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 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ﴿: قؤؤا  ات اعؤؤا : 1السؤؤلا 
 فما هي حقيقة هذه الروح؟ [85]اإلسراء:  ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ

ُُ  َعب ن ِ  َعن   ِحيَحنِي جاَء يف الص   اجلواب:  َأَننا َبي ننََ  : َقناَ  اهلل َرِِضَ اهللُ عنن

ِش  ُِ وَ  الن بِي   َمعَ  َأم  ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل َم َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ ث   يِف َصح  رِع  َحر  ن َموِضُع الز 

ُضنُهم   َفَقاَ   َيُهودِ ال ِم  بِنََفر   َمر   إِذ   ،ن َجريَ ُة الن خِل ن َعِسيب   َعََّل  ُمت كِئ   َوُهوَ  ن  َبع 

وِح  َع  َسُلوهُ  :لَِبع ض    .الرُّ

ُِ  َراَبُكم   َما :َفَقاُلوا ُِ أو َمن إَِلي ن ا َدَعناُكم إس ُسنَلا   ن َمنا َدعناُكم إس ُسنَلالِ

بُِلُكم   َل  ،ََتَشوَن ُسوَء ُعقَباُه ن َتق    َيس 
 
ء ُُ  بَِش  َرُهوَن  .َتك 

ُِ  َفَقامَ ؛ َسُلوهُ  :َفَقاُلوا ُضُهم   إَِلي  ُُ  ،َبع  وِح  َع  َفَسَأَل  .الرُّ

ُِ َوَسل مَ  الن بِيُّ عنُ  َكَت َفَس  :َقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َينُرد   َفَلنم   ،َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ُِ ُت  ،َشي ئا   َعَلي  م 
ُُ  َفَعلِ ُِ  ُيوَحى َأن   .إَِلي 

ُت  :َقاَ   ُي  َننَزَ   َفَل    ،َمَكاِن  َفُقم   ۆئ ۇئ وئ وئ﴿ :َقناَ   النَوح 

 ﴾.ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

ُِ الَعمنيِم: ﴿ وجل   نا عز  وَربُّ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئَيقنوُ  يف كِتابِن

وَحقيَقنننننُ   .[36]اإلرساء:  ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

ُِ م  هذا الَقبيِل.الرُّ   وِح وإدراُك ُكنِه

نجُل ادََسن ِ فنالرُّ  َُ ء   ٌَ ُُ ُوجنود   ،وُح يف َعقينَ ِة اُُنلِمننَي هنَي  وهنَي ذا

 وق  اسَتأَثَر اهللُ تعاس بِِعل ِمَها. ،وَحقيَق   ََمهوَل    ،وُخلود  
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ُُ اهللُ تعاس: مل يَ  عراِنُّ وَيقوُ  اإلماُم الش   نا ع  َرسنوِ  اهلل َصنَّل  اهللُ َرِِحَ ب ُلغ 

 َوَسل َم أن  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ َمنَع أن ن ،وِح َم ع  َحقيَقِ  الرُّ ُُ َتَكل  َعَلي   ،ُُ ُسنِئَل عنن

 َك ع  احلَ يِث عنها أَدبا .َفَتَمس  

ُُ اهللُ تعناس: إن   ء  اسنَتأَثرَ النرُّ  وَيقوُ  اإلماُم ادُنَينُ  َرِِحَن ٌَ اهللُ تعناس  وَح 

 ُِ ِم  الَبحُث عنها أكَثَر م  أّن   ،بِِعل 
 ا َموجوَدة .ول ََيوُز ألَح  

 وبناء عىل ذلك:

نَزُهم عن  عِ وَعنر   ،فق  أخََبَ اهللُ تعناس اََلنَ  بنذلَك  ل نِم منا ل َفُهم َعج 

ُُ حت   ُِ  ُهم إس َرد  ضَطر  ى يَ ُي ِركوَن وِح َمنَع يَقنَ  النرُّ فالَعبنُ  مل َيعَلنم  َحق ،الِعل ِم إَلي

ُُ أن ُي ِرَك َحقيَقَ  َمولُه تعاس؟فأن   ،الَقط ِع بُِوجوِدِها  ى َل

ِم َمعِرَف   ُ  َي    وقل    عي يف الِعل 
 

 َعَرفَت َشيئا  وُاَبت عنَك أشياءُ  
 

 ُِ ولو  ،لذلَك ل َيليُ  بالَعاِقِل أن ََيوَض يف َح يث  ل  َيِصَل إس َحقيَقتِ

ُُ َلكاَن َأوَس. هذال ِم الذي ُيَصح  اشَتَغَل بالعِ  ُُ وأخالَق ُُ وِعباَدَت َُ َعقيَ َت  ،ُح في

 واهلل تعاس أعلم.

 [48]ااملؤؤؤؤد ر:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: يقؤؤؤؤو  ات ابؤؤؤؤا:  واعؤؤؤؤا :   2السؤؤؤؤلا 

ويقؤؤو  لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى وَّلَّؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤلهللحَّ   ا ؤؤدي  ال ؤؤَّي      

 اْلعَّبَّؤؤا َّ سَّؤؤمىعوُت :ِقؤؤا َّ اْلََّّؤؤاِ: ى بوؤؤِنات  عَّبوؤؤدى نوعَّؤؤالؤؤذر :واه اإلمؤؤال مسؤؤلح  

 ِفهَّؤ و  ،وَّيَّنوُ ؤُر ِ  يََُّّوطلؤ ِ  ِكؤانَّ  ِطالىؤ    ِأبَّؤا  ِإنَّ ،ات :َُّسؤو َّ  يَّؤا  :قلْلُت: يَّقلوُ 

 ِإِلؤؤى ِفِأخورَّجوُتؤؤُل ،النَّؤؤاِ: مىؤؤن ِغمَّؤؤرَّا   فىؤؤي وَّجَّدوُاؤؤُل ،نَّعَّؤؤحو» :ِقؤؤا َّ ؟ذَّلىؤؤِ  نَِّفعَّؤؤُل

 فه  يوجد اعا:ض بني اآلية الكرمية وا دي  الشريف؟«. ضََّّوضَّاٍح

 منها: ،أجاَب الُعَل ُء ع  ذلَك بأقوا    اجلواب:
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ُِ َوَسنل َم  بِي  الن   َفاَعُ  لَِعم  هذِه الش   أوالً: بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ِِ الذي رواُه الش  التي أشاَر إَليها يف احلَ يِث الرش   ِري   َسِعي    َأِب  َع    يخاني  اَُ  

ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُُ  ،َعن  ُِ َوَسنل َم  الن بِي   َسِمعَ  َأن  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َوُذكِنرَ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ  ِعن َ هُ  ُُ » :َفَقاَ   َعمُّ ُُ  َلَعل  مَ  َشَفاَعتِي َتن َفُع َعنُل  ،ِقَياَمن ِ ال َيو  َضناح   يِف  َفُيج   ِمن َ  َضح 

ُِ  َيب ُلغُ  ،ارِ الن   َبي  ِل  َكع  ُُ  َيغ  ُُ  ِمن  ُُ  ٱواآلَينُ  الَكريَمنُ : ﴿ ،هنَي َشنَفاَع   ََمنازا  «. ِدَما

 ََمموَل   عَّل َشَفاَعِ  اإلخراِج. [48]اُ ثر:  ﴾ٻ ٻ ٻ

نثانيًا:  ُُ ن أبو طالِب  ن مل ََيِ   أَثرا  ُا ُخف  ُُ اَُشفوُع ل ُُ مل َينَتِفنع  َفَكَأن ن ،َِ عنن

ُُ ُُ َليَس يف الن  ُُ َيعَتِقُ  أن  ألن   ،بذلَك  ُُ ََجَرة  م  َجَهنن   َمَع أن   ،اِر أَش ُّ َعذابا  من َم َعذاَب

 ُِ ُُ أن   ،يف أمَخِص ُُ الَقليَل م  َعنذاِب َجَهنن   وَسَبُب ُُ ل ُتطيُقن َم أعاَذننا اهللُ تعناس منن

ن كن  جناَء يف احلَن يِث  وُخصوصا  َعذاُب الَكافِِر؛ ،باُ  ادِ  ِِ النذي رواه الرش  ي

ُِ َوعنَّل  َرُسوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عنُه  َعب اس   اب  ِ  َع ِ اإلمام مسلم  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ َونُ » :َقاَ  آلِ لِ  َأه  ِ  ُمن َتِعنل   َوُهوَ  ،َطالِب   َأُبو َعَذابا   الن ارِ  َأه  َلنني   بِنَع 

ِل  ُُ دِ  ِمن ُهَ   َيغ  ُُ  «.َما

 وبناء عىل ذلك:

نفاآلَيُ  الَكريَمُ  إم   وِعننَ  ذلنَك ل  ،ا ََمموَلن   عنَّل َشنَفاَعِ  اإلخنراِج ا أّن 

ِِ يف َح   َتَعاُرَض َبينَها وَبنَي احلَ يِث الرش   .َعم   ي  ُِ أب طالِب 

اِس الن   ُُ أَش ُّ أن   َيُم ُّ  ُُ ألن   ،َفاَع ِ ُُ أبا َطالِب  مل ََيِ   أَثرا  هلذِه الش  َعم   ا أن  وإم  

 ،َم. آمني. هذاأجاَرنا اهلُل تعاس م  َعذاِب َجَهن   ،مَ َعذابا  َيوَم الِقياَمِ  يف ناِر َجَهن  

 واهلل تعاس أعلم.
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 ،و:د   القؤؤؤرصن الع ؤؤيح والسؤؤؤنة املطهؤؤرم التَّؤؤؤذير مؤؤن القنؤؤؤو     :3السؤؤلا  

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿كمؤؤا و:د قولؤؤل اعؤؤا :   
 التوفيق بني ذل ؟ فكيف يتحُّ ،[28]الشو:ى:  ﴾ى ى ې ې

ُِ  َر م  الُقنوِط بُِكل  َحذ   وجل   نا عز  َربُّ  اجلواب: قا  تعاس  ،ُصَوِرِه وأشكالِ

: ﴿ يف َح    ُِ  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄم  َقنََط م  َرَِحتِ

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ. وقنننا  تعننناس: ﴿[56]احلجنننر: 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ. وقا  تعناس: ﴿[87]يوسِ: 

 .[36]الروم:  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ۀ ۀفقا  تعاس: ﴿ ،فاُؤِ  احَلَس ِ عَّل الت   وجل   نا عز  َض َربُّ بل َحر  

 ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 .[53]الزمر:  ﴾ۆ ۆ ۇ

 َمالِنك   ب ن ِ  َأَننسِ الذي رواه الرتمذي ع   وقاَ  تعاس يف احلَ يِث الُق ِس  

 ُُ ُت : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن ُِ َوَسنل َم  َرُسوَ   َسِمع  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

َتنِي َما إِن َك  ،آَدمَ  ب  َ  َيا :َوَتَعاَس  َتَباَركَ اهللُ  َقاَ  » :َيُقوُ   َتنِي َدَعو  ُُ  َوَرَجو  َفر   َلَك  َُ

  َعنَنانَ  ُذُنوُبنَك  َلَغنت  بَ  َلنو   ،آَدمَ  ب ن َ  َينا ،ُأَبناِ   َوَل  َك ِمنن َكانَ  َما َعََّل 
ِ
نَ ء  ُثنم   الس 

َتنِي َفر  َتغ  ُُ  اس  َفر  ضِ  بُِقنَراِب  َأَتي َتنِني َلنو   إِن نَك  ،آَدمَ  ب ن َ  َينا ،ُأَباِ   َوَل  َلَك  َُ َر   األ 

كُ  َل  َلِقيَتنِي ُثم   َخَطاَيا ِ ِفَرة   بُِقَراِِبَا أَلََتي ُتَك  َشي ئا   ِب  ُترش   «.َمغ 

ُِ َوَسنل َم من  َر َسي  وق  َحذ   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ن ،الَيأِس والُقنوطِ  ِِ النذي رواه اإلمنام أِحن  عن  ك  جناَء يف احلَن يِث الرش  ي
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ُُ  ُعَبي     ب   َفَضاَل َ  ُِ  َرُسو ِ  َع    ،َرِِضَ اهللُ عن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ َوَسل َم  َأ    َل  َوَثاَلَث   » :َقاَ   َأن   َفنِِن   ،ِرَداَءهُ  َوَجنل   َعنز  اهللَ  َنناَزعَ  َرُجنل   ،َعن ُهم   َتس 

َياءُ  ِرَداَءهُ  ِ ةُ  َوإَِزاَرهُ  ،ال كَِب  ِعز  رِ  يِف  َشك   َوَرُجل   ،ال  َقنُوطُ  ،اهلل َأم  َ ِ  ِم    َوال   «.اهلل َرِح 

