكْم  َعَلى  ِإيَمانِ َيِجُب  في  َيِزيَد  أَْن  ِه،  ة  

  ى َصل  اّلٰلِ    َوَذِلَك ِبَكْثَرِة ِتََلَوِة الُقْرآِن الَعِظيِم، َوِقَراَءِة ِسيَرِة َسِيِِّدَنا َرُسولِ 
ڎڎ﴿َعَلى َقْوِلِه تعالى:    ُه َيِقُف َم َلَعل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  
 گگگککککڑڑژژڈڈ

 .[51]المؤمنون: 
ۆۇۇڭڭڭڭۓۓے﴿َوَعَلى َقْوِلِه تعالى: 

 .[22]الحديد:  ېېۉۉۅۋۅۋٴۇۈۈۆ
ٺٺٺٺڀڀڀڀپپ﴿ َوَعَلى َقْوِلِه تعالى:  
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 . [216]البقرة:  ﴾ڤڤڤٹٹٹٹٿٿٿٿ
ُل َلُه  َقِطيَعُة الر  ثانيًا:   َنْفُسُه  ِحِم َكِبيَرةٌ ِمَن الَكَباِئِر، َوَيْكِفي َمْن تَُسِوِّ
راّلٰلِ    ِحِم َقْولُ َقِطيَعَة الر   ڍڇڇڇڇ﴿ِمْن َذِلَك:    ا  تعالى ُمَحِذِّ

کڑڑژژڈ ڈڎڎڌڌڍ

 .[24ـ22]محمد:    ﴾ڳڳڳگگگگک  کک
الر   َقاِطَع  آِمرَيا  َوَيا  الر    ا  ِحِم،  َتَدب  ِبَقْطِع  َقْوَل ِحِم،  تعالى:  اّلٰلِ    ْر 

 .﴾ککڑڑژژڈ﴿
اّلٰلِ    ْر َقْوَل َسِيِِّدَنا َرُسولِ ِحِم، َتَذك  ِبَقْطِع الر    ا  ِحِم، َوَيا آِمرَقاِطَع الر  َيا  

 »ََل َيْدُخُل اْلَجن َة َقاِطُع َرِحٍم« َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  ُجَبْيِر ْبِن ُمْطِعمٍ   َعنْ رواه اإلمام مسلم 

َصل  ثالثًا:   َوَسل  اّلٰلُ    ىَيُقوُل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َعَلْيِه  َطاَعَة  َم:  ََل 
  َرِضَي   َعْن َعِليٍِّ « رواه اإلمام أحمد  َعز  َوَجل  اّلٰلِ    ِلَمْخُلوٍق ِفي َمْعِصَيةِ 

 َعْنُه. اّلٰلُ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

الر  َفَيْحُرُم َعَلى   ِبَقِطيَعِة  َيْأُمَرُكْم  أَْن  ِمْثِل  ِحِم، َوَخاص  أَِخيُكْم  ة  في 
، َوأَْوََلُد َخاَلٍة، ِلَماَذا َقِطيَعُة  َحاِلُكْم َهَذا، ُهَناَك َعمٌّ َوَخاَلٌة، َوأَْوََلُد َعٍمِّ

 َهُؤََلِء؟ ِمْن أَْجِل َحِظِّ َنْفِسِه؟ 
  ُتْم في َمْعِصَيَتْيِن، األُوَلى اْسِتَجاَبُتُكمْ ِإْن َواَفْقُتْم أََخاُكْم في َذِلَك، َوَقعْ 

ِفيِه َمْعِصَيةٌ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىتعالى َوِلَرُسوِلِه َصل  ّلٰلِ    أِلَْمٍر 
الر  َوَسل   َقِطيَعِة  َوَمْعِصَيُة  َطاَعِتِه، َم،  ِمْن  َواْحَذُروا  ِإَلْيِه،  َتْلَتِفُتوا  َفََل  ِحِم؛ 
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ُكْم َوَخاَلِتُكْم، َوََل ِباّلٰلِ    َلِكِن اْنَصُحوُه، َوَذِكُِّروهُ وَ  تعالى، َوِصُلوا َبْيَت َعِمِّ
َلَة َمَع أَِخيُكْم َوِإْن أََساَء. هذا،  تعالى أعلم. واّلٰل   َتْقَطُعوا الِصِّ

 وجهه اّلٰل  مَعْنُه أم كرَّ اّلٰلُ   َرِضَي 

ُ    يلع، هل نقول: َرِضَ أيهما أصح عند ذكر سيدنا  :  26السؤال َعْنُه، أم  اّٰلله
 وجهه؟اّٰلله   مكر  

ٻٻٻٱ﴿ تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

ٺٺٺڀڀڀڀپپپپٻ

 . [100]التوبة:  ڤٹٹٹٹٿٿٿٿٺ
 ڳڳگگگگککک﴿ َوَيُقوُل تعالى:  

 . [18]الفتح: 
أَْهِل  اّلٰلُ    َوَيُقولُ  َحِقِّ  في  ےےھ﴿ ِة:  الَجن  تعالى 

ۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓ

 . [72]التوبة:   ېېېېۉۉۅۅۋٴۇۋ
  َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   الُخْدِريِِّ   َسِعيدٍ   أَِبي  َعنْ وروى الشيخان  

َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل    الن ِبيُّ  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى    أِلَْهلِ   َيُقولُ اّلٰلَ    ِإن  »:  مَ َعَلْيِه 
ْيَك :  َفَيُقولُونَ   الَجن ِة،  أَْهَل   َيا :  الَجن ةِ   َيَدْيَك،   ِفي  َوالَخْيرُ   َوَسْعَدْيَك   َرب َنا   َلب 
  َما  أَْعَطْيَتَنا   َوَقدْ   َربِِّ   َيا   َنْرَضى   ََل   َلَنا   َوَما :  َفَيُقولُونَ   َرِضيُتْم؟  َهْل :  َفَيُقولُ 

: َفَيُقولُونَ   َذِلَك،  ِمنْ   أَْفَضَل   أُْعِطيُكمْ   أَََل :  َفَيُقولُ   َخْلِقَك،  ِمنْ   ا  أََحد  تُْعطِ   َلمْ 
 َفََل   ِرْضَواِني   َعَلْيُكمْ   أُِحلُّ :  َفَيُقولُ ؟  َذِلَك   ِمنْ   أَْفَضُل   َشْيءٍ   َوأَيُّ   َربِِّ   َيا 

 «.ا  أََبد َبْعَدهُ  َعَلْيُكمْ  أَْسَخطُ 
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ي َعِن الص  َفالت   َعْنُهْم ُهَو األَْصُل، َوَسِيُِّدَنا َعِليٌّ  اّلٰلُ    َحاَبِة َرِضَي َرِضِّ
الص  اّلٰلُ    َرِضَي  ِخيَرِة  ِمْن  ُهَو  َفالت  َعْنُه  ِلنُُصوِص َحاَبِة،  ُمَواَفَقة   َعْنُه  ي  َرِضِّ

َعْنُه َوأَْرَضاُه اّلٰلُ    ٌم َرِضَي َوْجَهُه ُمَكر    ِفيِه أَن    ا ََل َشك  الُقْرآِن أَْوَلى، َوِمم  
يِن. هذا، َحاَبِة َوالت  َوَعْن َساِئِر الص    اِبِعيَن َوَتاِبِعيِهْم ِبِإْحَساٍن إلى َيْوِم الِدِّ

 تعالى أعلم.واّلٰل 
 زهد الناس في العلم 

 ما سبب زهد انلاس يف العلم يف هذا الزمان؟: 27السؤال
َعٍلٍيِّ رَ الجواب:   َسِيِِّدَنا  أَن  اّلٰلُ    ِضَي َوَرَد َعْن  َقاَل:  َعْنُه  دَ   ِإن َماُه   َزه 

 .َعِلمَ   ِبَما َعِلمَ  َمنْ  اْنِتَفاعِ  ِقل ةِ   ِمنْ   َيَرْونَ  َما   الِعْلمِ  َطَلِب   ِفي الن اَس 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

الن   ُزْهِد  أَْسَباِب  ُجْمَلِة  السُّ َفِمْن  ُعَلَماُء  الِعْلِم  في  الذيَن  اِس  وِء، 
تعالى  اّلٰلُ    َرَنا ِبَتَناُقِض أَْفَعاِلِهْم َمَع أَْقَواِلِهْم، َوَقْد َحذ  اّلٰلِ    وَن َعْن َسِبيلِ َيُصدُّ 

ِبَقْوِلِه:   َذِلَك  ڃڃڃڄڄڄڄڦ﴿ِمْن 

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃ

.  [34]التوبة:    ڑڑژژڈڈڎڎڌڌ
 أَْفَعاَلُهْم ُمَناِقَضٌة أِلَْقَواِلِهْم.  ََلِح، َوَلِكن  ُهْم َيَتَظاَهُروَن ِبالص  

اِس في الِعْلِم. َهَذا األَْمَر ُهَو ِمْن أَْعَظِم أَْسَباِب ُزْهِد الن    أَن    َوأَظُنُّ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 ْومِ ٌة في ُغْرَفِة النَّ َلْوَحٌة ُقْرآِنيَّ 

 ْوِم؟ة  يف ُغْرَفِة انل  قُْرآنِي  َهْل ََيُوُز َتْعلِيُق لَوَْحة  : 28السؤال
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ڦڦڤڤڤڤٹ﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

 . [32]الحج:  ڦ
 . ا  تعالى، أَو آِلَيٍة ِمَن الُقْرآِن الَكِريِم َمْطُلوٌب َشْرع اّلٰلِ    ْعِظيُم ِلِكَتاِب َوالت  

َعَلْيَها آَيٌة ِمْن    ْت َلْوَحٍة ُكِتبَ َوَكْشُف الَعْوَرِة ِبُوُجوِد الُقْرآِن الَكِريِم أَو  
 ْعِظيِم للُقْرآِن الَعِظيِم.تعالى َلْيَس ِمَن الت  اّلٰلِ   ِكَتاِب 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َسْتُرَها     َفُيْسَتَحبُّ ْوِم، َوِإَل  ْوَحُة في ُغْرَفِة الن  َفاألَْوَلى أَْن ََل َتُكوَن الل  

 تعالى أعلم.واّلٰل  ِعْنَد َكْشِف الَعْوَرِة. هذا،
 البيع ونشدان الضالة في المسجد 

ن  :  29السؤال
َ
َحدَهْل َصِحيٌح أ

َ
ْيَنا أ

َ
و يَنُْشُد َضال    اً ُه إَِذا َرأ

َ
ًة يَبِيُع يف الَمْسِجِد، أ

ِِبَهُ  ْن اَل يُْر
َ
ْن نَْدُعَو بِأ

َ
ُ   أ َ  يَُرد  تعاىل، َواَل اّٰلله  ُه؟ َعلَْيِه َضاِل 

  أَن    ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   اأْلَْسَقعِ   ْبنِ   َواِثَلةَ   َعنْ َرَوى ابن ماجه  الجواب:  
ُبوا:  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبي     َمَساِجَدُكمْ   »َجنِِّ

 أَْصَواِتُكْم،   َوَرْفعَ   َوُخُصوَماِتُكْم،   َوَبْيَعُكْم،   َوِشَراَءُكْم،   َوَمَجاِنيَنُكْم،   ِصْبَياَنُكْم، 
 الَمَطاِهَر،  أَْبَواِبَها   َعَلى  َوات ِخُذوا  ُسُيوِفُكْم،  َوَسل    ُحُدوِدُكْم،  َوِإَقاَمةَ 

ُروَها   . الُجَمِع« ِفي َوَجمِِّ
  ى َصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   أَن    ،َعْنهُ   اّلٰلُ   َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ وروى الحاكم  

  ِفي   َيْبَتاعُ   أَوْ   َيِبيعُ   َمنْ   َرأَْيُتمْ   ِإَذا »:  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  
 ِفيهِ   َضال ة    َيْنُشدُ   َمنْ   َرأَْيُتمْ   َوِإَذا   ِتَجاَرَتَك،اّلٰلُ    أَْرَبحَ   ََل :  َفُقولُوا   الَمْسِجدِ 
 «.َعَلْيَك اّلٰلُ  َرد   ََل : َفُقولُوا 
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َعْن   أحمد  اإلمام  ِه،   َعنْ   أَِبيِه،  َعنْ   ُشَعْيٍب،  ْبنِ   وَعْمرِ وروى   َجدِِّ
َراءِ   َعنِ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َنَهى:  َقاَل    الشِِّ

ال ةُ  ِفيهِ  تُْنَشدَ  َوأَنْ  األَْشَعاُر، ِفيهِ  تُْنَشدَ  َوأَنْ  الَمْسِجِد، ِفي َوالَبْيعِ   . الض 
  َسِمْعُت :  َيُقولُ َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ وروى اإلمام أحمد َعْن أَِبي  

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل  آِلِه َوَصْحِبِه    َسِمعَ   َمنْ »:  َيُقولُ َم  َعَلْيِه َوَعَلى 
اَها  ََل :  َفْلَيُقْل   َضال ة    الَمْسِجدِ   ِفي  َيْنُشدُ   َرُجَل    الَمَساِجدَ   َفِإن    إَلْيَك،اّلٰلُ    أَد 
 «.ِلَذِلَك  تُْبنَ  َلمْ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َنص   أَن    َفَقْد  الُمْعَتِكِف، الُفَقَهاُء  ِلَغْيِر  الَمْسِجِد  في  الَبْيُع  يُْكَرُه  ُه 

 تعالى أعلم.واّلٰل  ِة في الَمْسِجِد. هذا،ال  ْشَداِن الض  نُ يُْكَرُه َوَكَذِلَك 
 ابنتي دخلت سن النساء 

 حَنَْوَها؟   النَِِّساءِ، َفَما ُهَو الَواِجُب يلَعَ   اْبَنَِت َدَخلَْت ِسن  : 30السؤال
ِمن  وَلً:  أ الجواب:   َمْطُلوٌب  األَْبَناِء  ِبَتْرِبَيِة  َشْرعاَلْهِتَماُم  َقْبَل    ا  ا 

ِباْنِتَقاِء أَْحَسِن األَْسَماِء    اِلَحِة َلُهْم، ثُم  ُوُجوِدِهْم، َوَذِلَك ِباْخِتَياِر األُِمِّ الص  
ِة َوُهْم ْرِعي  َكاِليِف الش  ِبأَْمِرِهْم ِبالِعَباَداِت َوالت    تعالى، ثُم  اّلٰلِ    َوأََحِبَِّها إلى 

  ا  الَعاِشَرِة، اْسِتْعَداد   ْشِديِد َعَلْيِهْم ِإَذا َدَخُلوا ِسن  أَْبَناُء َسْبِع َسَنَواِت، َوالت  
 ْكِليِف.الت    تعالى ِإَذا َدَخُلوا ِسن  اّلٰلِ  ِلَلْلِتَزاِم ِبأََواِمرِ 
ي  الت  ثانيًا:   أََهِمِّ َعَلى  َوالت  ْرِكيُز  الِحَجاِب،  َسِيِِّدَنا  ِة  َقْوِل  َعَلى  ْأِكيُد 

 َفِإَذا  َعْوَرةٌ،  »الَمْرأَةُ َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ 
ْيَطاُن« اْسَتْشَرَفَها َخَرَجْت   َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي اّلٰلِ  َعْبدِ  َعنْ رواه الترمذي  الش 
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َصل   َقْوِلِه  َوَسل  اّلٰلُ    ىَوَعَلى  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  » َعَلْيِه  َساءُ َم:    النِِّ
ْيَطانُ   َيْسَتْشِرُفَها  ِبِلَباٍس   َبْيِتَها   ِمنْ   َلَتْخُرجُ   الَمْرأَةَ   َوِإن    َعْوَرةٌ،   َما:  َيُقولُ   الش 
 تُِريِديَن؟   أَْينَ :  َلَها   َفُيَقالُ   ِثَياَبَها  َلَتْلَبُس   الَمْرأَةَ   َوِإن    أَْعَجْبِتِه،   ِإَل    ِبأََحدٍ   َمَرْرِت 
 اْمَرأَةٌ   َعَبَدِت   َوَما  َمْسِجٍد،  ِفي  أَُصلِِّي  َجَناَزة ،  أَْشَهدُ   ،ا  َمِريض  أَُعودُ :  َفَتُقولُ 
 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي اّلٰلِ  َعْبدِ   نْ عَ « رواه البيهقي َبْيِتَها  ِفي َتْعُبدَ  أَنْ  ِبِمْثلِ   َرب َها 

أَْبَناِء  الت    ثالثًا: ِمْن  األََجاِنِب  َجاِل  الِرِّ َمَع  اَلْخِتََلِط  ِبَعَدِم  َلَها  ْذِكيُر 
َج ِمْنَها،  َلُه أَْن َيَتَزو    ِة، َوالَخاِل َوالَخاَلِة، َوَمَع ُكِلِّ َرُجٍل َيِحلُّ الَعِمِّ َوالَعم  
ُخوَل   »ِإي اُكمْ َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى ِلَقْوِلِه َصل    َعَلى   َوالدُّ
َساِء«  . النِِّ

 الَحْمَو؟  أََفَرأَْيَت  اّلٰلِ، َرُسوَل  َيا : األَْنَصارِ   ِمنَ   َرُجٌل  َفَقاَل 
اّلٰلُ   َرِضَي  َعاِمرٍ   ْبنِ   ُعْقَبةَ  َعنْ رواه الشيخان   الَمْوُت«   »الَحْموُ :  َقاَل 

 َعْنُه.
َجاِل األََجاِنِب أَْن َتَتَذك  َحدُّ َوِإَذا اْحَتاَج األَْمُر للت   اّلٰلِ    َر َقْوَل ِث َمَع الِرِّ

ىىېېېېۉۉۅۅۋ﴿ تعالى:  

َر َقْوَلُه  ، َوأَْن َتَتَذك  ِحَجاٍب   َوَراءِ   ِمنْ . َفْلَيُكْن َحِديثَُها  [53]األحزاب:    ﴾ائ
َكَذِلَك:   ڄڄڦڦڦڦڤڤڤڤ﴿تعالى 

 . [32]األحزاب:   ﴾ڄ
ْحَكاَم الَحْيِض َوالِنَِّفاِس، َوَذِلَك ِمْن أَْجِل  أَ َها  أَْن تَُعِلَِّمَها أُمُّ رابعًا:  

 ِة َصََلِتَها َوِصَياِمَها.ِصح  
الَقَلَم َقْد َجَرى َعَلْيَها، َوَبَدأَْت ِكَتاَبُة الَحَسَناِت    أَْن َتْعَلَم أَن  خامسًا:  
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الس  َوالس   َوَتْرِك  الَحَسَناِت  ِفْعِل  َعَلى  َحِريَصة   َفْلَتُكْن  َوأَْن ِيَِّئاِت،  ِيَِّئاِت، 
ى َيُكوَن الِلَِّقاُء َيْوَم الِقَياَمِة في  تعالى َحت  اّلٰلِ    َتُكوَن ُمْسَتِقيَمة  َعَلى َشْرعِ 

ژڈڈ﴿ ِن اْنَدَرَج َتْحَت َقْوِلِه تعالى:  ِعيِم، َوأَْن َتُكوَن ِمم  اِت الن  َجن  
ڳڳگڳگگگککککڑ  ڑژ

 .[24ـ22]الرعد:  ﴾ہۀۀڻڻڻڻںں ڱڱڱڱڳ
ِديٍن    ا  َوأَِخيرسادسًا:   َصاِحُب  َخَطَبَها  ِإَذا  ِبَتْزِويِجَها  أَْنَصُحُكْم 

 ُروا في َتْزِويِجَها.َوُخُلٍق، َوأَْن ََل َتَتأَخ  
ِحَكاَية     َوَجل    َنا َعز  اُه َربُّ َمَنا ِإي  َعاِء الذي َعل  أَْن تُْكِثَر ِمَن الدُّ سابعًا:  
ھھھھہہہہۀ﴿ْحَمِن:  َعْن ِعَباِد الر  

 . [74]الفرقان:  ےے
َوِنَساء     ِرَجاَل    َل  َوِفي الِخَتاِم: َصََلُحَنا َصََلُح أَْبَناِئَنا، َفَعَلْيَنا َنْحُن أَو  

ي    تعالى يُْكِرمُ اّلٰلَ    ِباَلْسِتَقاَمِة َلَعل    تعالى أعلم. واّلٰل    َتَنا ِباَلْسِتَقاَمِة. هذا،ُذِرِّ
 أعتق رقابنا من النار 

ن  :  31السؤال
َ
ْن َنُقوَل:  َهْل َصِحيٌح أ

َ
ْعتِْق رَِقاَبَنا ِمَن انل  اللهُهم   ُه اَل ََيُوُز أ

َ
ارِ؟ أ

ن  
َ
َفَهْل  أِل َدَخلََها،  َمْن  ِمْنَها  ُيْعَتُق  يَْدُعو  ُه  انل  َمْن  ْهِل 

َ
أ َحىت  ِمْن    ارِ، 

 ْطلَُب الِعْتَق ِمْنَها؟ يَ 
الذي رواه الترمذي َعْن أَِبي  ِريِف  َجاَء في الَحِديِث الش  الجواب:  
َرِضَي  َرُسولُ اّلٰلُ    ُهَرْيَرَة  َقاَل  َقاَل:  آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
َياِطيُن، َوَصْحِبِه َوَسل   َدِت الش  ُل َلْيَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصفِِّ َم: »ِإَذا َكاَن أَو 

، َوُغلِِّقَ  ْت أَْبَواُب الن اِر، َفَلْم يُْفَتْح ِمْنَها َباٌب، َوُفتَِِّحْت أَْبَواُب َوَمَرَدُة الِجنِِّ
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الَجن ِة، َفَلْم يُْغَلْق ِمْنَها َباٌب، َويَُناِدي ُمَناٍد: َيا َباِغَي الَخْيِر أَْقِبْل، َوَيا َباِغَي  
رِِّ أَْقِصْر، َوّللِٰ   ٍة«. َفَهُؤََلِء الذيَن يُْعِتُقُهمُ َلْيلَ    ُعَتَقاُء ِمَن الن اِر، َوَذلَك ُكل  الش 

 اِر؟ َكانُوا في الن  َهْل  اِر في ُكِلِّ َلْيَلٍة ِمْن َلَياِلي َرَمَضاَن تعالى ِمَن الن  اّلٰلُ 
َعْنُه،  اّلٰلُ    َوَجاَء في َصِحيِح اإلمام البخاري َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َم َقاَل: »َمْن أَْعَتَق َرَقَبة  َلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوعَ اّلٰلُ    ىَعِن الن ِبيِِّ َصل  
، أَْعَتَق  ِ ُعْضٍو ِمْنُه ُعْضو اّلٰلُ   ُمْسِلَمة   ِمَن الن اِر، َحت ى َفْرَجُه ِبَفْرِجِه«. ا  ِبُكلِّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِبَقْوِلِه   ا  اِر، َوأَم  أَْعِتْق ِرَقاَبَنا ِمَن الن  الٰلُهم   َفَيُجوُز أَْن َيْدُعَو اإِلْنَساُن 

 ارِ الن    نَ مِ   َق تْ العِ   ُب لُ طْ يَ   نْ مَ   ْل هَ ُه يُْعَتُق ِمْنَها َمْن َدَخَلَها، فَ َقْوُل الَقاِئِل: أِلَن  
 ا؟ َهَذا الَكََلُم َغْيُر َصِحيٍح.هَ نْ مِ  َق تْ العِ  َب لُ طْ ى يَ ت  حَ  ارِ الن   لِ هْ أَ ن مِ  وَ هُ 

َعْنَها، أَن   اّلٰلُ    ا يَُؤِكُِّد َهَذا، َما رواه الترمذي َعْن َعاِئَشَة َرِضَي َوِمم  
َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    أََبا َبْكٍر َدَخَل َعَلى َرُسولِ 

َي َعِتيقاّلٰلِ  َفَقاَل: »أَْنَت َعِتيُق   .ا  ِمَن الن اِر« َفَيْوَمِئٍذ ُسمِِّ
يُق الن   ِدِّ  تعالى أعلم. واّلٰل    ِمْنَها؟ هذا، اّلٰلُ    يُْعِتُقهُ   اَر ثُم  َهْل َسَيْدُخُل الِصِّ

 في الجنة النساء  رؤية 

ْكَرمَ :  32السؤال
َ
ُ    إَِذا أ ْن يََرى ِة، َفَهْل  تعاىل َعْبَدهُ بُِدُخوِل اجَلن  اّٰلله

َ
ُيْمِكُن أ

 ؟ات  َوَغرْيِِهن  احِلَاِت، ِمْن َصَحابِي  ِة َمْن َشاَء ِمَن النَِِّساءِ الص  يف اجَلن  
  ُة ِهَي َداُر الَكَراَمِة، َوِهَي َطِيَِّبٌة ََل َيْدُخُلَها ِإَل  الَجن  أوَلً:  الجواب:  

ُسوُء  يِِّ طَ  َوََل  َشرٌّ  َوََل  َخَبٌث  ِفيَها  َلْيَس  َشَهَواٌت ٌب،  ِفيَها  َوَلْيَس  أََدٍب، 
، َوَلْيَس ِفيَها أَْصَحاُب نُُفوٍس َمِريَضٍة، َوَلْيَس  ا  َوََل َتَمِنِّي  ا  َمٌة ََل ُوُجودُمَحر  
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 ِفيَها َنَظُر ُسوٍء، َوََل َمَرُض ُقُلوٍب، ُقُلوبُُهْم ُقُلوُب األَْبَراِر األَْتِقَياِء. 
  َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسولُ اّلٰلُ    َرَة َرِضَي روى اإلمام البخاري َعْن أَِبي ُهَريْ 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  الَجن َة َعَلْيِه  َتِلُج  ُزْمَرٍة  ُل  »أَو  َم: 
ُصوَرتُُهْم َعَلى ُصوَرِة الَقَمِر َلْيَلَة الَبْدِر، ََل َيْبُصُقوَن ِفيَها، َوََل َيْمَتِخطُوَن، 

ِة،   َوََل  َوالِفض  َهِب  الذ  ِمَن  أَْمَشاطُُهْم  َهُب،  الذ  ِفيَها  آِنَيُتُهْم  طُوَن،  َيَتَغو 
ِ َواِحٍد ِمْنُهْم َزْوَجَتاِن، يَُرى  ُة، َوَرْشُحُهُم الِمْسُك، َوِلُكلِّ َوَمَجاِمُرُهُم األَلُو 

َبْيَنُهْم َوََل َتَباُغَض،   ُمخُّ ُسوِقِهَما ِمْن َوَراِء الل ْحِم ِمَن الُحْسِن، ََل اْخِتََلَف 
 «.ا  بُْكَرة  َوَعِشيِّ اّلٰلَ    ُقُلوبُُهْم َقْلٌب َواِحٌد، يَُسبُِِّحونَ 

َنِعيمِ ثانيًا:   الَجن  اّلٰلِ    ِمْن  َزْوَجاٍت  تعالى في  َيْرُزَقُهْم  أَْن  َجاِل  للِرِّ ِة 
ُحب   ِمْنهُ َتْقُصُر  أَْحَسَن  َتَرى  َوََل  ِإَلْيِه،  َوَنَظَرَها  َقاَل ،  َها  َغْيَرُه،  تُِريُد  َوََل 
ۀ﴿. َوَقاَل تعالى:  [48]الصافات:    ىئمئحئجئ﴿ تعالى:  

 . [52]ص:   ہہۀ
ُه َلْيَس في   َوَلَها َزْوٌج، أِلَن  َوَكَذِلَك ِبالِنِّْسَبِة للِنَِّساِء، َفَما ِمِن اْمَرأٍَة ِإَل  

ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم ِة أَْعَزُب، َكَما َجاَء في الَحِديِث الش  الَجن  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  َعْنُه َعِن الن  اّلٰلُ    َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 

َل ُزْمَرٍة َتْدُخُل الَجن َة َعَلى ُصوَرِة الَقَمِر َلْيَلَة الَبْدِر، َم أَن  َوَسل   ُه َقاَل: »ِإن  أَو 
ِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َزْوَجَتانِ   أِ َتِليَها َعَلى أَْضوَ   َوال ِتي  َماِء، ِلُكلِّ يٍِّ ِفي الس   َكْوَكٍب ُدرِِّ

 اْثَنَتاِن، يَُرى ُمخُّ ُسوِقِهَما ِمْن َوَراِء الل ْحِم، َوَما ِفي الَجن ِة أَْعَزُب؟«.
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

، َوََل َفالَجن    َعْن َطِريِق   َسِبيَل ِلَمْعِرَفِة َنِعيِمَها ِإَل  ُة َنِعيُمَها َعاَلٌم َغْيِبيٌّ
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َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    اِدِق، َعْن َسِيِِّدَنا َرُسولِ الَخَبِر الص  
 َم، أَو َعْن َطِريِق الُقْرآِن الَكِريِم.َوَسل  

 الَخَواِطِر، َهْل َيَرى في  َوَيِجُب َعَلى الُمْسِلِم أَْن يُْمِسَك َعْن َهِذهِ 
أُم  الَجن   الص  ِة  َيَرى  َهْل  ََل؟  أَْم  الُمْؤِمِنيَن  َيَرى َحاِبي  َهاِت  َهْل  ََل؟  أَْم  اِت 
 اِلَحاِت أَْم ََل؟الص  

أِلَن   األُُموِر،  َهِذِه  ِمْثِل  في  الَخْوُض  َيُجوُز  ِفيَها،  َوََل  َفاِئَدَة  ََل  ُه 
ىئېئېئۈئېئۈئۆئۆئۇئۇئوئ﴿تعالى الَقاِئُل:  اّلٰلُ    َوَصَدَق 

 . [36]اإلسراء:  ییییىئىئ
ڎڈڎڌڌڍڍڇ﴿َوْلَنُقْل َكَما َقاَلِت الَمََلِئَكُة الِكَراُم:  

 .[32]البقرة:  ﴾ڑژژڈ
 تعالى أعلم. واّلٰل    ِة. آمين. هذا، أَْن َنُكوَن ِمْن أَْهِل الَجن  اّلٰلَ    َوَنْسأَلُ 

 الصحابة حجاب نساء 

ُ    َحابَِة َرِضَ َهْل اَكنَْت نَِساُء الص  :  33السؤال حَيَْتِجْْبَ ِمْن َسيِِِّدنَا    َعْنُهن  اّٰلله
ِ   َرُسولِ  ُ  َصّل  اّٰلله  َم؟َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  اّٰلله

آَيُة:  الجواب:   َنَزَلْت  ڻڻڻںںڱ﴿ِعْنَدَما 

ۓۓےےھھھھہہہہۀۀڻ

وَ [59]األحزاب:    ڭڭ تعالى:  َنَزَل  .  ۅۅۋ﴿ َقْولُُه 

  ى َصل  اّلٰلِ    . َوِعْنَدَما َقاَل َسِيُِّدَنا َرُسولُ [53]األحزاب:    ﴾ېېۉۉ
َساِء«  َم:  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   ُخوَل َعَلى النِِّ رواه »ِإي اُكْم َوالدُّ

 َعْنُه. اّلٰلُ   َرِضَي  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمرٍ الشيخان 
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 َعْنُهْم؟اّلٰلُ   َحاَبِة َرِضَي ِريَفِة َوَساِئِر الص  َق َبْيَن َذاِتِه الش  َهْل َفر  
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  ة  في َزَمِن الن  َفالَمْرأَُة َوَخاص  

ِبالس  َوَسل   اْلَتَزَمْت  َوَهَذا  َم  األََجاِنِب،  َجاِل  الِرِّ ِمَن  َمَحاِرِمَها  َغْيِر  أََماَم  ْتِر 
َرُسولِ  َسِيِِّدَنا  َبْيَن  ِفيِه  َفْرَق  آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ُحْكٌم َعامٌّ ََل  َعَلْيِه َوَعَلى 

َجاِل. َوَسل  َوَصْحِبِه   َم َوَغْيِرِه ِمَن الِرِّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َيْحَتِجْبَن    ُكن    َعْنُهن  اّلٰلُ    َحاَبِة َرِضَي ِنَساَء الص    ِفيِه أَن    ا ََل َشك  َفِمم  
َرُسولِ  َسِيِِّدَنا  َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ِمْن  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َكَما َم،  َعَلْيِه 
َجاِل َغْيِر َمَحاِرِمِهن  َيْحَتِجْبَن ِمْن َبِقي    .ِة الِرِّ

َزَماِنَنا َهَذا أَن  َوِإن   َلِمَن الَعِجيِب في  َلُه،   ُه  ِقيَمَة  الِحَجاَب َصاَر ََل 
ِإَل   ِحَجاِبَها،  َهْتِك  َعَلى  الَمْرأَُة  أَن  َواْجَتَرأَِت  َقْبِرَها    في  تُْدَفُن  ِعْنَدَما  َها 

ى ََل تَُرى َوِهَي  َتِمُع َحْوَل َقْبِرَها ِرَجالَُها الَمَحاِرُم َوَيْسُتُروَن الَقْبَر َحت  َيجْ 
َحي   َتُكوُن  ِعْنَدَما  َوَلِكْن  َكَفِنَها،  َيُهمُّ في  ََل  َهْتُك    ة   َمَحاِرِمَها  ِمْن  الَكِثيَر 

 علم.تعالى أواّلٰل  تعالى. هذا،اّلٰلُ   َمْن َرِحمَ ِحَجاِبَها ِإَل  
 عالج الشره في الطعام

نَا ُمْبَتًّل :  34السؤال
َ
َ أ ِحبُّ هِ يف الط   بِالْش 

ُ
ْشُعُر اً ، َوآُكُل َكثرِياً ُه َكثرِيَعاِم، أ

َ
، َوأ

 َ ْفَعُل؟َبْعَد َذلَِك بِالض 
َ
 رِ، َفَماَذا أ

َعَلْيَنا ِبأَْن َخَلَق َلَنا َقْبَل َخْلِقَنا،   َوَجل    َعز  اّلٰلُ    َلَقْد َمن  أوَلً:  الجواب:  
 َماَواِت َوَما في األَْرِض، َوأَْسَبَغ َعَلْيَنا ِنَعَمُه َظاِهَرة  َر َلَنا َما في الس  َوَسخ  
ِإَل  َوَباِطَنة   َيْعَلُمُه  ََل  َما  األَْرِض  ِمَن  َلَنا  َوأَْخَرَج  َلَنا  اّلٰلُ    ،  َوأََباَح  تعالى، 
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 ِيَِّباِت ِمَن الَمْأَكِل َوالَمْشَرِب َوَغْيِر َذِلَك.الط  
ُمْسِرٍف في    ُكل    َرَنا ِمَن اإِلْسَراِف، َوَذم  َوَلِكْن إلى َجاِنِب َهَذا َحذ  

تعالى:   َفَقاَل  الُمَباَحاِت،  ٺٺٺڀڀڀڀپ﴿اْسِتْعَماِل 

 . [31]األعراف:   ٺ
أَْن  ثانيًا:   َعَلْيَنا  أَن  َيِجُب  َشْهَوُة   َنْعَلَم  آَدَم  َِلْبِن  الُمْهِلَكاِت  أَْخَطَر 

 َهَواِت، َوَمْنَبُت األَْدَواِء َواآلَفاِت َواألَْسَقاِم.الَبْطِن الذي ُهَو َيْنُبوُع الش  
َرِضَي  َكِرَب  َمْعِدي  ْبِن  ِمْقَداِم  َعْن  الترمذي  َقاَل: اّلٰلُ    روى  َعْنُه 

َم َيُقوُل: »َما  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىل  َص اّلٰلِ    َسِمْعُت َرُسوَل 
ِمْن َبْطٍن. ِبَحْسِب اْبِن آَدَم أُُكََلٌت يُِقْمَن ُصْلَبُه، َفِإْن   ا  َمأَلَ آَدِميٌّ ِوَعاء  َشرِّ 

 َكاَن ََل َمَحاَلَة َفثُُلٌث ِلَطَعاِمِه َوثُُلٌث ِلَشَراِبِه َوثُُلٌث ِلَنَفِسِه«. 
ُهْم  َعاِم، أِلَن  ِة الط  ِة َواإِلْسََلِم يُْمَدُحوَن ِبِقل  َوَكاَن الُعَقََلُء في الَجاِهِلي  

 الِبْطَنَة تُْذِهُب الِفْطَنَة. َعَلى َيِقيٍن ِبأَن  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

الط  َفالش   في  الش  َرُه  َكاَن  َوِإَذا  الُعَقََلِء،  َشْأِن  ِمْن  َلْيَس  في  َعاِم  َرُه 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اّلٰلُ    ىَصاِحَبُه َفَيْحُرُم َعَلْيِه، ِلَقْوِلِه َصل    َعاِم َيُضرُّ الط  
  َم: »ََل َضَرَر َوََل ِضَراَر« رواه اإلمام أحمد َعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي َوَسل  
 َعْنُهَما. اّلٰلُ 

ُكلُّ  ِمن    َوْلَيْذُكْر  َحدِ َواِحٍد  َرُسولِ ا  َسِيِِّدَنا  َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    يَث 
اّلٰلُ   َم الذي رواه الترمذي َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

َصل   الن ِبيِِّ  ِعْنَد  َرُجٌل  أَ  َتَجش  َقاَل:  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ى َعْنُهَما  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 
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ْنَيا أَْطَولُُهْم   ا  َقاَل: »ُكف  َعن ا ُجَشاَءَك، َفِإن  أَْكَثَرُهْم ِشَبعَم، فَ َوَسل   ِفي الدُّ
 َيْوَم الِقَياَمِة«. ا  ُجوع

َعاَم َدَواٌء ِلَداٍء اْسُمُه الُجوُع، َفُخْذ ِمَن  الط    أَن    ا  ِلَنْعَلْم َجِميع:  ًا َوأَِخير
ى َتْنَقِلَب إلى اآلِخَرِة، ِبَحْيُث َيُكوُن َواِء ِبِمْقَداِر َحاَجِتَك، َواْصِبْر َحت  الد  

، َوْلَنْذُكْر َجِميع  ا  ِة َنِعيم َطَعاُمَك في الَجن   اآلَيَتْيِن الَكِريَمَتْيِن؛   ا  َوَلْيَس َدَواء 
 ْنَيا.. َهَذا في الدُّ ٺٺٺٺڀڀڀڀپ﴿ األُوَلى: 
. ِبُدوِن [19]الطور:    چڃڃڃڃڄ﴿ا في اآلِخَرِة  أَم  

 تعالى أعلم. واّلٰل  َقْيٍد. هذا،
 وضع الوالد في دار المسنين 

َْضَارِهِ يف ابَلْيِت،  إِ َهْل ََيُوُز َوْضُع الَواِلِ يف َدارِ الُمِسنِِّنَي بَِسَبِب  :  35السؤال
 َوإَِساَءتِِه لَِزوَْجِة الَوَلِ؟

ڱڳڳڳ﴿ تعالى:  اّلٰلِ    ِر الَوَلُد َقْوَل ِلَيَتَذك  أوَلً:  الجواب:  
ہہہۀۀڻڻڻڻںںڱڱڱ

ڭڭڭڭ  ۓۓےےھھھھہ

الَواِلَدْيِن    . َفَحقُّ [24ـ23]اإلسراء:    ۋٴۇۈۈۆۆۇۇ
 .ا  َعِظيٌم َوَعِظيٌم ِجد

ْوِج، َوَلِكْن  ِبِرَعاَيِة َواِلِد الز    ا  َفة  َشْرعَزْوَجُة الَوَلِد َلْيَسْت ُمَكل  ثانيًا:  
َواِلَدُه َوأَْن تُْحِسَن  ِمَن الُمَعاَشَرِة ِبالَمْعُروِف َبْيَنَها َوَبْيَن َزْوِجَها أَْن َتْرَعى  

َلَها،   ا  ِلَزْوَجِة اَلْبِن َوُمْؤِذي  ا  ا ِإَذا َكاَن ُمِسيئ ِإَلْيِه َعَلى َقْدِر اَلْسِتَطاَعِة، َوأَم  
َتَتَحم   الز  َوَلْم  َعَلى  َفَيِجُب  َواإِلَساَءَة  األََذى  األََذى ِل  َيْرَفَع  أَْن  ْوِج 
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 ِتِه.َعْن َزْوجَ  ر  َواإِلَساَءَة َوالضُّ 
َوَبَدأَِت  ثالثًا:   الَخَرِف،  َدَرَجِة  إلى  َوَوَصَل  الَواِلِد،  َوْضُع  َساَء  ِإَذا 

اإِلَساَءاُت َتْظَهُر ِمْنُه، َوَصُعَب َعَلى الَوَلِد أَْن َيْرَعى َواِلَدُه ِبَسَبِب َعَمِلِه 
َوالِ  ِرَعاَيَة  َتْسَتِطيُع  ََل  َوَزْوَجُتُه  َعَلْيِه،  التي  الز  َوالَواِجَباِت  َفَعَلى  ِد  ْوِج، 

الَوَلِد أَْن َيْسَتْأِجَر ِلَواِلِدِه َمْن َيُقوُم ِبِرَعاَيِتِه في َبْيِتِه، أَو في َبْيٍت ُمْسَتِقٍلِّ 
 للَواِلِد، َوَهَذا َخْيٌر ِمْن َوْضِعِه في َداِر الُمِسِنِّيَن. 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الر   الص  َفَعَلى  َوَزْوَجِتِه  مَ ُجِل  َسِبيَل  ْبُر  َذِلَك  إلى  اْسَتَطاَعا  َوِإْن ا   ،

َعْن َذِلَك ِبَسَبِب ِإْضَراِر الَواِلِد َواإِلَساَءِة، َفْلَيْسَتْأِجِر الَوَلُد ِلَواِلِدِه   ا َعِجزَ 
 َمْن َيُقوُم ِبِرَعاَيِتِه، َوَهَذا َخْيٌر ِمْن َوْضِعِه في َداِر الُمِسِنِّيَن. 