اِنُّ وروى الط   نََبُ  :اهلل قا  َعب  ِ الَكبجِل ع  يف  ََبَ ِِرُ  َأك  َكَبنا نكُ : ال   ،بناهلل الرش  

َيأ ُس  ِح  ِم    َوال  َقنُوطُ  ،اهلل َرو  َ ِ  ِم    َوال  رِ  ِم    َواألَم  ُ  ،اهلل َرِح   اهلل. َمك 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ َحذ  ُع الرش  فالرش   هنذا َلنيَس من   ألن   ،َر الِعباَد م  الَينأِس والُقننوطِ ي

ِِ اُُلِم ِ وَ  : ﴿ وجل   نا عز  َ ُه َربُّ وهذا ما أك   ،ص  ُِ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈبَِقولِن

. فهنننذِه اآلَينننُ  [28]الشنننورى:  ﴾ى ى ې ې ې ۉ ۉ ۅ

وَعنال أُناَث  فهَو َجنل   ،حذيِر م  الُقنوطِ والت   ،   الَكريَمُ  َتأكي   عَّل ُحسِ  الم  

ُِ ل ،الِعباَد َبعَ  الَيأِس والُقنوطِ   َيليُ  باُُلِمِ . وهذا الَوص 

ن ،ةِ    خاُء َمقرون  بالش  والر   ،يِ  فالَفَرُج َمقرون  بالض   ُ نا َ ُه َسني  وهذا منا أك 

 ُُ  ل  وَقن ،رُ طَ اَُ  طَ حَ قَ  ،ننيَ لمِ اُُ  مجلَ أَ  ياِعنَ ما َجاَءُه َرُجل  وقا :  ،ُعَمَر َرِِضَ اهللُ عن

 .اُس الن   طَ نَ وقَ  ،يُث الغَ 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :أَ رَ َقن ثنم   .اهلل اءَ َشن إن مرتُ طِ مُ : فقا 

 ﴾.ى ى ې ې ې ۉ

ُِ الَكريَم ِ   ُ نا ُعَمَر َرِِضَ اهلُل َ ُه َسي  وهذا ما أك   ،فال َتَعاُرَض َبنَي اآليا

: وُكلُّ  ُِ ُُ بَِقولِ واهلل  ،حذيِر م  الُقنوِط. هذاوالت      ذلَك ُمَباَلَغ   يف ُحسِ  الم   عن

 تعاس أعلم.
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 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿مؤؤؤا معنؤؤؤى قؤؤؤو  ات اعؤؤؤا :  : 4السؤؤؤلا 
 [21]يوسف:  ؟﴾ۆئ ۆئ ۇئ

نِ  َسي  هذِه اآلَيُ  الَكريَمُ  َنَزَلت يف ِقص   اجلواب:  الس 
ُِ َِ َعَلين الُم ِ نا ُيوُسن

 ُِ َ  ،َمَع إخَوتِ الِب  عَّل األمنِر النذي  اهللُ تعاس لِِعباِدِه بأن  َحيُث َبني  َُ ُُ َتَباَرَك وتعاس 

 أمر  فال ،َيشاُؤهُ 
ُِ ِِ َعَلي فاهللُ تعاس إذا أراَد أمرا  م  األُموِر فنال َيسنَتطيُع  ، َيسَتع

﴿ ُِ  ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائأَح   أن ََيوَ  ُدوَن ََتقيِقن

 .[82]يس: 

ُ َظن   ،اِس ل َيعَلمونَ أكَثَر الن   ولك    َيقنوُ   ،م َيفَعلوَن ما ُيري ونَ ا  منُهم بأّن 

: ولك   َسعيُ  بُ  ُجَبجل  َرِِضَ  ُُ ُِ أكَثَر الن ن  اهللُ عن ِقن ُُ يف َخل  اِس ل َين روَن ِحكَمَتن

ُُ ُا ُيري ُ وَتَلطُّ  ُُ وفِعَل ُِ  ك  َظ    ،ويأُخذوَن بَِمواِهِر األُمورِ  ،َف َِ َعَلين إخَوُة ُيوُسن

ُُ أبيِهمالُم أن  الس    .وكانوا م  َبعِ ِه َقوما  َصاحِلنيَ  ،ُُ لو ُأبِعَ  َخال هَلُم َوج 

 وبناء عىل ذلك:

فهَو  ،ف  أراَدُه اهللُ تعاس كانَ  ،وَرةِ فهذِه اآلَيُ  الَكريَمُ  هَي ُقط ُب هذِه السُّ 

ء  يف األرِض ول يف الس   ٌَ ُُ وتعاس ل ُيعِجُزُه   ُسبَحاَن
ِ
 ، َيشاءُ ول ُيمنَُع ع    ، ء

ُِ ما أراَدُه اهللُ ول َيَتَخل   ،راِدهِ ُُِ  فِذا أراَد َشيئا  فال راد   ،ول ُينَاَزُع في  ُيري ُ 

الِب  عَّل أمِرِه الذي ُيري ُ  ألن   ،تعاس َُ ُِ  ،هاهللَ تعاس  ُُ  ،فال َيسَتعِ َعَلي ول َيمنَُع

. هذا ُُ أَح    واهلل تعاس أعلم. ،عن

 ہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: مؤا معنؤى قؤو  ات اعؤا :     5السلا 
 [69]العنكبو :  ؟﴾ہ ہ ہ
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ُِ هذِه اآل اجلواب: وهنَي ُسنوَرة   ،َيُ  الَكريَمُ  هَي ِختناُم ُسنوَرِة الَعنَكبنو

ن وفيها ََتنريض  لُِكنل   ،ونَ    ك  َذَكَر اَُُفّس  ي  َمك   ُُ األم  اَرَة عاِقنل  أن َُيَاِهنَ  َنفَسن

 بالسُّ 
ِ
ُُ عَّل ما َكل   ،وَهواهُ  ،وء ُُ اهللُ تعاس بُ حت  وأن ََيِمَل َنفَس عنا  ى َيكوَن َهواُه َتبَ َف

ُِ َوَسنل مَ َ نا َُمَم  ُا جاَء بُ َسي   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن كن  جناَء يف  ،   َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ِِ الذي جاَء يف اإلباَنِ  الُكَبى لبِ  َبط  احلَ يِث الرش    منروعَ  ب ِ  اهلل ب ِ عَ   عَ َ  ي

 ُُ ُِ وَ  اهلل سوُ  رَ  قاَ  : قا  َرِِضَ اهللُ عن ُِ َوَسنل مَ َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  َوَصنح 
ُِ  ل»: عَّل آلِ

 هنذا: ُِ عينِ ربَ أَ  يف يُّ وِ وَ الن   وقاَ  . «ُِ بِ  ئُت جِ  ُا ا  عبَ تَ  واهُ هَ  كونَ يَ  ىحت   مكُ  ُ َح أَ   ُ لمِ يُ 

 .حيح  َص  بِسناد    ِ ج  احلُ  تاِب كِ  يف يناهُ وَ رَ  حيح  َص   يث  َح 

 ُِ ُُ اهللُ تعاس بُِمَجاَهَ ِة َنفِس ُُ  وَِح لِها ،وم  أكَرَم عَّل َطاَعِ  اهلل تعناس أكَرَمن

ُُ عَّل ُسُبِل اَجَِل األُخرى ،اهللُ تعاس بَِمزيِ  اهِلَ اَي ِ   ۇئك  قا  تعناس: ﴿ ،وأعاَن

ُُ اهللُ [17]َممن :  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ . فم  َعِمَل بن  َعلِنَم أوَرَثن

 .[282]البقرة:  ﴾ی ىئ ىئ ېئقا  تعاس: ﴿ ،تعاس ِعلَم ما مل َيعَلم  

 ُُ ُُ اهللُ تعناس  ،فسِ َمقناِم َُمَاَهنَ ِة النن   ،اهللُ تعاس ِبذا اَُقامِ  وم  أكَرَم أكَرَمن

لفنى ِ  الُقنرِب والزُّ وبَِمِعي   ،نياِة يف ال ُّ رِص والِعز  أييِ  والن  ِ  الت  َمِعي   ، ِ ِ  اََاص  باَُِعي  

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤقا  تعاس: ﴿ ،يف اآلِخَرةِ 

 .[55-54]القمر:  ﴾ڄ

 وبناء عىل ذلك:

 َيوَم الِقياَمِ  إل بُِمَجاَهَ ِة الن   فاُُلِمُ  ل َيسَتِح ُّ 
ِ
وهذا ما  ،فسِ ََجيَل ادَزاء

ُُ هذِه السُّ أك    ۀ ۀ ڻ ڻ ڻَحيُث كاَنت بَِ اَيُتها: ﴿ ،وَرُة الَكريَم ُ َ ت 
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 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 ڻ ها: ﴿. وكاَنت ِّنَاَيتُ [3-1]العنكبوُ:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ

 .[69]العنكبوُ:  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ل  َيكوَن بُِمَجنر  
ِ
ِد َدعنَوى اإلين ِن ُدوَن الِفتنَنِ  والختِبناِر َفَجميُل ادَزاء

ِِ ِ والمتِحاِن بالش   ِ َعَليها.الص   ثم   ،َ ا  َب 

نا ُا ُيرضيَك عن  َوف   ُهم  الل    اهلل تعاس أعلم.و ،نا. آمني. هذاوَُيِبُّ  ا َمَع م  ُنِحبُّ ق 

 ؟[55]القمر:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿: ما معنى قو  ات اعا : 6السلا 

ُُ وتعاس يف ُسوَرِة الَقَمنِر: ﴿ اجلواب:  ڤ ڤ ڤ ڤَيقوُ  اهللُ ُسبَحاَن

َ [55-54]القمننر:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   اهللُ عننز  . فقنن  َبننني 

أي  ،ِ  َمقَعَ  ِصن     هَلُم يف ادَن   بأن   ،ةِ قنَي يف اآلِخرَ وَرِة َمقاَم اُُت  يف هذِه السُّ  وجل  

 ُِ ن ،ول تأثيمَ  ،ََملِِس َح ٍّ ل َلغَو في : وَيقوُ  اإلماُم َجعَفُر الص  ُُ اِدُ  َرِِضَ اهللُ عنن

ِ  َمَ َح اهللُ اَُكاَن بالص    إل أهُل الص   ،  
ُِ ِ . اهن.فال َيَقُع في    

ُُ اهللُ تعاس: ﴿ ي  ازِ يِ  الر  وَيقوُ  اإلماُم َفخُر ال    ﴾ أي: ڄ ڦ ڦ َرِِحَ

 ُِ : يف ََملِِس ِص      ،ول تأثيمَ  ،َح ٍّ ل َلغَو في ُِ  ألن   ،ومل َيُقل  الُقعنوَد ُجلنوس  فين

ُُ َقواِعُ  الَبيِت  ،ُمكث    والَقواِعُ  م  الن   ،ومن
ِ
﴾ أي: ڄ ڄ﴿ ولِذا قناَ : ،ساء

 تام  
ء  ﴾ أي: َقاِدر  ل ُيعجِ ڄ﴿ ،اُُلِك  َملِك  ٌَ ﴾ ڄو﴿ ،وهَو اهللُ تعناس ،ُزُه 

ب  إشاَرة  للرُّ 
ُِ تعاس. َجَعَلنا اهللُ تعاس وَُمِ لِ  ينا منُهم. اهن.تبَِ  والَكراَمِ  واُنِزَلِ  م  َفض 

 وبناء عىل ذلك:

اهللُ هَلُنم َمقَعنَ  ِصن     َتكُرَمن    اِدقوَن أَعن   والص   ،اِدقونَ قوَن ُهُم الص  فاُُت  
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 َ .ل َمَساَفَ  ول َُمَاس   ،ُ  َمنِزَل   وَكراَم   وُزلفىُ  هَي ِعن ِ ي  ذِه الِعن َ ي  وه ،هَلُم

 واهلل تعاس أعلم. ،نا. آمني. هذاوَُيِبُّ  اجَعلنا ِمنُهم وَمَعُهم َمَع م  ُنِحبُّ  ُهم  الل  

 ېئ ېئ﴿: ه    اجلنة ليؤ  ونهؤا:؟ ومؤا معنؤى قؤو  ات عؤز وجؤ :        7السلا 
 [62ريح: ]م ؟﴾ىئ ىئ ېئ

ُِ تعناس: ﴿ اجلواب: ُُ اهللُ تعاس يف َتفسجِلِه ِعنَ  َقولِن  ېئ َذَكَر ابُ  َكثجل  َرِِحَ