َذا ِلَنْفِسِه في الُمْسَتْقَبِل ِإَذا َوَصَل إلى َما َوَصَل  هَ   الَوَلَد ََل يُِحبُّ   أِلَن  
ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم َعْن  ِإَلْيِه أَبُوُه، َوَقْد َجاَء في الَحِديِث الش  

َعَلْيِه اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  َعْنُهَما، َعِن الن  اّلٰلُ    ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اّلٰلِ    َعْبدِ 
َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  أَن  َوَعَلى  الن اِر، َم  َعِن  يَُزْحَزَح  أَْن  أََحب   »َفَمْن  َقاَل:  ُه 

يُْؤِمنُ  َوُهَو  ُتُه  َمِني  َفْلَتْأِتِه  الَجن َة،  ِإَلى ِباّلٰلِ    َويُْدَخَل  َوْلَيْأِت  َوالَيْوِم اآلِخِر، 
 َلْيِه«.الن اِس ال ِذي يُِحبُّ أَْن يُْؤَتى إِ 

ا ِإَذا َعِجَز الَوَلُد َعْن ُكِلِّ َهِذِه األُُموِر، َفََل َحَرَج ِمْن َوْضِع َواِلِدِه  َوأَم  
 في َداِر الُمِسِنِّيَن َمَع ُمَتاَبَعِتِه َلُه ُهَناَك.

واّلٰل    تعالى الَعْفَو َوالَعاِفَيَة إلى ِنَهاَيِة آَجاِلَنا. آمين. هذا،اّلٰلَ    َوأَْسأَلُ 
 أعلم.  تعالى
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 يريد أخذ مال ولده

ْجِل َزَواِِج َوإِْعَفاِف َنْفيِس َعِن   اً مَجَْعُت َمْبلَغ :  36السؤال
َ
ِمَن الَماِل ِمْن أ
الز   ْشُعُر ِِبَاَجَِت إىل 

َ
أ نَا 

َ
َوأ َوَواِلِي بَِفْضلِ احَلَراِم،  ِ    َواِج،  َميُْسوُر  اّٰلله

ِمَن   ِعْنِدي  َما  ُخَذ 
ْ
يَأ ْن 

َ
أ َويُِريُد  َفَهْل  احَلاِل،  َعَملِِه،  ِِلَْوِسيِع  الَماِل 

ْدَفَع هَلُ الَماَل َسَيْغَضُب يلَعَ    ََيُِب يلَعَ  
َ
ِِّنِّ إِْن لَْم أ

َ
ْدَفَع هَلُ الَماَل، أِل

َ
ْن أ

َ
 ؟ أ
ۅۅۋۋٴۇۈۈ﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

وئەئەئائائىىېېېېۉۉ

 .[6]التحريم:  ۇئوئ
َصل   َوَسل  اّلٰلُ    ىَوَيُقوُل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  ِبَنْفِسَك  َعَلْيِه  »اْبَدْأ  َم: 

َشْيٌء   أَْهِلَك  َعْن  َفَضَل  َفِإْن  َفأِلَْهِلَك،  َشْيٌء  َفَضَل  َفِإْن  َعَلْيَها،  ْق  َفَتَصد 
ُل: َفِلِذي َقَراَبِتَك، َفِإْن َفَضَل َعْن ِذي َقَراَبِتَك َشْيٌء َفَهَكَذا َوَهَكَذا« َيُقو

َجاِبٍر  َعْن  مسلم  اإلمام  رواه  ِشَماِلَك.  َوَعْن  َيِميِنَك  َوَعْن  َيَدْيَك  َفَبْيَن 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي 

َم: »َما َنَهْيُتُكْم َعْنُه َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَوَيُقوُل َصل  
ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم« رواه اإلمام مسلم َعْن   َفاْجَتِنُبوُه، َوَما أََمْرتُُكْم ِبِه َفاْفَعُلوا 

 َعْنُه.اّلٰلُ   أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ُذِكَر في السُّ  تُْعِطَي  َفِإَذا َكاَن األَْمُر َكَما  أَْن  َعَلْيَك  َفََل َيِجُب  َؤاِل، 
ِبالز   َوَعَلْيَك  الَماَل،  نَ َواِلَدَك  ْعَفاِف  إِلِ َمَع  َواِج  َعَلْيَك  َوَغَضُبُه  ْفِسَك، 

 تعالى أعلم.واّلٰل  َك. هذا،ِإْحَساِنَك ِإَلْيِه ََل َيُضرُّ 
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 تقبيل يد العالم 

 َما ُحْكُم َتْقبِيِل يَِد الَعالِِم؟: 37السؤال
 ِريَفِة: أوَلً: َما َوَرَد في األََحاِديِث الشَّ الجواب: 

الٍ َعْن َصْفَواَن ْبِن  روى الترمذي   َقاَل: َقاَل َيُهوِديٌّ ِلَصاِحِبِه:    َعس 
 .اْذَهْب ِبَنا ِإَلى َهَذا الن ِبيِِّ 

، ِإن ُه َلْو َسِمَعَك َكاَن َلُه أَْرَبَعُة أَْعُينٍ   .َفَقاَل َصاِحُبُه: ََل َتُقْل َنِبيٌّ
َفَسأَََلُه  َم  ل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَس اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َفأََتَيا َرُسوَل 

َناٍت.  َعْن ِتْسِع آَياٍت َبيِِّ
، َوََل َتْسِرُقوا، َوََل َتْزنُوا، َوََل َتْقُتُلوا  ا  َشْيئِباّلٰلِ    َفَقاَل َلُهْم: »ََل تُْشِرُكوا 

مَ  َحر  ال ِتي  ُسْلَطاٍن اّلٰلُ    الن ْفَس  ِذي  ِإَلى  ِبَبِريٍء  َتْمُشوا  َوََل   ، ِبالَحقِِّ ِإَل  
تَُولُّوا  ِلَيْقتُ  ، َوََل  َتْقِذُفوا ُمْحَصَنة  َبا، َوََل  الرِِّ َتْأُكُلوا  َتْسَحُروا، َوََل  َلُه، َوََل 

ْبِت« ة  الَيُهوَد أَْن ََل َتْعَتُدوا ِفي الس  ْحِف، َوَعَلْيُكْم َخاص   .الِفَراَر َيْوَم الز 
ُلوا َيَدْيِه َوِرْجَلْيهِ   .َك َنِبيٌّ َفَقاََل: َنْشَهُد أَن  ؛ َقاَل: َفَقب 

َها اْلَواِزِع ْبِن َزاِرٍع، َعْن جَ   أََباَن ِبْنِت   أُِمِّ وروى أبو داود َعْن   َزاِرٍع    دِِّ
ِمْن   َنَتَباَدُر  َفَجَعْلَنا  الَمِديَنَة  َقِدْمَنا  ا  َلم  َقاَل:  اْلَقْيِس  َعْبِد  َوْفِد  ِفي  َوَكاَن 

ُل َيَد الن ِبيِِّ    . َوِرْجَلهُ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  َرَواِحِلَنا، َفنَُقبِِّ
ْعِبيِِّ َقاَل: َصل ى َزْيُد ْبُن   َوَفْضِلِه  َوَجاَء في َجاِمِع َبَياِن الِعْلمِ  َعِن الش 

َبْت َلُه َبْغَلٌة ِلَيْرَكَبَها َفَجاَء اْبُن َعب اٍس َفأََخَذ ِبِرَكاِبِه،  َثاِبٍت َعَلى ِجَناَزٍة ثُم  ُقرِِّ
اْبَن َعمِِّ َرُسولِ  َيا  ِ َعْنُه  َزْيٌد: َخلِّ َلُه  ِه َوَعَلى آِلِه  َعَليْ اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَقاَل 

 َم. َوَصْحِبِه َوَسل  
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 .َفَقاَل اْبُن َعب اٍس: َهَكَذا يُْفَعُل ِباْلُعَلَماِء َواْلُكَبَراءِ 
َل َيَدهُ   ثُم    ، ِإن  َزْيَد ْبَن َثاِبٍت َكاَفأَ اْبَن َعب اٍس َعَلى أََخِذِه ِبِرَكاِبِه أَْن َقب 

َنْفَعَل   أَْن  أُِمْرَنا  َهَكَذا  َنا  َوَقاَل:  َنِبيِِّ َبْيِت  آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  ِبأَْهِل  َوَعَلى  َعَلْيِه 
 َم. َوَصْحِبِه َوَسل  

َعْن   الُمْفَرِد  األََدِب  في  البخاري  اإلمام  ْبنِ   َعْبدِ وروى  ْحَمِن    الر 
َفأَتَ  اأْلَْكَوِع،  ْبُن  َسَلَمُة  ُهَنا  َها  َلَنا:  َفِقيَل  َبَذِة  ِبالر  َمَرْرَنا  َقاَل:  ْيَناُه َرِزيٍن 

َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَسل ْمَنا َعَلْيِه، َفأَْخَرَج َيَدْيِه َفَقاَل: َباَيْعُت ِبَهاَتْيِن َنِبي  
َلُه َضْخَمة  َكأَن َها َكفُّ َبِعيٍر، َفُقْمَنا   ا  ، َفأَْخَرَج َكفِّ مَ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

ْلَناَها   .ِإَلْيَها َفَقب 
َحَجٍر:   َِلْبِن  الَباِري  َفْتِح  َيدَ َوَجاَء في  َقب َل  أَن ُه  َثاِبت  ، أََنٍس   َوَعْن 

  أْلَْشَجِعِيِّ ا   أَِبي َماِلٍك َوَعْن    ،هُ َوِرْجلَ   الَعب اِس   َقب َل َيدَ   ا  أَن  َعِليِّ   ا  َوأَْخَرَج أَْيض 
  ى َصل  اّلٰلِ    ِبَها َرُسول  ال ِتي َباَيْعَت   كَ َناِوْلِني َيدَ   :ْبِن أَِبي أَْوَفىَِل   َقاَل: ُقْلُت 

ْلتُ َم؛ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   . اهـ. َها َفَناَوَلِنيَها َفَقب 
َفْتِح َبْيِت الَمْقِدِس َعَلى َيِد ُعَمَر ِة  َوَجاَء في الِبَداَيِة َوالِنَِّهاَيِة في ِقص  

ا َوَصَل  ... َقاَل:  .َعْنهُ اّلٰلُ    اِب َرِضَي ْبِن الَخط   اِم  ـ َيْعِني ُعَمَر ـ  َفَلم  ِإَلى الش 
َورُ  ُعَبْيَدَة  أَبُو  اُه  أَِبي  ؤُ َتَلق  ْبِن  َوَيِزيَد  اْلَوِليِد،  ْبِن  َكَخاِلِد  اأْلَُمَراِء،  وُس 

َل َيَد ُعَمرَ ُسْفَياَن، َفتَ  َل ُعَمُر َفأََشاَر أَبُو ُعَبْيَدَة ِلُيَقبِِّ َل أَبُو ُعَبْيَدَة َوَتَرج   ،َرج 
 َفَكف  ُعَمُر. ،َفَكف  أَبُو ُعَبْيَدةَ  ،َفَهم  ُعَمُر ِبَتْقِبيِل ِرْجِل أَِبي ُعَبْيَدةَ 

 ِة األَْرَبَعِة:ثانيًا: أَْقَواُل األَِئمَّ 
في  الَحَنِفي  َذَهَب   َعاِبِديَن  اْبُن  َقاَل  الَعاِلِم،  َيِد  َتْقِبيِل  َجَواِز  إلى  ُة 
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ُجِل اْلَعاِلمِ َحاِشَيِتِه:   كِ   َوََل َبْأَس ِبَتْقِبيِل َيِد الر  ِع َعَلى َسِبيِل الت َبرُّ ؛ َواْلُمَتَورِِّ
 . اهـ.َوِقيَل ُسن ةٌ 
  انِ يَ البَ   ةِ ايَ ي غَ فِ : وَ اَل ، قَ حِ ََل الفَ ي  اقِ رَ َعَلى مَ   ِيِّ اوِ طَ حْ الط    ةِ يَ اِش ي حَ فِ وَ 

 . زٌ ائِ جَ  لِ ادِ العَ   انِ طَ لْ و السُّ أَ  مِ الِ العَ  دِ يَ  يُل بِ قْ : تَ اِت عَ اقِ الوَ  نِ عَ 
َكََلمٍ وَ  َبْعَد  اْلَعْيِنيُّ  َماُم  اإْلِ ْجِل    :َقاَل  َوالرِِّ اْلَيِد  َتْقِبيِل  إَباَحُة  َفُعِلَم 
ْأِس   . اهـ.َوالر 

َتَعاَلى:  اّلٰلُ    ُة إلى الَجَواِز، َفَقاَل اإِلَماُم َماِلٌك َرِحَمهُ َوَذَهَب الَماِلِكي  
 نْ إِ وَ   ،ةٌ وهَ رُ كْ مَ فَ   يمِ ظِ عْ الت  وَ   رِ بُّ كَ الت    هِ جْ َعَلى وَ ـ    لِ جُ الر    دِ يَ   ةُ لَ ُقبْ ـ    ْت انَ كَ   نْ إِ 
. زٌ ائِ جَ   َك لِ ذَ   ن  إِ فَ   هِ فِ رَ شَ و لِ أَ   هِ مِ لْ عِ و لِ أَ   هِ ينِ دِ لِ اّلٰلِ    ِإَلى  ةِ بَ رْ القُ   هِ جْ َعَلى وَ   ْت انَ كَ 

 اهـ. كذا في َفْتِح الَباِري.
َتَعاَلى:  اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َوِويُّ ُة إلى الَجَواِز، َقاَل اإِلَماُم الن  اِفِعي  َوَذَهَب الش  

 نَ مِ   َك لِ ذَ   وِ حْ و نَ ، أَ هِ فِ رَ و َش ، أَ هِ مِ لْ عِ وَ   ،هِ حِ ََل َص وَ   هِ دِ هْ زُ لِ   لِ جُ الر    دِ يَ   يُل بِ قْ تَ 
  هِ اهِ جَ   وأَ   هِ تِ كَ وْ و َش أَ   اهُ نَ غِ لِ   انَ كَ   نْ إِ ، فَ بُّ حَ تَ ْس يُ   ْل بَ   ،هُ رَ كْ  يُ ََل   ةِ ي  ينِ الِدِّ   ورِ مُ األُ 
 اهـ. كذا في َفْتِح الَباِري..  ةِ اهَ رَ الكَ  يدُ دِ َش  وهٌ رُ كْ مَ ا فَ يَ نْ الدُّ   لِ هْ أَ  دَ نْ عِ 

: َسأَْلُت َوَذَهَب الَحَناِبَلُة إلى الَجَواِز،   وِذيُّ َعْن  اّلٰلِ    أََبا َعْبدِ   َقاَل الَمرُّ
َقب َل أَبُو ُعَبْيَدَة َيَد ؛  ُقْبَلِة اْلَيِد، َفَقاَل: إْن َكاَن َعَلى َطِريِق الت َديُِّن َفََل َبْأَس 

ْنَيا َفََل َعْنُهَما؛ اّلٰلُ    ِضَي رَ ُعَمَر ْبِن اْلَخط اِب   . اهـ.  َوِإْن َكاَن َعَلى َطِريِق الدُّ
 كذا في غذاء األلباب. 

 َتَعاَلى َمْن َقاَل:اّلٰلُ  َوَرِحمَ 
التُّ  ِل  ــْ أَهـ الِخَيَرِة  َد  ــَ يـ ْل  ِّ ــِ مْ   َقى َقبـ اِديـهـِ ــَ أَعــ َن  عـْ طـَ ْف  خـَ تـَ  َوََل 
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ــر   ال ُة  ــَ انــ ــَ حــ ــْ ــ  َري بــ عــُ ِن  مــَ  اُدهُ حــْ
 

مـــُّ  مْ َوشــــــــــَ اِديـــهـــِ ــَ أَيــ ُم  ثـــْ لـــَ ا  ــَ  هــ
 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ة  ِإَذا  ، َوََل ِإْشَكاَل ِفيِه، َوَخاص  ا  َفَتْقِبيُل َيِد الَعاِلِم الَعاِمِل َجاِئٌز َشْرع

 . ا  َكاَن الَعاِلُم الَعاِمُل ُمَتَواِضع
اآلِوَنِة التي َكثَُر ِفيَها نُُفوُر  ة  في َهِذِه  َوأََنا أَْنَصُح ِبَعَدِم الُمَغاََلِة َخاص  

ٌم َعَلى َجْلِب الَمَصاِلِح. َدْرَء الَمَفاِسِد ُمَقد    َباِب ِمْن َهِذِه الُمَغاََلِة؛ أِلَن  الش  
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 فعل الكبائر َل يمنع قبول التوبة 

َفْت ىلَعَ َنْفِسَها َكثرِي:  38السؤال ْْسَ
َ
ٌة أ

َ
َعْت يف اآلثَاِم، َويِهَ نَاِدَمٌة  ، َوَوقَ اً اْمَرأ
َشد  

َ
ن  انل    اآلَن أ

َ
َها  تَْوَبَتَها لَْن ُتْقَبَل، َوَكَذلَِك َصَلتُ   َدِم، َفَهْل َصِحيٌح أ

 َها؟ َوِصَيامُ 
َوالث  ّلٰلِ    أوَلً:الجواب:   َوف  الَحْمُد  أَْن  للت  َناُء  الَمْرأََة  َهِذِه  ْوَبِة،  َق 

َتَنا َوِإي   ْنَيا َواآلِخَرِة، اِبِت في الَحَياِة الدُّ اَها ِبالَقْوِل الث  َوَنْسأَلُُه تعالى أَْن يَُثِبِّ
َفْضلِ  ِمْن  ُشْكرُ اّلٰلِ    َوَهَذا  َعَلْيَها  َوَيِجُب  َعَلْيَها،  الذي اّلٰلِ    تعالى  تعالى 

ۆ﴿ تعالى َعَلى َذِلَك، َوُهَو الَقاِئُل:  اّلٰلَ    ْوَبِة، َوَكْيَف ََل َتْشُكرُ َقَها للت  َوف  
 ؟[222]البقرة:  ۋۋٴۇۈۈ

 َفَكْم ِمْن َعاٍص َماَت َوُهَو ُمِصرٌّ َعَلى الَمْعِصَيِة َوَلْم َيُتْب؟ 
 تعالى؟اّلٰلِ  َوَكْم ِمْن َضاٍلِّ َماَت َوَلْم َيْرِجْع إلى

َها،  َها َوِصَيامُ َتْوَبَتَها َلْم تُْقَبْل، َوَكَذِلَك َصََلتُ   ن  إِ   :الذي َقاَل َلَها ثانيًا:  
ھھ﴿تعالى، َوُمْنَدِرٌج َتْحَت َقْوِلِه تعالى:  اّلٰلِ    ُهَو ِإْنَساٌن ُمْفَتٍر َعَلى
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ۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےےھ

 .[116]النحل:  ۉۅۅۋۋٴۇۈ
َوَلو َكاَن َصاِحُب الَقْوِل َيْقَرأُ الُقْرآَن الَعِظيَم َما اْجَتَرأَ َعَلى ِمْثِل َهَذا  

، َيُصدُّ اّلٰلِ    الَقْوِل، َوُهَو في الَحِقيَقِة ِإَذا َلْم َيُتْب إلى   تعالى َشْيَطاٌن ِإْنِسيٌّ
اّلٰلِ    ٌء، َوَصَدَق ِفيِه َقْولُ تعالى، َوَقْولُُه ُمْنَكٌر َوَكِذٌب َواْفِتَرا اّلٰلِ    اَس َعنِ الن  

 . [5]الكهف:  ٿٺٺٺڀٺڀڀڀپ﴿ تعالى: 
َدل  ثالثًا:   الش  َلَقْد  َواألََحاِديِث  الَكِريَمِة  اآلَياِت  ِمَن  َكِثيٌر  ِريَفِة  ْت 

َيْقَبُل ِمْن َعْبِدِه الت  اّلٰلَ    ِحيَحِة َعَلى أَن  الص   نُوِب ْوَبَة ِمْن َجِميِع الذُّ تعالى 
ْوَبِة َمْهَما َمْهَما َعظَُمْت، َوَيْحُرُم َعَلى الَعْبِد أَْن َيُحوَل َبْيَن الَعْبِد َوَبْيَن الت  

 .ا  َبَلَغْت ُذنُوبُُه َكْثَرة  َوُقْبح
ھھھھہہہہۀۀ﴿َقاَل تعالى:  

 . [53]الزمر:  ۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے
ڀپپپپٻٻٻٻٱ﴿َوَقاَل تعالى:  

ڤٹ  ٹٹٹٿٿٿٺٿٺٺٺڀڀڀ

ڃڃڄڄڄڄ  ڦڦڦڦڤڤڤ

ڌ  ڍڍڇڇڇچڇچچچڃڃ
 .[71ـ68]الفرقان:  ﴾ڑڑژژڈڈڎڎڌ

 ِمَئِة َنْفٍس َمْعُلوٌم َوَمْشُهوٌر.الَوَحِديُث َقاِتِل 
َعْن   الترمذي    َسِمْعُت :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َماِلٍك   ْبنِ   أََنِس وروى 