 ېئ ﴿: َرِِضَ اهللُ عننُه  اس  ب  عَ  اب ِ  ع ِ اُك ح  ﴾: قاَ  الض  ىئ ىئ ېئ ېئ

 .هارِ والن   يلِ الل   يرُ ادِ قَ مَ : قا ﴾. ىئ ىئ ېئ ېئ

: قا  مسلِ مُ  ب ُ  لي ُ الوَ  ناثَ    َح  ،م  هَس  ب ُ  ِلُّ عَ  ناثَ    َح : رير  َج  اب ُ  وقاَ  

: قا ﴾. ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿: تعاس اهلل و ِ قَ  ع   م  َُمَ  ب َ  جلَ هَ زُ  لُت أَ َس 

 ق ارَ مِ  فونَ عرِ يَ  ،هارِ والن   يلِ الل   ارُ ق َ مِ  موهَلُ  ،أب ا   ور  نُ  يف مهُ  ،يل  لَ   ِ ن  ادَ  يف يَس لَ 

 بِ  يلِ الل  
ِ
 ،ِب جُ احلُ  عِ ف  رَ بِ  هارِ الن   ق ارَ مِ  فونَ عرِ ويَ  ،األبواِب  وإُالِ   ِب جُ احلُ  ِرخاء

 اهن. .األبواِب  تِح فَ وبِ 

 ُ  والص   ،واِم بالُبكَرِة والَعِش   ع  ال   والَعَرُب ُتَعَب 
ِ
َيقوُ   ،باِح واَُساء

 َصباحا  َمساء  
 ،يموَم َ ُيريُ  بذلَك ال    ،ا  ُبكَرة  وَعِشي   ،الَواِحُ  منُهم: أنا ِعنَ  ُفالن 

 قِصُ  الَوقَتنِي.ول يَ 

 وبناء عىل ذلك:

م   ،ُ  َليَس فيها َليل  فادَن  
ِِ  گ گ ک کقنا  تعناس: ﴿ ،بل هَي ِضياء  َدا

ُُ [13]اإلنسان:  ﴾گ گ م  ل انِقطاَع َل
ِِ  ڳ قا  تعناس: ﴿ ،. وِرزُقُهم فيها َدا

. وقنن  أشنناَر اهللُ تعنناس إس [33-32]الواقعنن :  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
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ُِ تعاس: ﴿ َديموَمِ  ِرزِقِهم . وهنذا [62]منريم:  ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئبَِقولِ

.  ل َيعني ُوجوَد َليل  وَّنار 

ُُ وتعاس أن ََيَعَلنا م  أهلِها. آمني. هذا  واهلل تعاس أعلم. ،أسأُ  اهللَ ُسبَحاَن

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿: يَّقؤؤو  ات ابؤؤا:  واعؤؤا    كتابؤؤل الع ؤؤيح:    8السؤؤلا 
 السبع املثاني؟. فما هو املق ود ب[87]ا جر:  ﴾ۉ ۉ ۅ

 يِف  ُأَصنل   ُكن نُت  :َقاَ   َعَّل  اُُ  ب  ِ  َسِعي ِ  َأِب  َع   روى اإلمام البخاري  اجلواب:

ِج ِ  ُِ َوَسل مَ  َرُسوُ   َفَ َعاِن  ،اَُس  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ  َفَلم   ،اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   .ُأِجب 

 .َصل  أُ  ُكن ُت  إِن   ،اهلل َرُسوَ   َيا :َفُقل ُت 

 ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ اهللُ: ﴿ َيُقننل َأمَل  » :َفَقنناَ  

 .[24]األنفا : 

َمن َك » :ِ   َقاَ   ُثم   َممُ  ِهَي  ُسوَرة   أَلَُعل  َورِ  َأع  آنِ  يِف  السُّ ُقنر   ََت نُرَج  َأن   َقب نَل  ال 

ِج ِ اَُ  ِم   «.س 

ُرَج  َأن   َأَرادَ  َفَل    ،بَِيِ ي َأَخذَ  ُثم   ُُ  ُقل ُت  ََي  َمن َك  :َتُقل   َأمَل   :َل  ِهنَي  ُسنوَرة   أَلَُعل 

َممُ  آنِ  يِف  ُسوَرة   َأع  ُقر   ؟ال 

َم  ُ » :َقاَ   َعاُنَِيَ  َرب  هلل  احل  ب عُ  ِهَي  ،ال  آنُ  ،َثاِن اَُ  الس  ُقنر  َعمِنيمُ  َوال   ال نِذي ال 

 ُُ  «.ُأوتِيُت

نَرةَ  َأِب  َع   ويف ِرواَي   ثانَِي   لإلمام البخاري  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري   َقناَ   :َقناَ   َعن ن

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ آنِ  ُأمُّ »اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  ُقر  ب عُ  ِهَي  ال   ،َثاِن اَُ  الس 

آنُ َوال َعمِيمُ  ُقر   «.ال 
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َرةَ  َأِب  َع   ويف ِرواَي   لإلمام أِح   ُُ  ُهَري   اهلل َصنَّل   َرُسو ِ  َع    ،َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسنل َم  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ن ُ » :َقناَ  اهللُ َعَلي  َم  آنِ  ُأمُّ هلل  احل  ُقنر   ،ال كَِتناِب  َوُأمُّ  ،ال 

ب عُ   «.اََُثاِن  َوالس 

 وبناء عىل ذلك:

َُثان ألّن  َوُوِصَفت بأّن   ،ب ُع اَُثان هَي ُسوَرُة الَفاَِتَ ِ فالس   ُر ى وُتَكر  ا ُتَثن  ا ا

 الص  يف رَ 
ُِ ُِ باَُثان كذلَك  ،الةِ َكعا  ٹ ٹقا  تعاس: ﴿ ،والُقرآُن ُيوَص

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 .[23]الزمر:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ،سناءُ والن   ،وآُ  ِعمنرانَ  ،وهَي الَبَقنَرةُ  ،ويَل ُ بَعُ  الط  َوُر الس  ا السُّ وِقيَل بأّن  

 لَِعَ ِم ُوجوِد البَسَمَل  َبينُُه . ،وَب ِ َمَع الت   واألنفاُ   ،واألعراُف  ،واألنعامُ  ،واُاَِِ ةُ 

ِ  هَو األَصحُّ والَقوُ  بأّن    واهلل تعاس أعلم. ،. هذاا ُسوَرُة الَفاَِتَ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿: يقو  ات اعا : 9السلا 
 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ
 ُح شرع ات. ه  اَّعين اآليَّة بأنَّ الذر ال ُيََّّكِّ[65]النساء:  ﴾وئ