 َتَباَركَ اّلٰلُ    َقاَل »:  َيُقولُ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل 
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 َكانَ   َما   َعَلى  َلَك   َغَفْرُت   َوَرَجْوَتِني  َدَعْوَتِني   َما   ِإن َك   ،آَدمَ   ْبنَ   َيا :  َوَتَعاَلى
َماءِ   َعَنانَ   ُذنُوبَُك   َبَلَغْت   َلوْ   ،آَدمَ   ْبنَ   َيا   أَُباِلي،  َوََل   ِفيَك   اْسَتْغَفْرَتِني  ثُم    الس 

  َخَطاَيا  األَْرِض   ِبُقَراِب   أََتْيَتِني  َلوْ   ِإن َك   ،آَدمَ   ْبنَ   َيا   أَُباِلي،  َوََل   َلَك   َغَفْرُت 
 «.َمْغِفَرة    ِبُقَراِبَها  أَلََتْيُتَك  ا  َشْيئ  ِبي تُْشِركُ  ََل  َلِقيَتِني ثُم  

ماجه   ابن    َقاَل :  َقاَل   أَِبيهِ   َعنْ   اّلٰلِ،   َعْبدِ   ْبنِ   ُعَبْيَدةَ   أَِبي  َعنْ وروى 
ْنِب،   ِمنَ   »الت اِئُب :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   الذ 
 . َلُه« َذْنَب  ََل  َكَمنْ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ثُم  َفَهِذِه   َنْفِسَها،  َعَلى  َوأَْسَرَفْت  اآلَثاِم،  في  َوَقَعْت  التي    الَمْرأَُة 

َدِليٌل َعَلى   هِ َهذَ َفَتْوَبُتَها  تعالى،  اّلٰلِ    َنِدَمْت َوَتاَبْت َوَصَدَقْت في َتْوَبِتَها إلى
تعالى:  اّلٰلِ    ةِ َمَحب   ِلَقْوِلِه  َوَذِلَك  َلَها،  ۋٴۇۈۈۆ﴿تعالى 

 .[222]البقرة:  ﴾ۋ
َويُْخَشى َعَلى َمْن َقاَل َلَها َذِلَك الَقْوَل أَْن َيْنَدِرَج َتْحَت الَحِديِث  

 َرُسولَ   أَن  َعْنُه،  اّلٰلُ    َرِضَي   ُجْنَدٍب   َعنْ ِريِف الذي رواه اإلمام مسلم  الش  
َث َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َواّلٰل   :َقاَل   َرُجَل    أَن  »  :َحد 
 ََل   أَنْ   َعَلي    َيَتأَل ى   ال ِذي  َذا  َمنْ :  َقاَل   َتَعاَلىاّلٰلَ    َوِإن    ِلُفََلٍن،اّلٰلُ    َيْغِفرُ   ََل 

 . َقاَل  َكَما  أَوْ « َعَمَلَك  َوأَْحَبْطُت   ِلُفََلٍن، َغَفْرُت  َقدْ  َفِإنِِّي  ِلُفََلٍن،  أَْغِفرَ 
َباَت  تعالى الث  اّلٰلَ    في َتْوَبِتَها، َوْلَتْسأَلِ   َفَعَلى َهِذِه الَمْرأَِة أَْن َتْسَتِمر  

 تعالى ِمنَ اّلٰلُ    َواَلْسِتَقاَمَة، َوْلُتَحاِفْظ َعَلى َصََلِتَها َوِصَياِمَها، َوِهَي ِإْن َشاءَ 
 أعلم.   تعالى واّلٰل    تعالى ِبَدَواِم ِصْدِقَها َعَلى َتْوَبِتَها. هذا، اّلٰلِ    وِبيَن ِعْندَ الَمْحبُ 
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 الدعاء للشيطان

ن  :  39السؤال
َ
أ َنْعلَُم  ِمن  حَنُْن  َما  إاِل  ُه  َحد  

َ
أ ِمْن  بِالسُّ ا  ُمرُهُ 

ْ
يَأ َشْيَطاٌن  َوهَلُ  وءِ  

ْن  
َ
أ يِل  ََيُوُز  َفَهْل  ْدُعوَ َوالَفْحَشاءِ، 

َ
َ    أ َشْيَطاِِّن،  اّٰلله َيْهِدَي  ْن 

َ
أ تعاىل 

َِّن يِلَ َحىت  
ِ ْرتَاَح ِمْن َوْسَواِسِه؟  اَل يَُزي

َ
 الَمْعِصَيَة، َوأ

َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    اٌت ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ ُهَناَك ُخُصوِصي    أوَلً:الجواب:  
َم َلْم َتُكْن ِلَغْيِرِه، ِمْن ُجْمَلِة َذِلَك َما َرَواُه اإلمام َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

  ى َصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َمْسُعودٍ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ مسلم  
َل   دْ َوقَ  ِإَل    أََحٍد،  ِمنْ  ِمْنُكمْ   »َما:  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ِبهِ  ُوكِِّ
« ِمنَ  َقِرينُهُ   .اْلِجنِِّ

 ؟اّللِٰ   َرُسوَل  َيا  َوِإي اكَ : َقالُوا 
 .ِبَخْيٍر«  ِإَل    َيْأُمُرِني   َفََل   َفأَْسَلَم،  َعَلْيهِ   أََعاَنِنياّلٰلَ    أَن    ِإَل    »َوِإي اَي،:  َقاَل 
  ، َفَمْن َقَرأَهُ ِبالُمَضاِرِع َوِبالَماِضي، َجاَء ِفيَه ِرَواَيَتاِن «أَْسَلمَ »:  ِفْعُل وَ 

َقَرأَهُ ُمَضاِرعِ ِبال َوَمْن  ِفْتَنِتِه،  َوِمْن  ِه  َشِرِّ ِمْن  أََنا  أَْسَلُم  َمْعَناَه:  َيُكوُن   ، 
 . ِبَخْيرٍ  ِإَل   َيْأُمرُ  ََل ، وَ ا  ُه أَْسَلَم َوَصاَر ُمْؤِمن ، َيُكوُن َمْعَناَه: أَن  الَماِضيبِ 

الش  ثانيًا:   ِباِتَِّخاِذ  َمْأُموُروَن  َعُدو َنْحُن  تعالى:  ا  ْيَطاِن  َقاَل  ڦ﴿، 
 .[6]فاطر:   ڄڄڄڦڦ

ِه َوَنفْ ِباّلٰلِ    َوَمْأُموُروَن َكَذِلَك ِباَلْسِتَعاَذةِ  ِثِه َوَوْسَوَسِتِه،  تعالى ِمْن َشِرِّ
ۀۀڻڻ  ڻڻںںڱڱڱڱ﴿َوأَْن َنُقوَل:  

 .[98ـ97]المؤمنون:  ہ
ِبَقْوِلِه تعالى:   ڍڇڇڇڇچ﴿َوَمْأُموُروَن 
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 .[200]األعراف:  ڎڎڌڍڌ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

ي في الدُّ ْيَطاِن ِبالِهَداَيِة َنْوٌع ِمْن أَْنَواِع الت  َعاُء للش  َفالدُّ  َعاِء، َوَما  َعِدِّ
َم َفُهَو ِمْن َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َكاَن ِلَسِيِِّدَنا َرُسولِ 

 اِتِه.ُخُصوِصي  
َباِت، َوأَْكِثْر  َداِد َوالث  ِلَنْفِسَك ِبالِهَداَيِة َوالس  اّلٰلَ    َفاْدعُ   ا  َوِإْن ُكْنَت َداِعي

ُدَعاِء:  ِمنْ  ْت   الُقُلوِب   ُمَقلَِِّب   َيا الٰلُهم     ُدَعاِء: ِديِنَك   َعَلى  َقْلِبي  َثبِِّ َوِمْن  ؛ 
 .ِعَباَدِتَك  َوُحْسنِ  َوُشْكِرَك، ِذْكِرَك،  َعَلى  أَِعنِِّي الٰلُهم  

ڻ  ڻڻںںڱڱڱڱ﴿َوأَْكِثْر ِمْن ُدَعاِء:  

 . ﴾ہۀۀڻ
َذَتْيِن، َيْحَفْظَك َوَحاِفْظ َعَلى ِقَراَءِة آَيِة   تعالى  اّلٰلُ    الُكْرِسِيِّ َوالُمَعِوِّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  . هذا،ْيَطاِن، َوَلْن َيُكوَن َلُه َعَلْيَك َسِبيٌل ِمْن َشِرِّ الش  
 والدي يضرب أمي 

،  :  40السؤال ِِمِّ
ُ
أ ِمْن  َيْغَضُب  ْسَباِب 

َ
األ ْتَفِه 

َ
َوأِل الَغَضِب،  َشِديُد  َواِلِي 

ب  بَِها ََضْ ْصَواُت َحىت  اً ُمََبِِّح   اً َويَُقوُم بَِضْ
َ
اجِلَواُر،    ا يَْسَمَعهَ ، َوتَْرتَِفُع األ

، وََخاص  َدخُّ َفَهْل ِمْن َحيِقِّ اِل   ِِمِّ
ُ
ِب أ ْمَنَع َواِلِي ِمْن ََضْ

َ
ْن أ

َ
ًة إَِذا  ُل، َوأ

ُبَها ُظلْم  ؟ اً َوُعْدَوان اً اَكَن ََضْ
  ا  ْوِج ِإْن َنَشَزْت َزْوَجُتُه أَْن َيْضِرَبَها َضْرب الز  ِمْن َحِقِّ  أوَلً:  الجواب:  

ٍح، ِإَذا َكاَن َيْعَلُم أَن   بَُها، َوَذِلَك ِلَقْوِلِه    َغْيَر ُمَبِرِّ ِح يَُؤِدِّ ْرَب َغْيَر الُمَبِرِّ الض 
ڦڤڤڤڤٹٹ﴿ تعالى:  
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چچڃڃڃڃڄڄڄڄڦڦڦ

 . [34]النساء:  ﴾چ
ُكلُّ َوَلِكْن   َرُسولِ   ِلَيْعَلْم  َسِيِِّدَنا  َحِديَث  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َزْوٍج 

 ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   ْبنِ   ِإَياِس   َعنْ َم الذي رواه الحاكم  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
: مَ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل   ُذَباٍب   أَِبي 
 .«اّللِٰ   ِإَماءَ   َتْضِربُوا  »ََل 

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   ِإَلى  ُعَمرُ   َفَجاءَ 
َساءُ  َذِئْرنَ  اّلٰلِ، َرُسوَل  َيا : َفَقاَل  َص ؛ أَْزَواِجِهن   َعَلى  النِِّ  . َضْرِبِهن   ِفي َفَرخ 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   ِبآلِ   َفأََطاَف  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َم َعَلْيِه 
 .أَْزَواَجُهن   َيْشَتِكينَ  َكِثيرٌ  ِنَساءٌ 

  َطاَف   »َلَقدْ :  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيُّ   َفَقاَل 
دٍ   ِبآلِ   َيْشَتِكينَ   َكِثيرٌ   ِنَساءٌ َم ـ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىـ َصل    ُمَحم 

،  .ِبِخَياِرُكْم«  أُوَلِئَك  َلْيَس  أَْزَواَجُهن 
  ْهُي َعِن الُمْنَكِر َواِجٌب َعَلى ُكِلِّ ُمْسِلٍم، األَْمُر ِبالَمْعُروِف َوالن  ثانيًا:  

پپٻٻٻٻ﴿ ُقوُل في ِكَتاِبِه الَعِظيِم:  تعالى يَ َواّلٰل  

 . [135]النساء:  ٺڀڀڀڀپپ
َفاُع َعِن األُِمِّ َمْطُلوٌب َشْرع ،  ا  ْلِم َعْنَها َمْطُلوٌب َشْرع، َوَرْفُع الظُّ ا  َوالِدِّ

َهَذا َنْوٌع   أِلَن  ْلِم،  ْلُم ِمَن الَواِلِد للَواِلَدِة، َفَعَلى الَوَلِد َرْفُع الظُّ َوِإْن َكاَن الظُّ 
.  ِمْن أَْنَواِع الِبِرِّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
أُمُّ  َكاَنْت  َيَتَعد  َفِإَذا  َوأَبُوَك  َناِشَزة ،  َتُكْن  َوَلْم   ، َمْظُلوَمة  ِبَحٍقِّ  ى َك 
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أُم  اّلٰلِ    ُحُدودَ  َوَيْضِرُب  َوَيْظِلُم،  َضْربتعالى  ح  ا  َك  األَْسَباِب    ا  ُمَبِرِّ أِلَْتَفِه 
َك، أَْن َتْرَفَع الظُّ   ا  َرِقيٌب َعَلْيَكـ  َفِمَن الَواِجِب َعَلْيَك َشْرع َواّلٰل   ـ ْلَم َعْن أُِمِّ

َتُرد   َواِلَدَك في    َوأَْن  تَُذِكَِّر  َوأَْن  َواِلَدِتَك،  َعْن  األََساِليِب  ِبأَْلَطِف  َواِلَدَك 
َوالر   الُهُدوِء  َوِبَتْحرِ ِباّلٰلِ    اَحةِ َساَعِة  الظُّ تعالى،  َوِإي  يِم  ُعُقوِقِه ْلِم،  ِمْن  اَك 

َك. هذا،  تعالى أعلم. واّلٰل  َواإِلَساَءِة ِإَلْيِه َمَع َدِفاِعَك َعْن أُِمِّ
 مشاجرة األم

نَا إِنَْساٌن َعَصيِبٌِّ ِجد:  41السؤال
َ
ِِمِّ يف اً أ

ُ
تََشاَجُر َمَع أ

َ
، َوَشِديُد االنِْفَعاِل، َوأ

ْفَعُل؟َكثرِي  ِمَن 
َ
نَْدُم َبْعَد َذلَِك، َفَماَذا أ

َ
ْحَياِن، َوأ

َ
 األ
ُمَشاَجَرَة الَواِلَدِة ِمْن أَْكَبِر    َيِجُب َعَلْيَك أَْن َتْعَلَم أَن  أوَلً:  الجواب:  

 َعَلْيِه. اّلٰلُ  الَكَباِئِر، َوَمْن َتاَب َتاَب 
ٌع ِمْن أَْنَواِع الُعُقوِق، َوِمْن  ُمَشاَجَرَة الَواِلَدِة َنوْ  ِفيِه أَن   ا ََل َشك  َوِمم  
ہہہ﴿تعالى َعَلْيَنا ِبَقْوِلِه تعالى:  اّلٰلُ    َمَهانُوِب التي َحر  أَْعَظِم الذُّ 
 . [23]اإلسراء:  ۓےےھھھھ

البخاري   اإلمام  ْحَمنِ   َعْبدِ   َعنْ وروى    أَِبيهِ   َعنْ   َبْكَرةَ   أَِبي  ْبنِ   الر 
: مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل    الن ِبيُّ   َقاَل :  َقاَل   َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي 
ئُُكمْ  »أََلَ   .َثَلَث ا  الَكَباِئِر؟« ِبأَْكَبرِ   أَُنبِِّ

 اّلٰلِ.  َرُسوَل  َيا  َبَلى: َقالُوا 
ـ   َفَقاَل   ا  ُمت ِكئ  َوَكانَ   َوَجَلَس ـ    الَواِلَدْينِ   َوُعُقوُق   اّلٰلِ،بِ   »اإِلْشَراكُ :  َقاَل 

وِر«  َوَقْولُ  أَََل   .الزُّ
ُرَها  َزاَل  َفَما : َقاَل   .َسَكَت  َلْيَتهُ : ُقْلَنا  َحت ى  يَُكرِِّ
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الُمَشاَجَرَة للَواِلَدِة ِمَن الَكَباِئِر، َوِهَي َنْوٌع ِمْن    َفَعَلْيَك أَْن َتْعَلَم أَن  

الُمَحر   الُعُقوِق  الَغَضِب، مِ أَْنَواِع  َساَعِة  َنْفَسَك في  تَُجاِهَد  أَْن  َوَعَلْيَك   ،
 ْيَطاِن.تعالى ِمْن َشِرِّ الش  ِباّلٰلِ  َوأَْن َتْكِظَم َغْيَظَك، َوأَْن َتْسَتِعيذَ 

البخار :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   ُصَردٍ   ْبنِ   ُسَلْيَمانَ   َعنْ ي  روى اإلمام 
 َوَرُجَلَنِ َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيِِّ   َمعَ   ا  َجاِلس  ُكْنُت 

اِن،  .أَْوَداُجهُ  َواْنَتَفَخْت  َوْجُهُه، اْحَمر   َفأََحُدُهَما  َيْسَتب 
 أَلَْعَلمُ   ِإنِِّي»:  مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيُّ   َفَقاَل 

ْيَطاِن،  ِمنَ ِباّلٰلِ    أَُعوذُ :  َقاَل   َلوْ   َيِجُد،  َما   َعْنهُ   َذَهَب   َقاَلَها   َلوْ   َكِلَمة     َذَهَب   الش 
 «.َيِجدُ  َما  َعْنهُ 

:  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبي    ِإن  :  َلهُ   َفَقالُوا 
ذْ  ْيَطانِ  ِمنَ ِباّلٰلِ   َتَعو   .الش 

 .ُجنُونٌ  ِبي  َوَهْل : َفَقاَل 
َواْسَتْحِضْر في َساَعِة الَغَضِب َمْوَتَك في ِتْلَك الَحاَلِة، َفَهْل يُْرِضيَك  

ٺڀ﴿تعالى َيُقوُل:  َواّلٰل    َواِقٌع في َكِبيَرٍة ِمَن الَكَباِئِر،أَْن َتُموَت َوأَْنَت  
 .[90]النمل:  ﴾ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ

إلى َواْصُدِق اّلٰلِ    َفُتْب  َك  اّلٰلَ    تعالى،  أُِمِّ ِمْن  َواْطُلْب  َتْوَبِتَك،  في 
الدُّ الس   ِمَن  َلَك  تُْكِثَر  َوأَْن  َضا،  َوالِرِّ أَْنَت َوأَْكِثرْ َعاِء،  َماَح   َعاءِ الدُّ ِمَن     

 تعالى أعلم.واّلٰل  ِلَنْفِسَك. هذا،
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 أهل العباءة 

ْهُل الَعَباَءةِ ِمْن آِل َبْيِت َسيِِِّدنَا َرُسولِ :  42السؤال
َ
ِ    َمْن ُهْم أ ُ   َصّل  اّٰلله اّٰلله

 َم؟ َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ َوَصْحبِِه َوَسل  
مسلم  الجواب:   اإلمام    َقاَلْت :  َقاَلْت   َشْيَبةَ   ِبْنِت   َصِفي ةَ   َعنْ روى 

 َوَعَلْيهِ   َغَداة  َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيُّ   َخَرجَ :  َعاِئَشةُ 
ٌل   ِمْرطٌ    وُش قُ نْ المَ ى  ش  وَ المُ   وَ هُ   ُل ح  رَ المُ   ؛وطٌ رُ مُ   هُ عُ مْ جَ   اءٌ َس كِ   طُ رْ المِ )  ُمَرح 
 َفأَْدَخَلُه،   َعِليٍِّ   ْبنُ   اْلَحَسنُ   َفَجاءَ   أَْسَوَد،  َشْعرٍ   ِمنْ (  لِ بِ اإلِ   الِ حَ رِ   رُ وَ ُص   هِ يْ لَ عَ 
 َعِليٌّ   َجاءَ   ثُم    َفأَْدَخَلَها،  َفاِطَمةُ   َجاَءْت   ثُم    َمَعُه،  َفَدَخَل   اْلُحَسْينُ   َجاءَ   ثُم  

ککڑڑژژڈڈڎ﴿:  َقاَل   ثُم    َفأَْدَخَلُه،

 . [33]األحزاب:  ک
  َعْنُه، َوَسِيَِّدتَُنا َفاِطَمُة َرِضَي اّلٰلُ    َفأَْهُل الَعَباَءِة، ُهْم َسِيُِّدَنا َعِليٌّ َرِضَي 

 َعْنُه. اّلٰلُ    َعْنُه، َوَسِيُِّدَنا الُحَسْيُن َرِضَي اّلٰلُ    َعْنَها، َوَسِيُِّدَنا الَحَسُن َرِضَي اّلٰلُ  
 تعالى أعلم. واّلٰل  تعالى أَْن َيْنَفَعَنا ِبِهْم. آمين. هذا،اّلٰلَ  أَْسأَلُ 
 ن من العلم ا وعاء 

ن  :  43السؤال
َ
أ َصِحيٌح  َرِضَ   َهْل  ُهَرْيَرَة  بَا 

َ
أ ُ    َسيَِِّدنَا  حَيَْفُظ  اّٰلله اَكَن  َعْنُه 

َسيِِِّدنَا َرُسولِ  ِ    وََِعَءيِْن ِمَن الِعلِْم َعْن  ُ    َصّل  اّٰلله َعلَْيِه َوىلَعَ آهِلِ  اّٰلله
، َوَكَتَم اآلَخَر؟ َوَصْحبِِه َوَسل   ْخََبَ َعْن وََِعء 

َ
 َم، َفأ

:  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ روى اإلمام البخاري  الجواب:  
: ِوَعاَءْينِ َم  َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   ِمنْ   َحِفْظُت 

ا  ا  َفَبَثْثُتُه، أََحُدُهَما  َفأَم   .الُبْلُعومُ  َهَذا   ُقِطعَ  َبَثْثُتهُ  َفَلوْ  اآلَخرُ  َوأَم 
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 َرُسولِ   ِمنْ   َحِفْظُت :  َقاَل َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي   َعنْ وروى البزار  
  هُ تُ ثْ ثَ بَ فَ   ا مَ هُ دُ حَ أَ   ا م  أَ فَ   ؛نِ يْ ابَ رَ جُ َم  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  
 .ومُ عُ لْ البُ   يِنِّ مِ  عَ طِ قُ لَ  َبَثْثُتهُ  َفَلوْ   رُ اآلخَ   ا م  أَ وَ   ،اِس الن   في

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َرُسولُ  آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَسِيُِّدَنا  َوَعَلى  َوَسل  َعَلْيِه  َبل  َوَصْحِبِه  َغ  َم 

، َوَلْم َيْخَتص  األُم   َساَلَة َكاِمَلة  َحاَبِة ِبِعْلٍم اْنَفَرَد ِبِه ُدوَن ِمَن الص   ا  أََحد َة الِرِّ
 ُة. ِة ِمَن الُعُلوِم التي َتْحَتاُجَها األُم  َساِئِر األُم  

الن   َبْعُض  َيد  َوُهَناَك  أَن  اِس  آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل    ِبي  الن    ِعي  َوَعَلى  َعَلْيِه 
َحاَبِة ُدوَن َبْعٍض، َفأَْعَطى للَبْعِض ِعْلَم َبْعَض الص    َم اْخَتص  َوَصْحِبِه َوَسل  

َهَذا ِمَن الَكِذِب َواَلْفِتَراِء َوالُبْهَتاِن، وَ اِهِر، َولآلَخِريَن ِعْلَم الَباِطِن؛  الظ  
َعَلْيِه َوَعَلى اّلٰلُ    ىَة َصل  َمْبثُوَثٌة للَجِميِع، َوأََمَر األُم    ا  َوَباِطن   ا  ِريَعُة َظاِهرَفالش  

اِس، َفَقاَل  ِة الن  ُق ِباألَْحَكاِم ِلَعام  َم ِبَنْشِر الِعْلِم الذي َيَتَعل  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
رَ   َم:َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل    ا  َشْيئ   ِمن ا   َسِمعَ   أ  اْمر  اّلٰلُ   »َنض 

اّلٰلِ   َعْبدِ رواه الترمذي َعْن    َساِمٍع«  ِمنْ   أَْوَعى  غٍ ُمَبل    َفُرب    َسِمَع،  َكَما   َفَبل َغهُ 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي   َمْسُعودٍ  ْبنِ 

ا َعْنُه، َوالذي ِفيِه:  اّلٰلُ    ا َحِديُث أَِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي أَم    َفَلوْ   اآلَخرُ   َوأَم 
 .الُبْلُعومُ  َهَذا  ُقِطعَ  َبَثْثُتهُ 

ُق  ُق ِبأََحاِديِث الِفَتِن، َوأَْسَماِء أَْصَحاِبَها، ََل ِبَما َيَتَعل  َفُهَو ِفيَما َيَتَعل  
 ِبالَبِيَِّناِت َوالُهَدى َواألَْحَكاِم.
ُهَو   َكَتَمُه،  الذي  الَيَماِن  َوَهَذا  ْبُن  َحَذْيَفُة  َسِيُِّدَنا  َكَتَمُه  الذي  َعْيُن 
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َعَلى ِسِرِّ َسِيِِّدَنا    ا  َعْنُه الذي َكَتَم أَْسَماَء الُمَناِفِقيَن، َوَكاَن أَِميناّلٰلُ    َرِضَي 
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ  آِلِه َوَصْحِبِه  تعالى  واّلٰل    َم. هذا،َعَلْيِه َوَعَلى 
 م.أعل

 عند رؤية الحريق 

 ََعُء الَمْسُنوُن ِعْنَد ُرْؤيَِة احَلِريِق؟َما ُهَو الُّ :  44السؤال
َسِيُِّدَنا َرُسولُ   ِإن  الجواب:   َكاَن  التي  الِعَظاِم  ِمَن اآلَفاِت    الَحِريَق 

َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َيْسَتِعيذُ َعَلْيِه  ِمْنَها، ِباّلٰلِ    َم  تعالى 
تعالى أَْن َيِقَيُه ِمَن الَحِريِق، َوِمْن َغْيِرِه ِمَن الَمَصاِئِب، روى اّلٰلَ    َوَيْسأَلُ 

َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َعْنُه َقاَل: َكاَن َرُسولُ اّلٰلُ    النسائي َعْن أَِبي اْلَيَسِر َرِضَي 
َوَسل   َوَصْحِبِه  آِلِه  »مَ َوَعَلى  َيُقوُل:  ي، الٰلُهم     الت َردِِّ ِمَن  ِبَك  أَُعوُذ  ِإنِِّي 

ِعْنَد  ْيَطاُن  الش  َيَتَخب َطِني  أَْن  ِبَك  َوأَُعوُذ  َواْلَحِريِق،  َواْلَغَرِق،  َواْلَهْدِم، 
، َوأَُعوُذ ِبَك أَْن أَُموَت ا  اْلَمْوِت، َوأَُعوُذ ِبَك أَْن أَُموَت ِفي َسِبيِلَك ُمْدِبر

 «.ا  َلِديغ
في   البيهقي  رواه  َما  الَحِريِق،  ِمَن  َتْحَفُظ  التي  األَْسَباِب  َوِمَن 

ْرَداِء َرِضَي  َفاِت َعْن َطْلٍق َقاَل: َجاَء َرُجٌل ِإَلى أَِبي الد  اّلٰلُ   األَْسَماِء والِصِّ
ْرَداِء، اْحَتَرَق َبْيُتَك؟  َعْنُه َفَقاَل: َيا أََبا الد 

 َقاَل: َما اْحَتَرَق. 
 َجاَء آَخُر َفَقاَل ِمْثَل َذِلَك.ثُم  

 َفَقاَل: َما اْحَتَرَق. 
 ثُم  َجاَء آَخُر َفَقاَل ِمْثَل َذِلَك.

 َفَقاَل: َما اْحَتَرَق. 
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ِإَلى   اْنَتَهْت  الن اُر َحت ى  اْنَبَعَثِت  ْرَداِء،  الد  أََبا  َيا  َفَقاَل:  ثُم  َجاَء آَخُر 
 َبْيِتَك َطِفَئْت.

 َعز  َوَجل  َلْم َيُكْن ِلَيْفَعَل.اّلٰلَ   أَن   ُت َقاَل: َقْد َعِلمْ 
ْرَداِء، َما َنْدِري أَيُّ َكََلِمَك أَْعَجُب، َقْولَُك: َما اْحَتَرَق   َقاَل: َيا أََبا الد 

 َلْم َيُكْن ِلَيْفَعَل َذاَك؟اّلٰلَ  أَن   أَْو َقْولَُك: َقْد َعِلْمُت 
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َسِمْعُتُهن  ِمْن َرُسولِ َقاَل: َذاَك ِلَكِلَماٍت  

َم َمْن َقاَلُهن  ِحيَن يُْصِبُح َلْن تُِصيَبُه ُمِصيَبٌة َحت ى يُْمِسَي: آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
َربُّ  الٰلُهم   » َوأَْنَت  َتَوك ْلُت،  َعَلْيَك  أَْنَت،  ِإَل   ِإَلَه  ََل  َربِِّي  اْلَعْرِش أَْنَت 

َة ِإَل  اّلٰلُ  اْلَكِريِم، َما َشاءَ  ِباّلٰلِ  َكاَن َوَما َلْم َيَشْأ َلْم َيُكْن، َوََل َحْوَل َوََل ُقو 
ِ َشْيٍء َقِديٌر، َوأَن  اّلٰلَ    اْلَعِليِِّ اْلَعِظيِم، أَْعَلُم أَن   ِ  اّلٰلَ    َعَلى ُكلِّ َقْد أََحاَط ِبُكلِّ

ِ َداب ٍة أَْنَت    الٰلُهم  ،  ا  َشْيٍء ِعْلم ِإنِِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِِّ َنْفِسي َوِمْن َشرِِّ ُكلِّ
 آِخٌذ ِبَناِصَيِتَها ِإن  َربِِّي َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم«. َوُهَو َحِديٌث َضِعيٌف. 

  ْكِبيرُ الت    تعالى َوَوَقَع الَحِريُق، َقاَل الُعَلَماُء: يُْسَتَحبُّ اّلٰلُ    رَ َوِإَذا َقد  
ْكِبيُر ِعْنَد الَحِريِق َيْنَفُع في ِإْطَفاِئِه َوَمْنِع أَْضَراِرِه َوأََذاُه، ِعْنَدُه؛ َوَقالُوا: الت  

ِه َرِضَي روى اْبُن السُّ  َعْنُه  اّلٰلُ    ِنِِّيِّ َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَِبيِه، َعْن َجدِِّ
َم: »ِإَذا َرأَْيُتُم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ 

ُروا؛ َفِإن  الت ْكِبيَر يُْطِفئُُه«.  اْلَحِريَق َفَكبِِّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َوأَْن الت    َفُيْسَتَحبُّ  األََذاِن،  ِمَن  َماِنَع  َوََل  الَحِريِق،  ُرْؤَيِة  ِعْنَد  ْكِبيُر 
. [69]األنبياء:    ٴۇۈۈۆۆۇ﴿ْنَساُن َبْعَد َذِلَك:  َيُقوَل اإلِ 

 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،
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 َعْنهُ اّلٰلُ  َرِضَي كرامة سيدنا أحمد الرفاعي  

َفاِعِِّ َرِضَ   اً نَْسَمُع َكثرِي:  45السؤال ْْحَد الِرِّ
َ
ُ    َعْن َكَراَمِة َسيِِِّدنَا أ َعْنُه،  اّٰلله

ِ َحْيُث ُمد   ْيَن َمْصَدُر َهِذهِ الَكَراَمِة؟  ْت هَلُ اََلُد الْش 
َ
يَفُة ِمَن الَقَْبِ، أ

 تَِها؟ َوَما َمَدى ِصح  
ُحُقوِق  الجواب:   ِبَتْعِريِف  َفا  الِشِّ ِكَتاِب  في  )في  َجاَء  الُمْصَطَفى 

َفاِعِيِّ َرِحَمهُ َهاِمِشِه(: َوَكاَن الش   َعاٍم   تعالى يُْرِسُل ُكل  اّلٰلُ    ْيُخ أْحَمد ْبُن الِرِّ
الُحج   َرُسولِ َمَع  آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    اِج َسََلَمُه إلى  َوَعَلى  َعَلْيِه 

 ِريِف َوَقاَل: َياَرَة َوَقَف أََماَم الَقْبِر الش  َلُه الِزِّ اّلٰلُ   ا َكَتَب َم، َفَلم  َوَسل  
 في َحاَلِة الُبْعِد ُروِحي ُكْنُت أُْرِسُلَها 
 َوَهِذِه َدْوَلُة األَْشَباِح َقْد َحَضَرْت 

 

ــاِئَبِتي   ــِبُِّل األَْرَض َعنِِّي َوِهَي َن ــَق  تُ
َفِتي   َفاْمُدْد َيِميَنَك َكْي َتْحَظى ِبَها شــَ

 

 .ا  َهِنيئ َلُه ثُم   ا  َلَها؛ َفَهِنيئِريَفَة َبَدْت َلُه َفَقب  الَيَد الش   َفِقيَل: ِإن  
ْؤِل َعَلى َوَساِئِل الُوُصوِل إلى َشَماِئِل  َوَجاَء في ِكَتاِب ُمْنَتَهى السُّ 

َصل  الر   َوَسل  اّلٰلُ    ىُسوِل  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  أَل  َعَلْيِه  َوَقْد  اإِلَماُم َف  َم: 
ُيوِطيُّ  السُّ يِن  الِدِّ َجََلُل  َسم  اّلٰلُ    َرِحَمهُ   الَحاِفُظ  ِرَساَلة   »َتْنِويُر تعالى  اَها 

الن   ُرْؤَيِة  في  ُمَلخ  الُحَلِك  َما  ـ  ِفيَها  َقاَل  َوالَمَلِك«  َبْعِض ِبِيِّ  َوِفي  ـ:  ُصُه 
أَن   َفاِعي    الَمَجاِميِع  الِرِّ أَْحَمد  َلم  ّلٰلُ  ا  َرِحَمهُ   َسِيِِّدي  تَُجاَه  تعالى  َوَقَف  ا 
 ِريَفِة أَْنَشَد: َبِوي ِة الش  الُحْجَرِة الن  

 في َحاَلِة الُبْعِد ُروِحي ُكْنُت أُْرِسُلَها 
 َوَهِذِه َدْوَلُة األَْشَباِح َقْد َحَضَرْت 

 

ــاِئَبِتي   ــِبُِّل األَْرَض َعنِِّي َوِهَي َن ــَق  تُ
َفِتي َفاْمُدْد َيِميَنَك َكْي    َتْحَظى ِبَها شــَ

 

ِريَفُة ِمَن الَقْبِر َفَقب    َلَها. َفَخَرَجِت الَيُد الش 
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اِلُح َسِيِِّدي أَْحَمد ْيُخ الص  َوَجاَء في ِكَتاِب نُْزَهِة الَمَجاِلِس: َكاَن الش  
َفاِعيُّ  اّلٰلُ   ىل  ِبِيِّ َص اِج في ُكِلِّ َعاٍم إلى َقْبِر الن  ََلَم َمَع الُحج  َيْبَعُث الس    الِرِّ

َوَقَف ِعْنَد َقْبِرِه   َلُه الَحج  اّلٰلُ    رَ ا َقد  َم، َفَلم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
 ِريِف َوَقاَل:الش  

 في َحاَلِة الُبْعِد ُروِحي ُكْنُت أُْرِسُلَها 
 َوَهِذِه َدْوَلُة األَْشَباِح َقْد َحَضَرْت 

 

ــِبُِّل   ــَق ــاِئَبِتي تُ  األَْرَض َعنِِّي َوِهَي َن
َفِتي   َفاْمُدْد َيِميَنَك َكْي َتْحَظى ِبَها شــَ

 

 َلَها. َم َفَقب  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ى ِبِيِّ َصل  َفَظَهَرْت َلُه َيُد الن  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
 ٍة، َوََل َغَراَبَة في َذِلَك، أِلَن  الَحاِدَثُة في ُكُتٍب ِعد  َفَقْد َوَرَدْت َهِذِه  

 ِة.ن  الَكَراَمَة َثاِبَتٌة ِبَنِصِّ الِكَتاِب َوالسُّ 
ِريِف َوَتْقِبيَلَها َلْيَسْت ِمَن األُُموِر  ريَفِة ِمَن الَقْبِر الش  الَيِد الش   َمد   فإن  

 .ا  ةٌ َوُمْمِكَنٌة َشْرع، َبْل ِهَي َجاِئزَ ا  الُمْسَتِحيَلِة َشْرع
أَو  َوأَم   َتْصِديُق  َتْصِدْيِق ا  أَْحَمد   عدم  َسِيِِّدَنا  إلى  َمْنُسوٌب  ُهَو  َما 

َفاِعِيِّ َرِحَمهُ   ا  ُه ََل َيِجُب َعَلْيِه َشْرع في ِديِن الَعْبِد، أِلَن    ُضرُّ ـ تعالى َفََل يَ اّلٰلُ    الِرِّ
ا  َرِة، َوأَم  ِة الُمَطه  ن   َما َوَرَد َعْن َطِريِق الِكَتاِب أَو السُّ َتْصِديُق الَكَراَماِت ِإَل  

 تعالى أعلم.واّلٰل  َما َعَدا َذِلَك َفََل َحَرَج ِمْن ِإْنَكاِرَها. هذا،

 صالة الحاجة

ِ    َحاَجٌة ِعْندَ   لَعْبدِ ل  ْت إَِذا اَكنَ :  46السؤال ، َويُِريُد َقَضاَء تِلَْك وََجل    َعز  اّٰلله
لَِك؟  احَلاَجِة، َفَهْل ُهَناَك ُدََعٌء َِّلَ

َعْنُه  اّلٰلُ    ْبِن أَِبي أَْوَفى َرِضَي اّلٰلِ    روى الترمذي َعْن َعْبدِ الجواب:  
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اَنْت  َم: »َمْن كَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ 
ْأ َوْلُيْحِسِن اْلُوُضوَء، اّلٰلِ    َلُه ِإَلى َحاَجٌة، أَْو ِإَلى أََحٍد ِمْن َبِني آَدَم َفْلَيَتَوض 

ِ َرْكَعَتْيِن، ثُم  ِلُيْثِن َعَلى   ِ َعَلى الن ِبيِِّ َصل    اّلٰلِ،ثُم  ِلُيَصلِّ َعَلْيِه اّلٰلُ    ىَوْلُيَصلِّ
  الَحِليُم الَكِريُم، ُسْبَحانَ اّلٰلُ    َم، ثُم  ِلَيُقْل: ََل ِإَلَه ِإَل  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

الَحْمدُ اّلٰلِ   الَعِظيِم،  الَعْرِش  ُموِجَباِت ّلٰلِ    َربِِّ  أَْسأَلَُك  الَعاَلِميَن،  َربِِّ 
ََلَمَة مِ  ، َوالس  ِ ِبرٍِّ ِ ِإْثٍم، َرْحَمِتَك، َوَعَزاِئَم َمْغِفَرِتَك، َوالَغِنيَمَة ِمْن ُكلِّ ْن ُكلِّ

ا    ا  ِإَل  َغَفْرَتُه، َوََل َهمِّ  ا  ََل َتَدْع ِلي َذْنب ْجَتُه، َوََل َحاَجة  ِهَي َلَك ِرض  ِإَل  َفر 
اِحِميَن«.  ِإَل  َقَضْيَتَها َيا أَْرَحَم الر 

َرُجَل   أَن   ُحَنْيٍف،  ْبِن  ُعْثَماَن  َعْن  َوَغْيُرُه  الترمذي  َضِريَر    وروى 
اّلٰلَ   َم َفَقاَل: اْدعُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىالَبَصِر أََتى الن ِبي  َصل  

 أَْن يَُعاِفَيِني. 
 َقاَل: »ِإْن ِشْئَت َدَعْوُت، َوِإْن ِشْئَت َصَبْرَت َفُهَو َخْيٌر َلَك«. 