 اعا    خ وماال مسلوب اإلميان كليًا؟

ُِ  ،َطاَعننُ  اهلل تعنناس اجلووواب: ُِ َوعننَّل آلِنن  َصننَّل  اهللُ َعَلي نن
ُِ وَطاَعننُ  َرسننولِ

ُِ َوَسل َم َفرُض َعني  عَّل ُكل   بِ ُِ تعناس: ﴿ ،ِ  ُمَكل   َوَصح   ڇ ڇ وذلنَك لَِقولِن

ُِ تعنناس: [33]َممنن :  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ . ولَِقولِنن

 .[20]األنفا :  ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿
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ُِ تعاس: ﴿  .[132]آ  عمران:  ﴾جئ ی ی ی یولَِقولِ

ُِ  ،وقا  تعاس يف م  َعََص اهللَ تعاس ُِ َوعَّل آلِن ُُ َصَّل  اهللُ َعَلي  وَعََص َرسوَل

ُِ َوَسننل َم: ﴿ بِ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄَوَصننح 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ. وقا  تعاس: ﴿[66]األحزاب:  ﴾ڇ

 .[42]النساء:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 وبناء عىل ذلك:

ُِ ُكل  َفَيِجُب عَّل اُُلِمِ  أن َُيَك   َصنغجِلها  ،هناَم ََشَع اهلل تعاس يف ُخصوماتِ

ُِ  ،ُحكنَم اهلل تعناس فِن  َرد   ،وَكبجِلها ُِ َوعنَّل آلِن  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن
ُِ وُحكنَم َرسنولِ

ُِ َوَسل َم ُجُحودا  وِعنَادا   بِ واستِكبارا  فق  انَسَلَخ م  اإلين ِن والِعيناُذ بناهلل  َوَصح 

 ُ  م  ِجلِ ها.ك  َتنَسلُِخ احلَي   ،تعاس

ُِ  ،ُحكَم اهلل تعاس وكذلَك م  َرد   ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 
ُِ وُحكَم َرسولِ

خفافا  واستِهزاء  فق  َخَرَج م  اُِل  
ُِ َوَسل َم استِ بِ  ،ُذ باهلل تعاس. هذاِ  والِعياَوَصح 

 واهلل تعاس أعلم.

 ؟﴾ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: مؤؤؤا هؤؤؤو افسؤؤؤري قولؤؤؤل اعؤؤؤا :  10السؤؤؤلا 
 [64]اإلسراء: 

هِ ينِ  بنل هنَو َننوع  من  أننواِع الت   ،ا  هذا َليَس أمرا  َتكلِيِفي  أوالً: اجلواب: 

. ،يطاِن في  َيفَعُل للش   ُُ َك فارَكب 
ِِِل: أعََّل ما يف َخيلِ  َكَقوِ  الَقا

ُِ ا ُمَشاَرَكُ  الش  أم  يًا: ثان فهَي ََتذير  لإلنسناِن من  أن  ،يطاِن لإلنساِن يف َمالِ

 بالر   ،وجل   ُينِفَ  اُاَ  يف َمعِصَيِ  اهلل عز  
ُِ ُُ يف َحنرام   ،بناوأن َيَتَعاَمنَل فين  ،َفُينِفُقن
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ُُ م  َحرام   ُِ َحق   ،وَيكِسُب  .ا  ول َيعِرُف هلل تعاس في

ُُ لإلنسناِن يف الط   ،اَرَكِ  يف اُنا ِ وم  َُجَلِ  اَُُشن نُمَشناَرَكُت اِب َعناِم والرش 

ِِ الذي رواه اإلمام مسنلم ك  جاَء يف احلَ يِث الرش   ،واَُبيِت   ب ن ِ  َجنابِرِ  َعن   ي

ُُ  ،اهلل َرِِضَ اهللُ عنُه  َعب  ِ  ُِ وَ  الن بِي   َسِمعَ  َأن  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َسنل َم َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُجُل  َدَخَل  إَِذا» :َيُقوُ   ُُ  الر  ُِ  ِعن  َ اهللَ  َفَذَكرَ  َبي َت ُِ  َوِعن  َ  ُدُخولِ ني َطانُ  َقناَ   َطَعاِم  :الش 

ُكر َفَلم   َدَخَل  َوإَِذا ،َعَشاءَ  َوَل  َلُكم   َمبِيَت  َل  ُِ  ِعن ن َ اهللَ  َيذ  ني َطانُ  َقناَ   ُدُخولِن  :الش 

ُتم َرك  ُكر مَل   اَوإِذَ  ،بِيَت اَُ  َأد  ُِ  ِعن  َ اهللَ  َيذ  ُتم :َقاَ   َطَعاِم َرك  َعَشاءَ  بِيَت اَُ  َأد   «.َوال 

َواَينِ  األولدِ  ،يطاِن لإلنساِن يف َوَلِ هِ ا ُمَشاَرَكُ  الش  أم  ثالثًا:  ُِ  ،َفَتكنوُن يف 

ِِ النذي رواه اإلمنام مسنلم ك  جاَء يف احلَ يِث الرش    ِِحَنار   ب ن ِ  ِعَيناضِ  َعن   ي

ُُ  َجاِشِعي  اُُ  ُِ َوَسنل َم  َرُسوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

َُ  َقاَ   م   َذا ُِ  يِف  َيو  َبتِ  َعل َمنِني ِِم نا َجِهل نُتم   َمنا ُأَعل َمُكم   َأن   َأَمَرِن  َرب   إِن   َأَل » :ُخط 

ِمي تُ  َما    ُكلُّ  ،َهَذا َيو  ُت  َوإِن   ،َحاَل    َعب  ا   ُُ َنَحل  ُم   ،ُكل ُهم   ُحنََفاءَ  ِعَباِدي َخَلق   َوإِّن 

نَياطنِيُ  َأَتت ُهم َتناَلت ُهم   الش  َمنت   ،ِديننِِهم   َعن    َفاج  َلل نُت  َمنا َعَلني ِهم   َوَحر   ،هَلُنم   َأح 

ُم   ُكوا َأن   َوَأَمَرْت  ِ ُِ  ُأن ِز    مَل   َما ِب  ُيرش   «.ُسل َطانا   بِ

اهلل َصَّل   َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عنُه   َعب اس   اب  ِ  َع روى الشيخان و

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ  َينأ ِ َ  َأن   َأَرادَ  إَِذا َأَحنَ ُهم   َأن   َلو  »اهللُ َعَلي  َلن  :َقناَ   َأه 

مِ  ي َطانَ  َجن ب نَا الل ُهم   ،اهلل بِاس  ي َطانَ  بَوَجن   الش  َتنَا َما الش  ُُ  ،َرَزق  ر   إِن   َفِِن   َبي ننَُهَ   ُيَقن  

هُ  مَل   َذلَِك  يِف  َوَل     «.َأَب ا   َشي َطان   َيُُض 

ُُ اهللُ تعناس:  وَيقوُ  احلََسُ  الَبرِصيُّ   األمنوا ِ  يف مهُ كَ ارَ َشن واهلل  َقنَرِِحَن

ُسوافَ  واألولدِ  ُ  ،وادُ و  وهَ  ،َمج   .اإلسالمِ   ِ بغَ ِص  جلَ َُ  واغُ بَ َص وَ  ،واوَنرص 



 

 20 الفتاوى الرشعي 

 وبناء عىل ذلك:

َ  فق  َزي   ،يطانِ ُ  باألمواِ  واألولِد هَي ُمَشاَرَك   للش  َمعِصَي   َتَتَعل   َفُكلُّ 

كاِة وَمن َع الز   ،ُصَوِره اِس أكَل األمواِ  باحلَراِم بُِكل  يطاُن للَكثجِل م  الن  الش  

 ،وَتفِسيَقُهم ،وَتنِصجَلُهم ،َ  هَلُم َْتويَ  األولدِ ك  َزي   ،وُحُقوَ  اهلل تعاس يف اُا ِ 

ِع اهلل تعاس. هذا  واهلل تعاس أعلم. ،وانِحَراَفُهم ع  ََش 

 ىئ ىئ ىئ﴿: مؤؤا معنؤؤى قؤؤو  ات اعؤؤا    حؤؤق اخلالؤؤد   النؤؤا::  11السؤؤلا 
 [13]األعلى:  ؟﴾ی ی

 ،َم َخالِ ا  فيهاُه إس َناِر َجَهن  الَكافُِر َمِصجلُ  ِقيُّ الَعبُ  الش  أوالً: اجلواب: 

ُُ ن والِعياُذ باهلل تعاس ن ول َُيَف   ،ا  ل َينَقطُِع أَب ا  ُب َعَذابا  ُمسَتِمر  وَسُيَعذ   ُِ َعن

َُ فيهاِة الن  وَمَع ِش     ائ ائ ى ى ېقا  تعاس: ﴿ ،اِر وَِحِيِمها ل  َيمو

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
 .[13-9: ]األعَّل ﴾ی ی ىئ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوقا  تعاس: ﴿

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 .[77-74]الزخرف:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ

ِري   َسنِعي    َأِب  َعن   روى الشيخان ثانيًا:  ُُ اهللُ  َرِِضَ  اَُن    َقناَ   :َقناَ   َعن ن

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ اَُ بِن َتىُيل  »اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   َكنب     َكَهي َئن ِ  و 

َلَح  َل  َيا :ُمنَاد   َفُينَاِدي ،َأم  َن  ِ  َأه   .اد 

بُّونَ 
ِِ
َ ِرُفونَ  َهل   :َفَيُقوُ   ،َوَين ُمُرونَ  َفَيرش   ؟َهَذا َتع 
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ُُ اَُ  َهَذا ،َنَعم   :َفَيُقوُلونَ   .َرآهُ  َق    َوُكلُُّهم   ،و 

َل  َيا :ُينَاِدي ُثم    .الن ارِ  َأه 

بُّونَ َفيَ 
ِِ
َ ِرُفونَ  َهل   :َفَيُقوُ   ،َوَين ُمُرونَ  رش   ؟َهَذا َتع 

ُُ اَُ  َهَذا ،َنَعم   :َفَيُقوُلونَ  َبُح ، َرآهُ  َق    َوُكلُُّهم   ،و  نَل  َينا :َيُقنوُ   ُثنم   ،َفُينذ   َأه 

َن  ِ  َُ  َفاَل  ُخُلود   اد  َل  َوَيا ،َمو  َُ  َفاَل  ُخُلود   الن ارِ  َأه   «.َمو 

 .[39]مريم:  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: َقَرأَ  ُثم  

 وبناء عىل ذلك:

ُُ اهللُ تعاس الن   اَر ن والِعياُذ باهلل تعاس ن وَكاَن م  الَكنافِِريَ  فالَعبُ  إذا أدَخَل

 
ِ
ُُ فيها ،ارِ فهَو َخالِ   يف الن   ،األشِقياء  ،ُُ َحني  وإذا مل َيُمت  فهذا َيعني أن   ،ول َيمو

ُُ تعاس: وأم   بنل هنَو  ،ة  َب   َكِريَم   ُمسنَتِقر  ﴾. َيعني: ل ََيَيا َحياة  َطي  ی ی﴿ا َقوُل

؛ قاَ  الش  َحي  ُمَعذ    اِعُر:ب  َشِقي 

ُُ َفن  َينَقِض نأل ما لِنَفس  ل ََتنو
 

 ول ََتيا َحيناة  هلنا َطعنمُ  ،َعناها 
 

 واهلل تعاس أعلم. ،أجاَرنا اهللُ تعاس م  ذلَك. آمني. هذا

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ما هو افسري قؤو  ات اعؤا :    :12السلا 
 [13]السجدم:  ؟﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

ُُ وتعاس َقاِدر  ُمري    أن   ،َمعنى اآلَي ِ  اجلواب: َفَلنو شناَء َدََعنَل  ،اهللَ ُسبَحاَن

لِمننا  ل َيصنُ ُر ِمننُهم ُكفنر  ول ِعصنيان   ُكل    ،م  يف األرِض م  إنس  وِجن ٍّ م 

ِِكَ   .[6]التحريم:  ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىِ  ﴿كاُاَل

ُ  َقابَِلن   لإلين ِن والُكفنرِ اهللَ تعاس َق    ولك     ،َر أن َتكنوَن ُهنناَك َللوقنا
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نِض إراَدِْتنا ،اَعُ  والِعصيانُ وَيصُ ُر منها الط   وأعطاهنا اهللُ تعناس  ،وذلَك بَِمح 

شناِد ِهَ اَينَ  َيهن وُهم َسنبيَل الر  ُسنُل لِ أرَسنَل إَلنيِهُم الرُّ  ثم   ،ُجزءا  م  الختِيارِ 