 َقاَل: َفاْدُعْه. 
َعاِء: » أَ َفُيْحِسَن ُوُضوَءُه َوَيْدُعَو ِبَهَذا الدُّ الٰلُهم   َقاَل: َفأََمَرُه أَْن َيَتَوض 

ْهُت ِبَك  ِإنِِّي أَْسأَلَُك وَ  ْحَمِة، ِإنِِّي َتَوج  ٍد َنِبيِِّ الر  ُه ِإَلْيَك ِبَنِبيَِِّك ُمَحم  أََتَوج 
«.الٰلُهم  ِإَلى َربِِّي ِفي َحاَجِتي َهِذِه ِلُتْقَضى ِلَي،  ْعُه ِفي 

 َفَشفِِّ
 َصَلََة  ِة: ات َفَق اْلُفَقَهاُء َعَلى أَن  ِة الُكَوْيِتي  َوَجاَء في الَمْوُسوَعِة الِفْقِهي  

 اْلَحاَجِة ُمْسَتَحب ٌة.
َعاِء الَواِرِد َعْن َسِيِِّدَنا  َيْدُعو ِبالدُّ   َفَصاِحُب الَحاَجِة يَُصِلِّي َرْكَعَتْيِن ثُم  

 اِبِق ِذْكُرُه.َم الس  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  ىَصل  اّلٰلِ   َرُسولِ 
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: َحِديُث أََنٍس َرِضَي  َوالت  ْرِغيِب َوَقْد َوَرَد في الت   اّلٰلُ    ْرِهيِب للُمْنِذِرِيِّ
َم َقال: »َيا  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَعْنُه، َوَلْفظُُه أَن  الن ِبي  َصل  

ُمَك ُدَعاء  ِإَذا أََصاَبَك َغمٌّ أَْو َهمٌّ َتْدُعو ِبِه   : أََلَ أَُعلِِّ َرب َك َفُيْسَتَجاُب َعِليُّ
ْأ َوَصل َرْكَعَتْيِن، َواْحَمدِ اّلٰلِ    َلَك ِبِإْذنِ  ْثِن َعَلْيِه  أَ وَ اّلٰلَ    َويُْفَرُج َعْنَك: َتَوض 

الٰلُهم  َوَصل َعَلى َنِبيَِِّك َواْسَتْغِفْر ِلَنْفِسَك َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوالُمْؤِمَناِت ثُم  ُقل:  
عِ  َبْيَن  َتْحُكُم  ِإَل  أَْنَت  ِإَلَه  ََل  َيْخَتِلُفوَن،  ِفيِه  َكانُوا  ِفيَما  الَعِليُّ  اّلٰلُ    َباِدَك 
ْبِع، اّلٰلِ    اْلَحِليُم اْلَكِريُم، ُسْبَحانَ اّلٰلُ    الَعِظيُم، ََل ِإَلَه ِإَل   َماَواِت الس  َربِِّ الس 

َواْلَحْمدُ  اْلَعِظيِم،  اْلَعْرِش  اْلَعاَلِميّلٰلِ    َوَربِِّ  ، الٰلُهم   َن،  َربِِّ  اْلَغمِِّ َكاِشَف 
يَن ِإَذا َدَعْوَك، َرْحَمنَ  َج اْلَهمِِّ ُمِجيَب َدْعَوِة اْلُمْضَطرِِّ ْنَيا َواآْلِخَرِة   ُمَفرِِّ الدُّ

ُهَما، َفاْرَحْمِني ِفي َحاَجِتي َهِذِه ِبَقَضاِئَها َوَنَجاِحَها َرْحَمة  تُْغِنيِني  َوَرِحيمَ 
 َواَك«.ِبَها َعْن َرْحَمِة َمْن ِس 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِبِني   َرْكَعَتْيِن  يَُصِلَِّي  أَْن  الَحاَجِة  َصاِحِب  الَحاَجِة،  َفَعَلى  َقَضاِء  ِة 

 تعالى أعلم.واّلٰل  ِبَهِذِه األَْدِعَيِة. هذا، َوَيْدُعوَ 
 العسل الممزوج بالماء 

ُب الَعَسِل الَمْمُزوِج بِالَماءِ ابَلارِِد َصَباح  َهْل يُْسَتَحبُّ :  47السؤال َقْبَل   اً َُشْ
 َعاِم؟ الط  

َعْنَها  اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ   َعنْ روى اإلمام أحمد والترمذي  الجواب:  
َراِب ـال  أََحب    َكانَ :  َقاَلْت  آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولِ   ِإَلى  ش  َوَعَلى  َعَلْيِه 

 .الَباِردُ  الُحْلوُ َم َوَصْحِبِه َوَسل  
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  ى َصل    الن ِبي    أَن  َعْنُه،  اّلٰلُ    َرِضَي   َعب اٍس   اْبنِ   َعنِ وروى اإلمام أحمد  
َراِب  أَيُّ : ُسِئَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ   أَْطَيُب؟  الش 

 «.اْلَباِردُ  اْلُحْلوُ » : َقاَل 
َعَلْيِه  اّلٰلُ    ى َصل    الن ِبي    أَن  َعْنَها،  اّلٰلُ    َرِضَي   َعاِئَشةَ وروى الشيخان َعْن  
 َوَيْشَرُب   َجْحٍش،  ِبْنِت   َزْيَنَب   ِعْندَ   َيْمُكُث   َكانَ َم  َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  

 .َعَسَل   ِعْنَدَها 
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ى َصل  انَ كَ   دْ قَ وَ ِة:  ُدِنِّي  َوَجاَء في ِكَتاِب الَمَواِهِب الل  

 .دِ ارِ البَ  اءِ المَ بِ  وجَ زُ مْ المَ  َل َس العَ  ُب رَ شْ يَ َم آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
ا َوَيُقوُل اْبُن الَقِيِِّم في َزاِد الَمَعاِد في َهْدِي َخْيِر الِعَباِد:     َهْديُهُ   َوأَم 

َراِب،  ِفي ُة،  ِبهِ   يُْحَفظُ   َهْدٍي   أَْكَملِ   َفِمنْ   الش  ح    اْلَعَسَل   َيْشَرُب   َكانَ   َفِإن هُ   الصِِّ
ةِ الصِِّ   ِحْفظِ   ِمنْ   َهَذا   َوِفي  اْلَباِرِد،  ِباْلَماءِ   اْلَمْمُزوجَ   ِإَلى   َيْهَتِدي  ََل   َما  ح 
اِء،  أََفاِضُل   ِإَل    َمْعِرَفِتهِ  يِق   َعَلى  َوَلْعَقهُ   ُشْرَبهُ   َفِإن    اأْلَِطب   اْلَبْلَغمَ   يُِذيُب   الرِِّ
اْلَفَضََلِت،   َعْنَها  َوَيْدَفعُ   لُُزوَجَتَها،   َوَيْجُلو  اْلَمِعَدِة،  َخْمَل   َوَيْغِسُل 

نَُها    َواْلُكَلى   ِباْلَكِبدِ   َذِلَك   ِمْثَل   َوَيْفَعُل   َسَدَدَها،  َوَيْفَتحُ   ِباْعِتَداٍل،  َويَُسخِِّ
 . اهـ.َدَخَلَها ُحْلوٍ  ُكلِِّ  ِمنْ  ِلْلَمِعَدةِ  أَْنَفعُ  َوُهوَ  َواْلَمَثاَنِة،

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
 َسِيَِّدَنا َرُسوَل   ُشْرُب الَعَسِل الَمْمُزوِج ِبالَماِء الَباِرِد، أِلَن    َفُيْسَتَحبُّ 

َم َكاَن َيْشَرُب الَعَسَل، َوَكاَن َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  
َم الُحْلُو الَباِرُد.  َسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه وَ اّلٰلُ    ىَراِب ِإَلْيِه َصل  الش    أََحب  
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،
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 لماذا ترهبنا دائمًا 

ن  :  48السؤال
َ
أ ِمْنَك  ُُتِبُّ َعَرْفَنا  ن  انلُّ   َك 

َ
َوأ َخلٌَل،    َك ْصَح،  َحَصَل  إَِذا  تُنَبَِِّه 
الس   ُهَو  َما  نَلَا  َر  تََُبِِّ ْن 

َ
أ بِاإِلْماَكِن  ن  َفَهْل 

َ
أ يف  تُ َبُب  دائماً  بُ ه  رَ َك  نا 

 َوُُتَِوُِّفَنا؟ 
ِمم    َوَجل    َعز  اّلٰلَ    أَْرُجوأوَلً:  الجواب:   أَُكوَن  يُِحبُّ أَْن    ْن 

َحَذٍر ِمَن الَماِدِحيَن، َكَما أَْرُجوُه تعالى أَْن اِصِحيَن، َوأَْن أَُكوَن َعَلى  الن  
َه َعَلى َتْقِصيِرِه َوَخَلِلِه َوأَْخَطاِئِه، َوأَْن أَُوِطَِّن َنْفِسي  أَْن يَُنب    ْن يُِحبُّ أَُكوَن ِمم  

 ُجوِع إلى الَحِقِّ ِإْن َظَهَر.للرُّ 
  اَس ِمْن َرْحَمةِ ْن يَُقِنُِّط الن  أَْن ََل أَُكوَن ِمم    َوَجل    َعز  اّلٰلَ    أَْرُجوثانيًا:  

نُُهْم ِمْن َمْكرِ ْن َيْخَدُع الن  تعالى، َوأَْن ََل أَُكوَن ِمم  اّلٰلِ   تعالى  اّلٰلِ    اَس َويَُؤِمِّ
َمَع   أَْن أَُكوَن ُمْعَتِدَل    َوَجل    َعز  اّلٰلَ    تعالى، أَْرُجو اّلٰلِ    َوُهْم َعَلى َمْعِصَيةِ 
َغيْ  َوَمَع  ِمم  َنْفِسي  أَُكوَن  أَْن  تعالى  أَْرُجوُه  َكَما  الَقاِنَط ِري،  يَُرِغُِّب  ْن 

 َوالُمَعاِنَد َوالُمَكاِبَر. ْن يُْنِذُر الُمِصر  َوالَياِئَس، َوأَْن أَُكوَن ِمم  
َجاَء في ِحْلَيِة األَْوِلَياِء: َوَقاَم اْلُمِغيَرُة ْبُن ُمَخاِدٍش َذاَت َيْوٍم    ثالثًا:

ُفوَنَنا َحت ى َتَكاَد ُقُلوبَُنا َتِطيُر؟   ِإَلى اْلَحَسِن َفَقاَل: َكْيَف َنْصَنُع ِبأَْقَواٍم يَُخوِِّ
اْلَحَسُن: أَْقَوام َواّلٰل    َفَقاَل  َتْصَحَب  ُفوَنَك   ا  أَلَْن  يُْدِرَكَك   يَُخوِِّ َحت ى 

نُوَنَك َحت ى َيْلَحَقَك اْلَخْوُف.  ا  اأْلَْمُن َخْيٌر َلَك ِمْن أَْن َتْصَحَب أَْقَوام  يَُؤمِِّ
البخاري   اإلمام  الن اَر، فوروى  ُر  يَُذكِِّ ِزَياٍد  ْبُن  الَعََلُء  َوَكاَن  َقاَل: 
ِط الن اَس؟   َفَقاَل َرُجٌل: ِلَم تَُقنِِّ

َط الن اَس،َقاَل: َوأََنا أَْقدِ  ہۀ﴿َعز  َوَجل  َيُقوُل:  َواّلٰل    ُر أَْن أَُقنِِّ
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َوَيُقوُل:  [53]الزمر:    ےھھھھہہہ چ﴿ . 
ُروا ِباْلَجن ِة  [43]غافر:    ﴾ڇڇڇڇ . َوَلِكن ُكْم تُِحبُّوَن أَْن تُـَبش 

داّلٰلُ    َعَلى َمَساِوِئ أَْعَماِلُكْم، َوِإن َما َبَعَث  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ى َصل    ا  ُمَحم 
ر َوَصْحِبِه َوَسل    ِبالن اِر َمْن َعَصاُه. ا  ِباْلَجن ِة ِلَمْن أََطاَعُه، َوُمْنِذر ا  َم ُمـَبشِِّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
  اّلٰلِ،َب بِ الِحْكَمَة َفَرغ  اّلٰلُ    ْن آَتاهُ تعالى أَْن أَُكوَن ِمم  اّلٰلَ    َفِإِنِّي أَْرُجو

راّلٰلِ    َب ِمنَ َوَره   ْن ، َوأَْرُجوُه أَْن ََل أَُكوَن ِمم  ا  َوُمْنِذر  ا  تعالى، َوَكاَن ُمَبِشِّ
نُُهْم ِمْن َمْكرِ تعالى، َوأَْن ََل أَُكوَن ِمم  اّلٰلِ    اَس ِمْن َرْحَمةِ يَُقِنُِّط الن    ْن يَُؤِمِّ

 تعالى أعلم.واّلٰل  وَن. آمين. هذا،رُّ تعالى َوُهْم ُمِص اّلٰلِ 
 العزلة وآدابها

ْحَبْبُت الُعْزلََة، َفَما يِهَ آَداُبَها؟: 49السؤال
َ
رِيُد َسَلَمَة َقلْيِب، َفأ

ُ
 أ

اّلٰلُ    َرِضَي   ُعَمرَ   ْبنِ اّلٰلِ    َعْبدِ   َعنْ روى اإلمام أحمد    أوَلً:الجواب:  
َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسولُ   َقاَل :  َقاَل َعْنُهَما   َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َم: َعَلْيِه 

 ال ِذي  ِمنَ   ا  أَْجر  أَْعَظمُ   أََذاُهْم،  َعَلى  َوَيْصِبرُ   الن اَس   يَُخاِلطُ   ال ِذي  اْلُمْؤِمنُ »
 «.أََذاُهمْ  َعَلى  َيْصِبرُ  َوََل   الن اَس   يَُخاِلطُ  ََل 

  َشَعاِئرِ   َوُشُهودُ   اْلَفَواِئِد،  اْكِتَساُب   ِفيَها   اْلُمَخاَلَطةَ   ِإن  :  َوَقالُوا 
  ِبِعَياَدةِ   َوَلوْ   ِإَلْيِهمْ   اْلَخْيرِ   َوِإيَصالُ   اْلُمْسِلِميَن،   َسَوادِ   َوَتْكِثيرُ   ِم،ْسََل اإلِ 

ََل   َوِإْفَشاءِ   اْلَجَناِئِز،  َوَتْشِييعِ   اْلَمْرَضى،  َوالن ْهِي   ِباْلَمْعُروِف   ْمرِ َواألَ   ِم،الس 
 َوُحُضورِ   اْلُمْحَتاِج،  َوِإَعاَنةِ   َوالت ْقَوى،  اْلِبرِِّ   َعَلى  َوالت َعاُونِ   اْلُمْنَكِر،  َعنِ 

ا   َذِلَك  َوَغْيرِ   َجَماَعاِتِهْم،  . اهـ.أََحدٍ  ُكل َعَلْيهِ  َيْقِدرُ  ِمم 
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أََمَر  َواّلٰلُ  وتعالى  ُسْبَحاَنُه  َوَحض      َعنِ   َوَنَهىَعَلْيِه،    ِباَلْجِتَماِع، 
رَ   اَلْفِتَراِق  ڄڄڄڄڦ﴿:  ِذْكُرهُ   َتَعاَلى   َفَقاَل   ِمْنُه،  َوَحذ 

ڍڍڇڇڇڇچچچچڃڃڃڃ

 . [103]آل عمران:  ڌ
  اْلُقُلوِب   َوَتْأِليِف   اْلَكِلَمةِ   َجْمعِ   ِفي   اْلُمْسِلِمينَ   َعَلى   اْلِمن ةِ   َوأَْعَظمُ 

ٹٹٹٹٿٿٿٿٺٺٺ﴿:  َوَجل   َعز    َفَقاَل  ِمْنُهمْ 

 . [63]األنفال:  ﴾ڦڦڦڤڤڤڤ
ھھھھہہہہ﴿:  َوَتَعاَلى  ُسْبَحاَنهُ   َوَقاَل 

 . اهـ. [105]آل عمران:   ﴾ےے
 يَُذكُِِّركَ   ا  َجِليس  َوَجْدَت   ِإنْ تعالى:  اّلٰلُ    َرِحَمهُ   َوَيُقوُل اإِلَماُم الَغَزاِليُّ 

  َغِنيَمةُ   َفِإن َها   َتْسَتْحِقْرُه،  َوََل   َواْغَتِنْمهُ   تَُفاِرْقُه،  َوََل   َفاْلَزْمهُ   َوِسيَرتُهُ   ُرْؤَيُتهُ اّلٰلَ  
ْق   اْلُمْؤِمِن،   َوَضال ةُ   اْلُمْؤِمنِ  اِلحَ   اْلَجِليَس   أَن    َوَتَحق   اْلَوْحَدِة،   ِمنَ   َخْيرٌ   الص 

وءِ  اْلَجِليِس   ِمنَ  رٌ َخيْ  اْلَوْحَدةَ  َوأَن    . اهـ. السُّ
  َوَفَسادِ   اْلِفَتنِ   ظُُهورِ   ِعْندَ   اْلُعْزَلةِ   أَْفَضِلي ةِ   ِإَلى  اْلُعَلَماءُ   َذَهَب   ثانيًا:

 َعَلْيهِ   َيِجُب   َفِإن هُ   اْلِفْتَنِة،  ِإَزاَلةِ   َعَلى  ُقْدَرةٌ   َلهُ   اإِلْنَسانُ   َيُكونَ   أَنْ   ِإَل    الن اِس،
ْعُي  ا   َواإِلْمَكاِن،  اْلَحال  ِبَحَسِب   ِإَزاَلِتَها   ِفي  الس   َفَقدِ   اْلِفْتَنةِ   أَي امِ   َغْيرِ   ِفي   َوأَم 
 .طِ َواَِلْخِتََل  اْلُعْزَلةِ   َبْينَ   اْلُمَفاَضَلةِ   ِفي اْلُعَلَماءُ  اْخَتَلَف 

  َعَلى   ِبالن اِس   طَ اَلْخِتََل   أَن    اْعَلمْ :  تعالىاّلٰلُ    َرِحَمهُ   الن َوِويُّ   َقال
ِهْم،  ُدونَ   َخْيِرِهمْ   ُشُهودِ   ِمنْ   أَْي ـ    َذَكْرتُهُ   ال ِذي  اْلَوْجهِ   ِمنْ   َمِتِهمْ َوَسََل   َشرِِّ
هِ  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسول  َعَلْيهِ   َكانَ   ال ِذي  اْلُمْخَتارُ   ُهوَ ـ    َشرِِّ
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َوَسل     َوَكَذِلَك   َعَلْيِهْم،  ُمهُ َوَسََل اّلٰلِ    َصَلَواُت   ِبَياءِ األَنْ   َوَساِئرُ َم  َوَصْحِبِه 
اِشُدونَ  اْلُخَلَفاءُ  َحاَبةِ   ِمنَ  َبْعَدُهمْ  َوَمنْ  الر    ِمنْ  َبْعَدُهمْ  َوَمنْ  َوالت اِبِعينَ  الص 
 َبْعَدُهْم،   َوَمنْ   الت اِبِعينَ   أَْكَثرِ   َمْذَهُب   َوُهوَ   َوأَْخَياِرِهْم،  اْلُمْسِلِمينَ   ُعَلَماءِ 
اِفِعيُّ   َقال َوِبهِ   . اهـ.أَْجَمِعينَ  َعْنُهمْ اّلٰلُ   َرِضَي  اْلُفَقَهاءِ  َوأَْكَثرُ  َوأَْحَمدُ  الش 

الَخْلِق    ثالثًا: َعِن  ِباْعِتَزاِلِه  َيْعَتِقَد  أَْن  الُعْزَلَة  آَثَر  ِإَذا  للَعْبِد  َيْنَبِغي 
ِه،  ِمنْ   الن اِس   َمةَ َسََل  َل األَ   َفِإن    اْلَخْلِق،  َشرِِّ   ِمنْ   َمَتهُ َسََل   َيْقِصدَ   َوََل   َشرِِّ  و 
  اْسَتْصَغرَ   َوَمنِ   اْلَخْلِق،  َلىعَ   َمِزي ِتهِ   ُشُهودُ   َوالث اِنَي   َنْفِسِه،  اْسِتْصَغارِ   َنِتيَجةُ 
رٌ  َفُهوَ  أََحدٍ  َعَلى  َمِزي ة   ِلَنْفِسهِ  َرأَى َوَمنْ  ُمَتَواِضعٌ   َفُهوَ  َنْفَسهُ   .ُمَتَكبِِّ

  َجِميعِ   ِمنْ   ا  َخاِلي   َربِِِّه،  ِذْكرَ   ِإَل    ْذَكارِ األَ   َجِميعِ   ِمنْ   ا  َخاِلي  َيُكونَ   َوأَنْ 
 األَْسَباِب،  َجِميعِ   ِمنْ   الن ْفِس   ُمَطاَلَبةِ   ِمنْ   ا  َوَخاِلي  َربِِِّه،  ِرَضا   ِإَل    اإِلَراَداِت 

َفةِ  ِبَهِذهِ  َيُكنْ  َلمْ  َفِإنْ   . َبِلي ةٍ  أَوْ  ِفْتَنةٍ   ِفي تُوِقُعهُ  َخْلَوَتهُ  َفِإن   الصِِّ
  اْعِتَزالُ   ِهَي   اْلَحِقيِقي ةَ   اْلُعْزَلةَ   ن  أِلَ   اْلَمْذُموَمَة؛  اْلِخَصال  َيْتُركَ   َوأَنْ 
َفاِت   ِلَتْبِديلِ  َفالت ْأِثيرُ  اْلَمْذُموَمِة،  اْلِخَصالِ   .األَْوَطانِ   َعنِ  ِللت َناِئي  ََل  الصِِّ
  َما  َعَلى  َوَيْصِبرَ   اْلَمِعيَشِة،  ِمنَ   ِباْلَيِسيرِ   َوَيْقَنعَ   ،َل اْلَحََل   َيْأُكل  َوأَنْ 

 ِمنْ   ِفيهِ   يَُقال   َما   ِإَلى   اإِلْصَغاءِ   َعنِ   َسْمَعهُ   َوَيُسد    اْلِجيَراِن،   أََذى  ِمنْ   َيْلَقاهُ 
 . ِباْلُعْزَلةِ   َعَلْيهِ  َثَناءٍ 

  ِفي   ِإَلْيهِ   َنْفُسهُ   ِلَتْسَتِريحَ   َصاِلحٌ   َجِليٌس   أَوْ   َصاِلَحٌة،  أَْهٌل   َلهُ   َوْلَيُكنْ 
اَعاِت  َبِقي ةِ   َعَلى َعْونٌ   َفِفيهِ  اْلُمَواَظَبِة،  َكدِِّ  ِمنْ   َساَعة   اْلَيْومِ   .الس 

ْكرِ  َكِثيرَ  َوْلَيُكنْ   . اهـ. اْلَقْبرِ  َوَوْحَدةِ  ِلْلَمْوِت  الذِِّ
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 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
اَعِة َخْيٌر  اِس، َوَتْكِثيُر َسَواِد الُمْسِلِميَن ِمْن أَْهِل الط  َفاَلْخِتََلُط ِبالن  

اَم الِفْتِن ِمَن الِفْتَنِة، َوَلْم   ِإَذا َكاَن الَعْبُد َيَخاُف َعَلى َنْفِسِه أَي  الُعْزَلِة، ِإَل  ِمَن  
، َفَعَلْيِه ِبالُعْزَلِة  ا  َثُه َزاَدُه ِعْلمتعالى، َوِإْن َحد  اّلٰلَ    َرهُ ِإْن َرآُه َذك    ا  َيِجْد َجِليس

 تعالى أعلم.واّلٰل  ِبُشُروِطَها التي ُذِكَرْت. هذا،
 أعمار أهل الجنة

ن  : 50السؤال
َ
ْعَماَر  َهْل َصِحيٌح أ

َ
ْهلِ أ

َ
وَن؟ اجَلن   أ  ِة َواِحَدٌة، اَل يَْكََبُ

  الن ِبي    أَن    ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   َجَبلٍ   ْبنِ   ُمَعاذِ   َعنْ روى الترمذي  الجواب:  
 الَجن ةَ   الَجن ةِ   أَْهُل   »َيْدُخُل :  َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  
ِلينَ  ا  ُمْرد  ا  ُجْرد « َوَثََلِثينَ  َثََلٍث  أَوْ  َثََلِثينَ  أَْبَناءَ  ُمَكح   .َسَنة 

 : َجْمُع أَْجَرَد، َوُهَو الذي ََل َشْعَر َعَلى َجَسِدِه.ا  ُجْرد
 َعَلى َذْقِنِه. : َجْمُع أَْمَرَد، َوُهَو الُغََلُم الذي ََل َشْعَر ا  ُمْرد

ِلينَ   : أَْجَفاُن أَْعُيِنِهْم ُسوٌد َكالُكْحِل.ُمَكح 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ِإن  َباِب َوالشُّ ِة ِمَن الش  َفَجِميُع أَْهِل الَجن   َما َيْدُخُلوَن ُيوِخ َوالُكُهوِل 

 َباِب. َة في ِسِنِّ الش  الَجن  
الن   ُجْمَلِة  ِمْن  ِفيِه:  َوَهَذا  تعالى  َقاَل  الذي  ۉۉۅ﴿ِعيِم 

. َوالذي َقاَل ِفيِه  [71]الزخرف:    ﴾ائىىېېېې
َرُسولُ  َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َسِيُِّدَنا  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  »َعَلْيِه  : اّلٰلُ   َقاَل َم 

اِلِحينَ   ِلِعَباِدي  أَْعَدْدُت   َخَطرَ   َوََل   َسِمَعْت،  أُُذنٌ   َوََل   َرأَْت،  َعْينٌ   ََل   َما   الص 
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ہہۀۀڻڻڻڻ﴿  : ِشْئُتمْ   ِإنْ   وا أَفاْقرَ   َشٍر،ـبَ   َقْلِب   َعَلى

 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي   ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ رواه الشيخان    «[17]السجدة:  ہ
 الُوُجوِه.ِة أَْكَمُل َحاٍل، َوأَْفَضُلُه َوأَْعََلُه ِمن ُكِلِّ  َفَحاُل أَْهِل الَجن  

تعالى أَْن َيْجَعَلَنا ِمْن أَْهِلَها ِبُجوِدِه َوَفْضِلِه َوَكَرِمِه. آمين. اّلٰلَ    َوأَْسأَلُ 
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 مصير من فقد عقله 

اِل  :  51السؤال ِسِنِّ  َبْعَد  َفَهْل إِنَْساٌن  حَنَْبُه،  َوَقىَض  َعْقلَُه،  َفَقَد  لْكِيِف 
ْم اَل؟حُيَاَسُب يَْوَم ال

َ
 ِقَياَمِة أ

﴿ اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:   .  [24]الصافات:    ىبمبحبخبتعالى: 
]الحجر:   ڀڀڀ  پپپپ﴿َوَيُقوُل تعالى:  

َم: َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    . َوَيُقوُل َسِيُِّدَنا َرُسولُ [93ـ92
 َوَعنْ   أَْفَناُه،  ِفيمَ   ُعُمِرهِ   َعنْ   يُْسأََل   َحت ى  الِقَياَمةِ   َيْومَ   َعْبدٍ   َقَدَما   َتُزولُ   ََل »

 ِفيمَ   ِجْسِمهِ   َوَعنْ   أَْنَفَقُه،  َوِفيمَ   اْكَتَسَبهُ   أَْينَ   ِمنْ   َماِلهِ   َوَعنْ   َفَعَل،  ِفيمَ   ِعْلِمهِ 
 َعْنُه.اّلٰلُ   َرِضَي  األَْسَلِميِِّ   َبْرَزةَ  أَِبي  َعنْ « رواه الترمذي  أَْبََلهُ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُه  ْكِليِف، َفِإن  الت    َفِإَذا َماَت اإِلْنَساُن َمْسُلوَب الَعْقِل َبْعَد ُدُخوِلِه ِسن  

َحَسَناتُُه   َرَجَحت  َفِإْن  َعْقُلُه،  يُْسَلَب  أَْن  َقْبَل  ِمْنُه  َكاَن  َما  َعَلى  يَُحاَسُب 
تعالى، َوِإْن َرَجَحْت َسِيَِّئاتُُه اّلٰلِ    َعاَدِة ِبِإْذنِ ْهِل الس  َعَلى َسِيَِّئاِتِه َفُهَو ِمْن أَ 

َعَذَبهُ  َشاَء  ِإْن  الَمِشيَئِة،  َتْحَت  َفُهَو  َحَسَناِتِه  َشاَء  اّلٰلُ    َعَلى  َوِإْن   تعالى، 
 َعَفا َعْنُه. 
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ْعَد بُُلوِغِه أَْن  تعالى الذي اْبَتََلُه ِبَفْقِد َعْقِلِه َقْبَل َمْوِتِه َوبَ اّلٰلَ    َوَنْرُجو
 ِلَسِيَِّئاِتِه. ا  َيُكوَن َذِلَك َتْكِفير

ْكِليِف َوَماَت َعَلى َذِلَك َفَهَذا  الت    ا ِإَذا َفَقَد َعْقَلُه َقْبَل ُدُخوِلِه ِسن  أَم  
 أعلم. تعالى  واّلٰل    تعالى أَْعَلُم ِبَحاِلِه َيْوَم الِقَياَمِة. هذا،َواّلٰل    ٍف، َغْيُر ُمَكل  

 تطويل الظفر لتنظيف األذنين 

ُذِن؟ :  52السؤال 
ُ
ْجِل َتْنِظيِف األ

َ
، َوَذلَِك ِمْن أ  َهْل ََيُوُز َتْطِويُل ُظْفِر اخلِْنرِصِ

  َعنِ   ،َعْنهُ اّلٰلُ    َرِضَي   ُهَرْيَرةَ   أَِبي  َعنْ روى اإلمام مسلم  الجواب:  
 أَوْ ـ    َخْمٌس   »اْلِفْطَرةُ :  َقاَل َم  َوَصْحِبِه َوَسل  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل    الن ِبيِِّ 
ِبِط،  َوَنْتُف   اأْلَْظَفاِر،  َوَتْقِليمُ   َواَلْسِتْحَداُد،  اْلِخَتاُن،ـ    اْلِفْطَرةِ   ِمنَ   َخْمٌس   اإْلِ
اِرِب« َوَقصُّ   (ةِ انَ العَ   ِق لْ حَ  نْ عَ  ةٌ ايَ نَ كِ  :اَلْسِتْحَدادُ ) .الش 

ِبالت   األُْصُبِع،  َوالُمَراُد  َرْأَس  يََُلِمُس  َما  َعَلى  ِزيَد  َما  ِإَزاَلُة   ْقِليِم 
َقل  َوأَم   َطاَلْت  َفَمَتى  ِبطُوِلَها،  َمعَتَبٌر  َفُهَو  األَْظَفاِر  َتْقِليِم  َتْوِقيُت  َمَها، ا 

َويُْسَتَحبُّ  َواألَْحَواِل،  األَْشَخاِص  ِباْخِتََلِف  َذِلَك  َتْقِليُم   َوَيْخَتِلُف 
 َيْوِم ُجُمَعٍة. اِر ُكل  األَْظفَ 

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
َيْوم أَْرَبِعيَن  ِمْن  أَْكَثَر  َتْقِليٍم  ِبُدوِن  الِخْنِصِر  َتْرُك ظُْفِر  َيُجوُز  ،  ا  َفََل 

 َوَبْعُض الُفَقَهاِء َقاَل: َيْحُرُم.
َعاُء ِإَطاَلِتِه ِمْن أَْجِل َتْنِظيِف األُُذِن  َوأَم   ، َولْيَس  ا  َفَلْيَس َصِحيح ا اِدِّ

ر َتْنِظيَف األُُذِن يُْمِكُن أَْن َيُكوَن   َِلْرِتَكاِب الَكَراَهِة أَو الَحَراِم، أِلَن    ا  ُمَبِرِّ
 تعالى أعلم. واّلٰل  ِبَوِسيَلٍة أُْخَرى. هذا،
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 حقيقة الرعد

ْم  تََصاُدِم الس  ْعِد، َهْل ُهَو نَاتٌِج َعْن  َما يِهَ َحِقيَقُة الر  :  53السؤال
َ
أ َحاِب، 

؟  ُهَو َصْوُت َملَك 
الت    اْسَتَحب    أوَلً:الجواب:   الُفَقَهاِء  الر  ُجْمُهوُر  ِعْنَد  ْعِد،  ْسِبيَح 

ْعُد ِبَحْمِدِه َفَيُقوُل َساِمُعُه ِعْنَد َسَماِع َصْوِت الر   ْعِد: ُسْبَحاَن َمْن يَُسِبُِّح الر 
ِخيَفِتِه،   ِمْن  بِ الٰلُهم   َواْلَمََلِئَكُة  تُْهِلْكَنا  َوََل  بَغَضِبَك،  َتْقُتْلَنا  اِبَك، ذَ عَ ََل 

 وَعاِفَنا َقْبَل َذِلَك.
َعْبدِ  َعْن  الُمْفَرِد  األََدِب  في  البخاري  اإلمام  َبْيرِ اّلٰلِ    روى  الزُّ   ْبِن 

ُسْبَحاَن اّلٰلُ    َرِضَي  َوَقاَل:  اْلَحِديَث،  َتَرَك  ْعَد  الر  َسِمَع  ِإَذا  َكاَن  أَن ُه  َعْنُه، 
ْعُد ِبَحْمِدِه َواْلَمََلِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه؛ ثُم  َيُقوُل: ِإن  َهَذا َلَوِعيٌد   ُح الر  ال ِذي يَُسبِِّ

 َشِديٌد أِلَْهِل اأْلَْرِض.
َعْنُهَما  اّلٰلُ    ْبِن َعب اٍس َرِضَي اّلٰلِ    َعاِء َعْن َعْبدِ في الدُّ   َبَراِنيُّ وروى الط  

َعْنُه ِفي َسَفٍر َفأََصاَبَنا َرْعٌد َوَبْرٌق اّلٰلُ    َقاَل: ُكن ا َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخط اِب َرِضَي 
ْعَد: ُسْبَحانَ  ْعُد َوَبْرٌد َفَقاَل َلَنا َكْعٌب: َمْن َقاَل ِحيَن َيْسَمُع الر  ُح الر   َمْن يَُسبِِّ

ْعِد.  ا  ِبَحْمِدِه َواْلَمََلِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َثََلث ا َيُكوُن ِفي َذِلَك الر   ُعوِفَي ِمم 
 َعْنُهَما: َفُقْلَنا َفُعوِفيَنا.اّلٰلُ  َقاَل اْبُن َعب اٍس َرِضَي 

ي َبْعِض الط ِريِق َفِإَذا  َعْنُه فِ اّلٰلُ    ثُم  َلِقيُت ُعَمَر ْبَن اْلَخط اِب َرِضَي 
 َبْرَدةٌ َقْد أََصاَبْت أَْنَفُه َفأَث َرْت ِبِه، َفُقْلُت: َيا أَِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، َما َهَذا؟ 

 َفَقاَل: َبْرَدةٌ أََصاَبْت أَْنِفي َفأَث َرْت ِبي.
َكْعب ِإن   َيْسَمُع    ا  َفُقْلُت:  ِحيَن  َقاَل  َمْن  َلَنا:  َقاَل  ْعَد  الر  َسِمَع  ِحيَن 
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ا  ْعُد ِبَحْمِدِه َواْلَمََلِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه ُعوِفَي ِمم  ُح الر  ْعَد: ُسْبَحاَن َمْن يَُسبِِّ الر 
ْعِد، َفُقْلَنا َفُعوِفيَنا.  َيُكوُن ِفي َذِلَك الر 

 : َفَهَل  أَْعَلْمُتُموَنا َحت ى َنُقوَلُه. َعْنهُ اّلٰلُ   َفَقاَل ُعَمُر َرِضَي 
َرِضَي ثانيًا:   َعب اٍس  اْبِن  َعِن  أحمد  اإلمام  َقاَل:  اّلٰلُ    روى  َعْنُهَما 

ِإَلى َرُسولِ  َيُهوُد  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    أَْقَبَلْت  َم، َعَلْيِه َوَعَلى 
، َعَرْفَنا َفَقالُوا: َيا أََبا اْلَقاِسِم،   ِإن ا َنْسأَلَُك َعْن َخْمَسِة أَْشَياَء، َفِإْن أَْنَبْأَتَنا ِبِهن 

.. ِمْن ُجْمَلِة  .أَن َك َنِبيٌّ َوات َبْعَناَك، َفأََخَذ َعَلْيِهْم َما أََخَذ ِإْسَراِئيُل َعَلى َبِنيهِ 
ْعُد؟   َما َسأَلُوُه َعْنُه: َقالُوا: أَْخِبْرَنا َما َهَذا الر 

َحاِب ِبَيِدِه ـ أَْو ِفي اّلٰلِ    اَل: »َمَلٌك ِمْن َمَلِئَكةِ قَ  َعز  َوَجل  ُمَوك ٌل ِبالس 
َحاَب، َيُسوُقُه َحْيُث أََمَر اّلٰلُ   «. َيِدِه ـ ِمْخَراٌق ِمْن َناٍر، َيْزُجُر ِبِه الس 

ْوُت ال ِذي َنْسَمُع؟  َقالُوا: َفَما َهَذا الص 
 َقاَل: »َصْوتُُه«.

 الُوا: َصَدْقَت.قَ 
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ُمَوك   َمَلٌك  َعز  َفُهَناَك  َرِبَِّنا  ِقَبِل  ِمْن  َيِدِه ِبالس    َوَجل    ٌل  َوفي  َحاِب، 

الس   ِبِه  َيْزُجُر  َناٍر  ِمْن  ِمْخَراٍق، َمَخاِريُق  َجْمُع  )َمَخاِريُق:  َوَيُسوُقُه  َحاَب 
ْبَياُن، َوالُمَراُد ِبِه في الَحِديِث   َوُهَو ِفي اأْلَْصِل َثْوٌب يَُلفُّ َوَيْضِرُب ِبِه الصِِّ

َحاَب( َوالص   ْوُت ُهَو َصْوُت الَمَلِك، َوَهَذا ِمَن آَلٌة َتْزُجُر ِبَها اْلَمََلِئَكُة الس 
ْعُد ْسِليِم، َوِإْن َكاَن الُعَلَماُء َيُقولُوَن َهَذا الر  ا، َعَلْيَنا ِبالت  ِة َعن  ِبي  األُُموِر الَغيْ 

الس   َتَصاُدِم  ِإن  َناِتٌج َعْن  َنُقوُل:  َفَنْحُن  الَغْيِبي    َحاِب،  َتُكوُن الَحَقاِئَق  َقْد  َة 
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ي   الَماِدِّ َمْظَهر األَْسَباُب  ال   ا  ُة  ِلِتْلَك  الَمَظاِهِر  َربُّ ِمْن  َيُقوُل  َتَباَرَك َحَقاِئِق،  َنا 
َتْسِبيُح [44]اإلسراء:    ںںڱڱڱڱ﴿ وتعالى:   َيُكوُن  َفَقْد   .

ُة َراَرُة الَكْهُرَباِئي  الَبََلِبِل َتْغِريَدَها، َوَتْسِبيُح الِبَحاِر َصْوَت أَْمَواِجَها، َوالش  
الَمَلِك    َساِلِبِه َمَع ُموِجِبِه ِهَي َمْظَهُر َصْوِت َحاِب  اِتَجُة ِعْنَد َتَصاُدِم الس  الن  

 ْعِد. ِر ِبَصْوِت الر  الُمَفس  
ْعُد  َوَلِكْن َعَلْيَنا أَْن َنُقوَل ِعْنَد َسَماِع الر   ْعِد: ُسْبَحاَن َمْن يَُسِبُِّح الر 

ِخيَفِتِه،   ِمْن  َواْلَمََلِئَكُة  تُْهِلْكَنا  الٰلُهم   ِبَحْمِدِه  َوََل  بَغَضِبَك،  َتْقُتْلَنا  ََل 
 تعالى أعلم. واّلٰل  ، وَعاِفَنا َقْبَل َذِلَك. هذا،اِبَك ذَ عَ بِ 

 هل الخف من السنة؟ 

ن  :  54السؤال
َ
ِة، َوَمْن تََرَك لُبَْسُه تََرَك  ن  لُبَْس اخلُِفِّ ِمَن السُّ   َهْل َصِحيٌح أ

 ًة ََشِيَفًة؟ًة َنَبِوي  ُسن  
السُّ الجواب:   ِمَن  َلْيَس  الُخِفِّ  َمْشُروِعي  ن  لُْبُس  َثَبَتْت  َوَلِكْن  ُة  ِة، 

ِبالسُّ الَمْسِح َعَلى الُخف   ِمْنَها َما رواه أبو داود َعْن َعِليٍِّ ِة الُمَطه  ن  ْيِن  َرِة، 
أَوْ اّلٰلُ    َرِضَي  اْلُخفِِّ  أَْسَفُل  َلَكاَن  ْأِي  ِبالر  يُن 

الدِِّ َكاَن  َلْو  َقاَل:  َلى  َعْنُه 
َرُسوَل  َرأَْيُت  َوَقْد  أَْعََلُه،  ِمْن  آِلِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    ِباْلَمْسِح  َوَعَلى  َعَلْيِه 

ْيِه.َوَصْحِبِه َوَسل    َم َيْمَسُح َعَلى َظاِهِر ُخف 
أَ، َوَمَسَح   اٍم َقاَل: َباَل َجِريٌر ثُم  َتَوض  وروى اإلمام مسلم َعْن َهم 

ْيِه، َفقِ   يَل: َتْفَعُل َهَذا؟ َعَلى ُخف 
َرُسوَل  َرأَْيُت  َنَعْم،  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َفَقاَل:  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

ْيِه.َوَسل   أَ َوَمَسَح َعَلى ُخف   َم َباَل، ثُم  َتَوض 
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الُخف   َعَلى  الَمْسِح  َوَلِكْن َغْسُل  َواألَْصُل في  الَجَواُز،  الَقَدَمْيِن  ْيِن 
 ْيِن، ِعْنَد ُجْمُهوِر الُفَقَهاِء. أَْفَضُل ِمَن الَمْسِح َعَلى الُخف  

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
، ة  َنَبِوي  ُه َتَرَك ُسن  ِة، َوَمْن َتَرَكُه ََل َيْعِني أَن  ن  َفُلْبُس الُخِفِّ َلْيَس ِمَن السُّ   ة 

ٌع، َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َسِيَِّدَنا َرُسوَل   َوَلِكن   َم ُمَشِرِّ
 تعالى أعلم. واّلٰل  . هذا،لُْبَسُه ََل َحَرَج ِفيهِ  َة أَن  ِلُيَعِلَِّم األُم   َفَلِبَس الُخف  

 نشر صور الموائد على النت 

نَْْشِ  :  55السؤال ُحْكُم  الط  َما  َمَوائِِد  ْجِهَزةِ ُصَورِ 
َ
أ ىلَعَ  َوالَفَواكِِه  َعاِم 

ِ  ِث بِنِْعَمةِ َحدُّ ِة اِل  َواُصِل االْجتَِماِعِِّ بِنِي  اِل    تعاىل َعلَْيَنا؟ اّٰلله
ِه،  َعنْ   أَِبيِه،  َعنْ   ُشَعْيٍب،  ْبنِ   َعْمِرو  َعنْ روى البيهقي    الجواب:  َجدِِّ

 تُْؤِذهِ   َوََل : »َقاَل َم  َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   أَن  
 َلمْ   َفِإنْ   َلُه،  ْهدِ أَ فَ   َفاِكَهة    اْشَتَرْيَت   َوِإنِ   ِمْنَها،  َلهُ   َتْغِرَف   أَنْ   ِإَل    ِقْدِركَ   ِبُقَتارِ 
 «.َوَلَدهُ  ِبَها ِلَيِغيظَ  َوَلُدكَ   ِبَها  َيْخُرجْ  َوََل  ،ا  ِسرِّ  َفأَْدِخْلَها  َتْفَعْل 

أَن  َوِمم   ِفيِه  َرْيَب  ََل  الُمَحر    ا  ِمَن  الُمْسِلِميَن  الَمْعُلوَمِة  ِإيَذاَء   َماِت 
يِن.   في الِدِّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
ة  في َزَمِن َغََلِء األَْسَعاِر  َعاِم، َوَخاص  َفََل َيُجوُز َنْشُر ُصَوِر َمَواِئِد الط  

ة  أَْبَناَء الُفَقَراِء، َوَقْد  َة الُفَقَراِء، َوَخاص  َهَذا يُْؤِذي َعام    َواْنِتَشاِر الَفْقِر، أِلَن  
َوَحَسٍد   ِحْقٍد  إلى  َويَُؤِدِّي  األَْزَواِج،  َبْيَن  ِخََلٍف  إلى  األَْمُر  َهَذا  يَُؤِدِّي 

َضا َعنِ   تعالى.اّلٰلِ  َوَبْغَضاَء، َوَعَدِم الِرِّ
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َعَلْيِه، َفَعَلْيِه أَْن َيُعوَد   َوَجل    َعز  اّلٰلِ    ُث ِبِنْعَمةِ اَن الَعْبُد َيَتَحد  َوِإَذا كَ 
  ى َصل  اّلٰلِ    َسِيِِّدَنا َرُسولِ   أَْمرَ   ِبَفْضِل َزاِدِه َعَلى َمْن ََل َزاَد ِعْنَدُه، َوأَْن َيْلَتِزمَ 

َعاِم، ِم ِإيَذاِء اآلَخِريَن ِبَراِئَحِة الط  َم ِبَعدَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ  
 َعاِم.َوَعَدِم ِإيَذاِء أَْبَناِء الُمْسِلِميَن الُفَقَراِء ِبُرْؤَيِة َمَواِئِد الط  

الط   َمَواِئِد  ُصَوِر  ِمْن  ُصوَرٍة  ِمْن  الُفَقَراِء،  َكْم  ُقُلوَب  َحَرَقْت  َعاِم 
، َوَقْد َورَ األَْطَفاِل، َفَما ُهَو َقاِئٌل ِلَرِبِِّه َمْن َيْنُشُر ِتْلَك الصُّ ة  ُقُلوَب  َوَخاص  

 تعالى أعلم.واّلٰل  آَذى ُفَقَراَء الُمْسِلِميَن؟ هذا،
 هل يوجد في الجنة ليل ونهار؟ 

 ِة ََلٌْل َوَنَهاٌر؟َهْل يُوَجُد يف اجَلن  : 56السؤال
 .[13]اإلنسان:    گگگگکک﴿تعالى:  اّلٰلُ    َيُقولُ الجواب:  

َما ُهْم في نُوٍر َداِئٍم ِة َلْيٌل َوََل َنَهاٌر، َوِإن  َوَقاَل الُعَلَماُء: َلْيَس في الَجن  
َوِإن  ا  أََبد الل  ،  ِمْقَداَر  َيْعِرُفوَن  األَْبَواِب، َما  َوِإْغََلِق  الُحُجِب،  ِبِإْرَخاِء  ْيِل 

 َوَفْتِح األَْبَواِب. ،َهاِر ِبَرْفِع الُحُجِب َوَيْعِرُفوَن ِمْقَداَر الن  
. أَْي: ِمْثَل  [62]مريم:    ىئىئېئېئېئ﴿ا َقْولُُه تعالى:  َوأَم  

 . ا  َوَنَهار ُهَناَك َلْيَل    اِت، ََل أَن  أَْوَقاِت الُبْكَراِت َوالَعِشي  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َقَمٌر، َوََل َلْيٌل َوََل َنَهاٌر، َلِكْن تُْعَرُف  ُة َلْيَس ِفيَها َشْمٌس َوََل  َفالَجن  
 ُة ِبنُوٍر َيْظَهُر ِمْن ِقَبِل الَعْرِش.الُبْكَرُة َوالَعِشي  
ِة في َراَحٍة  َكِن، َوأَْهُل الَجن  َعِة َوالس  اَحِة َوالد  ْيَل َمَحلٌّ للر  الل    َوأِلَن  

ائائ﴿َوَدَعٍة َوَسَكٍن َداِئٍم ََل َيُشوبُُه َتَعٌب َوََل َنَصٌب، َقاَل تعالى:  
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 .  [48]الحجر:  ۇئۇئوئوئەئەئ
اوَ   [55]يس:    پپٻٻٻٻٱ﴿عالى:  ُه تَ َقْولُ   أَم 

 ِعيِم. ُغُل في الن  ُغُل ُهَو الشُّ َهَذا الشُّ ف
تعالى  واّلٰل   ِة. آمين. هذا،َيْجَعَلَنا ِمْن أَْهِل الَجن  تعالى أَْن اّلٰلَ   أَْسأَلُ 

 أعلم.
 الموت يوم الجمعة 

ن  : 57السؤال
َ
ُل يف َقَْبِهِ؟ َهْل َصِحيٌح أ

َ
 اَّلي َيُموُت يَْوَم اجُلُمَعِة اَل يُْسأ

ُسَنِنِه  الجواب:   في  الترمذي  اإلمام  َعْبدِ روى  َعْمٍرو  اّلٰلِ    َعْن  ْبِن 
َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل: َقاَل َرُسولُ َعْنُهَما  اّلٰلُ    َرِضَي 
اّلٰلُ   : »َما ِمْن ُمْسِلٍم َيُموُت َيْوَم الُجُمَعِة أَْو َلْيَلَة الُجُمَعِة ِإَل  َوَقاهُ مَ َوَسل  

 . ِفْتَنَة الَقْبِر«
اّلٰلُ    َرِضَي   ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص   اّللِٰ   َعْن َعْبدِ وروى اإلمام أحمد  

َرُسولُ   َعْنُهَما  َقاَل  َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َقاَل:  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  : مَ َعَلْيِه 
 «.َمْن َماَت َيْوَم اْلُجُمَعِة أَْو َلْيَلَة اْلُجُمَعِة ُوِقَي ِفْتَنَة اْلَقْبرِ »

  ـ  األحوذي ةِ فَ حْ ا في تُ مَ كَ ـ    يِب غِ رْ ُحَمْيُد ْبُن َزْنَجَوْيِه في الت    جَ رَ خْ أَ وَ 
أَن  رٍ يْ كَ بُ   نِ بْ   اِس يَ إِ   نْ عَ  َوَصْحِبِه  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َرُسوَل   ،  آِلِه  َوَعَلى  َعَلْيِه 

« ِفْتَنَة اْلَقْبر   َمْن َماَت َيْوَم اْلُجُمَعِة ُكِتَب َلُه أَْجُر َشِهيٍد َوُوِقُي َم َقاَل: »َوَسل  
 كذا في المطالب العالية.

 َقاَل: َقاَل َرُسولُ َعْنُه  اّلٰلُ    َرِضَي   َعْن َجاِبرٍ َوَجاَء في ِحْلَيِة األَْوِلَياِء  
: »َمْن َماَت َيْوَم اْلُجُمَعِة أَْو مَ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ  
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َهَداِء« َلْيَلَة    . اْلُجُمَعِة أُِجيَر ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوَجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيِه َطاَبُع الشُّ
َواَياُت ُكلُّ   َها َضِعيَفٌة. َوَهِذِه الِرِّ

 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:
الُجُمَعِة   َلْيَلَة  أَو  الُجُمَعِة  َيْوَم  ِفيَمْن َماَت  ُذِكَرْت  التي  َفاألََحاِديُث 

الت  هِ  أَْهِل  ِمْن  َماَت  ِلَمْن  ِبَها  يُْسَتْأَنُس  َوَلِكْن  َضِعيَفٌة،  أََحاِديُث  ْقَوى َي 
 ََلِح، َويُْسَتْبَشُر ِبَها ِلَمْن َحُسَنْت َخاِتَمُتُه. َوالص  

 اِلَح َمَع اإِلْخََلِص الَعَمَل الص    الذي ََل ِخََلَف ِفيِه ُهَو أَن    َوالَحقُّ 
اِق  اِر َوالُفس  ُهَناَك ِمَن الُكف    الذي َيْنَفُع الَعْبَد في َقْبِرِه، أِلَن  تعالى ُهَو  ّلٰلِ  

 اِر َمْن َيُموُت َيْوَم الُجُمَعِة، َفَهْل ُهْم ُسَعَداُء في ُقُبوِرِهْم؟َوالُفج  
َعَلْيِه  اّلٰلُ    ىِبِيِّ َصل  ، َعِن الن  َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب روى اإلمام أحمد  

َفُيَناِدي ـ في َوْصِف َحاِل الُمْؤِمِن في َقْبِرِه ـ »  مَ ى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  َوَعلَ 
ِمَن   َوأَْلِبُسوُه  الَجن ِة،  ِمَن  َفأَْفِرُشوُه  َعْبِدي،  َصَدَق  أَْن  َماِء:  الس  ِفي  ُمَناٍد 

 «.الَجن ِة، َواْفَتُحوا َلُه َباب ا ِإَلى الَجن ةِ 
 «.َرْوِحَها، َوِطيِبَها، َويُْفَسُح َلُه ِفي َقْبِرِه َمد  َبَصِرهِ َفَيْأِتيِه ِمْن »َقاَل: 
يِح،  »َقاَل:   الرِِّ َطيُِِّب  َياِب،  الثِِّ َحَسُن  الَوْجِه،  َحَسُن  َرُجٌل  َوَيْأِتيِه 

َك، َهَذا َيْوُمَك ال ِذي ُكْنَت تُوَعُد، َفَيُقوُل َلُه: َمْن  َفَيُقوُل: أَْبِشْر ِبال ِذي َيُسرُّ
اِلُح، َفَيُقوُل: أَْنَت  ؟ َفَوْجُهَك الَوْجُه َيِجيُء ِبالَخْيِر، َفَيُقوُل: أََنا َعَمُلَك الص 

اَعةَ   «. َربِِّ أَِقِم الس 
َماِء أَْن َكَذَب، َفاْفِرُشوا َلُه  ا َغْيُر الُمْؤِمِن: »َوأَم   َفُيَناِدي ُمَناٍد ِمَن الس 

َها، َوَسُموِمَها، َويَُضي ُق    ِمَن الن اِر، َواْفَتُحوا َلُه َبابا   ِإَلى الن اِر، َفَيْأِتيِه ِمْن َحرِِّ
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َقِبيُح  اْلَوْجِه،  َقِبيُح  َرُجٌل  َوَيْأِتيِه  أَْضََلُعُه،  ِفيِه  َتْخَتِلَف  َحت ى  َقْبُرُه  َعَلْيِه 
يِح، َفَيُقوُل: أَْبِشْر ِبال ِذي َيُسوُءَك، َهَذا َيْوُمَك  َياِب، ُمْنِتُن الرِِّ ال ِذي ُكْنَت    الثِِّ

، َفَيُقوُل: أََنا َعَمُلَك   رِِّ تُوَعُد، َفَيُقوُل: َمْن أَْنَت؟ َفَوْجُهَك اْلَوْجُه َيِجيُء ِبالش 
اَعةَ   تعالى أعلم.واّلٰل   «. هذا،اْلَخِبيُث، َفَيُقوُل: َربِِّ ََل تُِقِم الس 

 التعامل مع زوجة األخ 

يِخ تََزو  :  58السؤال
َ
ة  أ

َ
َها  ، َويِهَ تَْسُكُن ِعْنَدنَا يف ابَلْيِت، َولَِكن  َج ِمِن اْمَرأ

ْدرِي َكْيَف َنَتَعاَمُل َمَعَها؟
َ
ْخَلِق، َواَل أ

َ
 َسيَِِّئُة األ

َتْجَعُل    ِفيِه َوََل َرْيَب أَن    ا ََل َشك  ِمم  الجواب:   األَْخََلَق الَحَسَنَة 
ا، َقاَل تعالى:  الل    الَعُدو   ا َوَوُدود  ا َوَحِميم  گگکک﴿ُدوَد َصِديق 

تعالى: [34]فصلت:    ﴾ڱڱڳڳڳڳگگ َوَقاَل   .
ڑژڈژڈ﴿. َوَقاَل تعالى:  [83]البقرة:    ﴾ىېې﴿

 . [22]النور:  گگگککککڑ
ُتُه، َكِلَمُتُه َوَجَبْت َمَحب  ِيَِّبُة ِمْفَتاُح الُقُلوِب، َفَمْن ََلَنْت  َفالَكِلَمُة الط  

ْفُق َما ُوِجَد في َشْيٍء ِإَل     َشاَنُه.  َزاَنُه، َوَما ُفِقَد ِمْن َشْيٍء ِإَل  َوالِرِّ
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

النُّ  َمَع  أَْحَسُن،  ِهَي  ِبالتي  َمَعَها  َتَتَعاَمِلي  أَْن  َعَلْيِك  ْصِح،  َفَيِجُب 
ِباألَْخََلِق َوالت   في  ْذِكيِر  َواإِلْحَساِن  ِبالَمْعُروِف،  َوالُمَعاَشَرِة  الَحَسَنِة،   
َكاَيِة ِلَزْوِجَها، َفِإِن اْسَتَجاَبْت َفِبَها َوِنْعَمْت، َوِإَل  الت    َفََل َعاُمِل، َوَعَدِم الِشِّ

ُرِك ِبَمْسَكٍن ِلَوْحِدِه، ِإَذا َضاَق َصدْ   َلِب ِمَن األَِخ أَْن َيْسَتِقل  َماِنَع ِمَن الط  
 ِل.َحمُّ َوَلْم َيْبَق ِعْنَدِك ُقْدَرةٌ َعَلى الت  
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ا. آمين. هذا،اّلٰلَ    أَْسأَلُ  تعالى  واّلٰل    تعالى ُحْسَن األَْخََلِق َلَنا َجِميع 
 أعلم.

 هل يعق عن نفسه 

 عين، فهل َيوز أن أعق عن نفيس؟ والي ما عق  : 59السؤال
ِلَقْوِلِه َصل  ُمَؤك  ٌة  الَعِقيَقُة ُسن  أوَلً:  الجواب:   َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىَدةٌ، 

َوَسل   َوَصْحِبِه  اِبِع، آِلِه  الس  َيْوَم  َعْنُه  يُْذَبُح  ِبَعِقيَقِتِه،  ُمْرَتَهٌن  »الُغََلُم  َم: 
ى، َويُْحَلُق َرْأُسُه« رواه الترمذي َعْن َسُمَرَة َرِضَي   َعْنُه.اّلٰلُ   َويَُسم 

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  اّلٰلُ    ىَصل  اّلٰلِ    َلَنا َسِيُِّدَنا َرُسولُ َها  َوَسن  
ِبَفْضلِ  َوالَفْرَحِة  َوالِنِّْعَمِة  الِبْشِر  ْظَهاِر  الن  َوَجل    َعز  اّلٰلِ    إِلِ َوَنْشِر  َسِب، ، 

 َهَذا اْبُن َهَذا. ِبَحْيُث يُْعَلُم أَن  
يَها  الَعِقيَقُة تُ ثانيًا:   ْطَلُب ِمْن أَْصِل الَمْولُوِد، َيْعِني ِمْن َواِلِدِه، َويَُؤِدِّ

َيَتَبر   أَْن  ِمْن  َحَرَج  َوََل  الَمْولُوِد،  َماِل  ِمْن  ََل   ، الَخاِصِّ َماِلِه  أََحٌد ِمْن   َع 
 َعْنُه ِبِإْذِنِه. 

َعْنُه َوَلو    ُه أَْن َيِعق  اِبِع، َفلَ الَواِلُد َعْن َوَلِدِه في الَيْوِم الس    َوِإَذا َلْم َيِعق  
 ُه ََل َوْقَت آِلِخِرَها.َبْعَد الُبُلوِغ، أِلَن  

َعْن َنْفِسِه، ِلَما رواه   أَْن َيِعق    َعْنُه َواِلُدُه، َفُيْسَتَحبُّ   َمْن َلْم َيِعق    ثالثًا:
َعَلْيِه َوَعَلى  اّلٰلُ    ىالن ِبي  َصل    َعْنُه؛ أَن  اّلٰلُ    اُر َعن أََنٍس َرِضَي َوالَبز    َبَراِنيُّ الط  

 .ا  َم َعق  َعْن َنْفِسِه َبْعَد َما بُِعَث َنِبيِّ آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل  
 َوِبَناًء َعَلى َذِلَك:

َعْن َنْفِسَك،    َواِلُدَك َعْنَك، َفُعق    َفالَعِقيَقُة ََل آِخَر ِلَوْقِتَها، َفِإَذا َلْم َيِعق  
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َرُسولُ  َسِيُِّدَنا  َفَعَل  َوَسل  اّلٰلُ    ى َصل  اّلٰلِ    َكَما  َوَصْحِبِه  آِلِه  َوَعَلى  َم. َعَلْيِه 
 تعالى أعلم.واّلٰل  هذا،

 **  **  ** 
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 391 ........... الترضي عن أصول النبي َصل ى اّلٰلُ َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل مَ 

 393 .............. َلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسل مَ مصير أبوي رسول اّلٰل َصل ى اّلٰلُ َعَلْيِه َوعَ 

 397 ............................................. حسنت أخَلقنا فساءت أخَلقهن 

 400 ................................................................... آداب الطعام 

 411 ............................................................ الكَلم على الطعام 

 413 .............................................. التفريق بين األبناء في المضاجع

 415 .......................................................... جعل اّلٰل الجنة مثواه

 418 .................................................................... اسم تيم اّللٰ 

 419 ................................................................. َل غيبة لفاسق 

 421 ........................................................... مصر على المعاصي 
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 427 .................................................... تلوم نفسها لعدم اإلنجاب

 428 ................................................................ عامل َل يصلي

 431 ............................................................ محاسبة الحيوانات

 432 ................................................................ من هو الذبيح؟

 435 ..................................................................... تأثير العين

 436 ............................................. دخول الفقراء الجنة قبل األغنياء 

 438 ...................................................... والده كان يشرب الخمر 

 440 ................................................. حكم كتابة )ص( أو )صلعم(

 441 ......................................  َعْنَهاأوَلد أمنا السيدة خديجة َرِضَي اّلٰلُ 

 443 ....................................................... لماذا كنيت بأم عبد اّلٰل؟

 444 ..................................... هل تزوج سيدنا يوسف من امرأة العزيز؟ 

 445 ...................................................... التشاؤم من يوم األربعاء 

 446 .............................................................. هارون أخو مريم

 447 ................................................... عَلقة وصل الرحم والرزق 

 448 .............................................................. أن تقطع األرحام

م اّلٰل وجهه   450 ............................................... َرِضَي اّلٰلُ َعْنُه أم كر 

 451 .......................................................... زهد الناس في العلم 

 451 .................................................... ٌة في ُغْرَفِة الن ْومِ َلْوَحٌة ُقْرآِني  

 452 ............................................. البيع ونشدان الضالة في المسجد

 453 ....................................................... ابنتي دخلت سن النساء 

 455 ........................................................... بنا من النار أعتق رقا

 456 .......................................................... رؤية النساء في الجنة 

 458 ......................................................... حجاب نساء الصحابة

 459 ........................................................ عَلج الشره في الطعام

 461 .................................................. وضع الوالد في دار المسنين

 463 ............................................................ يريد أخذ مال ولده 

 464 ................................................................ تقبيل يد العالم
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 467 ............................................... فعل الكبائر َل يمنع قبول التوبة

 470 ................................................................ الدعاء للشيطان

 471 ............................................................ والدي يضرب أمي

 473 ................................................................... مشاجرة األم 

 475 .................................................................... أهل العباءة 

 475 .............................................................. وعاءان من العلم

 477 .............................................................. عند رؤية الحريق

 479 .................................... كرامة سيدنا أحمد الرفاعي َرِضَي اّلٰلُ َعْنهُ 

 480 .................................................................. صَلة الحاجة

 482 ........................................................ العسل الممزوج بالماء

 484 .............................................................. لماذا ترهبنا دائما  

 485 .................................................................. العزلة وآدابها 

 488 .............................................................. أعمار أهل الجنة

 489 ............................................................ مصير من فقد عقله 

 490 ................................................. تطويل الظفر لتنظيف األذنين 

 491 ................................................................... حقيقة الرعد 

 493 ..........................................................هل الخف من السنة؟ 

 494 .................................................. نشر صور الموائد على النت 

 495 ............................................... هل يوجد في الجنة ليل ونهار؟

 496 ............................................................ الموت يوم الجمعة 

 498 ........................................................ التعامل مع زوجة األخ 

 499 ............................................................. هل يعق عن نفسه 

 501 .................................................................. محتويات الكتاب
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