 ۋ ٴۇقنا  تعناس: ﴿ ،الَعمنى عنَّل اهلُن ى َكَثمنود َفِمنُهم م  َأَحب   ،ِدلَل   

. [17]فصننلت:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ﴾. َيعننني ِهَ اَيننِ  ِدلَلنن   ﴿ۋ

ُُ  ،ولو َشاَء اهللُ تعاس َلَسنَلَب ِمننُهُم الختِينارَ  ،باختَِياِرِهم ِعنَي َلن
ِِ وَجَعَلُهنم َطنا

  وِن اختِيار  ِمنُهم.بِ 

 وبناء عىل ذلك:

ُجنزءا  من   َشاَء أن ََيَعَل للَعبِ  من  َعنامَلِ اإلننِس واِدن    وجل   نا عز  َفَربُّ 

 .[99]يونس:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹالختِياِر ﴿

َ  ُ  َفَجَعَل ادَن   ،وُ  َعصا ،َب عَّل هذا الختِياِر َجزاء  ُ  أطاعَ وَرت  

 ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃقا  تعاس: ﴿ ،اَر ُ  َعَصوالن   ،أطاعَ 

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 واهلل تعاس أعلم. ،. هذا[29]الكهِ:  ﴾ک ک ک ک ڑ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿: مؤؤؤا معنؤؤؤى قؤؤؤو  ات اعؤؤؤا :  13السؤؤؤلا 

 [119-118]طل:  ؟﴾گ گ گ گ ک ک

ُُ اهللُ تعناس يف َتفسنجِل هنذِه اآل اجلواب: َينِ  الَكريَمنِ : َيقوُ  ابُ  َكثجل  َرِِحَن

 نِ هَ  ي   ُِ رَ  ي   عَ  يف ناهُ هَ  َك ن  ِِ فَ 
 
 . َ ق  َش مَ  ول  َ لفَ كُ  ل ،يء

ِي  وعِ ادُن نيَ َبن نَ رَ َقن  ن نإِ ﴾. ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ﴿  ألن   ؛والُعننر 

 .رِ اهِ الم   ُذ ُّ  َي ر  والعُ  ، ِ اطِ البَ  ُذ ُّ  وعَ ادُ 
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: أُ َمنفالم   ،النِ ابِ َقنتَ مُ  أيضنا   وهذانِ . ﴾گ گ گ گ ک ک ﴿

 .رِ اهِ الم   رُّ َح : ىحَ والضُّ . ُ  طَ العَ  وهوَ  ، ِ اطِ البَ  رُّ َح 

 َ نا َ  التني أسنَكنَها اهللُ تعناس َسني  ادَن ن وهذِه اآلَيُ  إَشاَرة  َواِضنَح   إس أن  

 الس  
ُِ ُ  اَُلِ  التني َوَعنَ  اهللُ تعناس ِبنا ِعَبناَدُه اُُنلِمننَي َبعنَ  الُم هَي َجن  آَدَم َعَلي

َِ الذي َذَكَرُه اهللُ تعاس ل َيكوُن إل يف  وذلَك ألن   ،َبعِث واحِلساِب ال هذا الَوص 

 ِ  اَُلِ .َجن  

نَرةَ حيُح الذي رواه الشيخان ع  أب ُ  هذا كذلَك احلَ يُث الص  وُيَلك    ُهَري 

 ُُ ُِ  الن بِي   َع  ،َرِِضَ اهللُ عن بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَت   » :َقناَ  َوَسنل َم  َصَّل  اهللُ َعَلي   اح 

ُُ  َفَقاَ   َوُموَسى آَدمُ  َتنَا َخي ب َتنَا َأُبوَنا َأن َت  ،آَدمُ  َيا :ُموَسى َل َرج  َن  ِ  ِم  َوَأخ   .اد 

ُُ  َقاَ   َطَفاكَ  ،ُموَسى َيا :آَدمُ  َل ُِ اهللُ  اص   َأَتُلنوُمنِي ،بَِينِ هِ  َلنَك  َوَخنط   ،بَِكاَلِم

ر   َعََّل  َرهُ  َأم  ُلَقنِي َأن   َقب َل  َعَل  هللُ ا َق   َبِعنيَ  ََي   ؟َسنَ    بَِأر 

 «.ُموَسى آَدمُ  َفَح    ،ُموَسى آَدمُ  َفَح   

 وبناء عىل ذلك:

ُِ ول َمَشنق   ،ِ  َعي   َرُي   َهنيء  فالَعيُ  يف ادَن   الَعبنَ   ألن   ، َ ل َتَعنَب فين

ء  في ٌَ  ُُ  ل ُيِصيُب
ِي اُُلِمَ  يف َداِر َكَراَم   ُُ فيها َظَمأ   ،ها م  ادُوِع والُعر  ول ُيِصيُب

َ  ،َعاُم فيها َليَس م  ُجوع  الط   ،مسِ الش   ول َحرُّ   ،اُب فيها َليَس م  َعَطن   والرش 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کقا  تعناس: ﴿ ،ها َداِِم  وظلُّ 

 .[14-13]اإلنسان:  ﴾ڱ ڱ

  تعاس أعلم.واهلل ،اجَعلنا م  أهلِها. آمني. هذا ُهم  الل  
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 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿:   قولؤؤؤؤؤل اعؤؤؤؤؤا : 14السؤؤؤؤؤلا 
. هذا اخلىطاُب ملن؟ وما هؤو املق ؤود مؤن قولؤل     [33]العنكبو :  ﴾ڑ

 ؟﴾ڑ ژ﴿ اعا :

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄَيقوُ  اهللُ تعاس: ﴿ اجلواب:

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 .[33]العنكبوُ:  ﴾ڑ ژ ژ

ناَر َسني  ا َدَخَلِت اُاَلَِِكنُ  دَ قِيَل: ُ    الس 
ُِ ُُ  ،المُ ِ نا ُلنوط  َعَلين  ،َمَضنت  َزوَجُتن

: َدَخَل َداَرنا َقوم  ما َرَأينا أحَسَ  ُوُجوها  
ُِ َِ ثِيابا   ،فقاَلت لَِقوِم ول أطَينَب  ،ول أنَم

 الس  َراَِِح   ِمنُهم؛ َفجاؤوا ُمِّسِعنَي لِِفعِل اُُنَكِر بُِضيُوِف َسي  
ُِ  الُم.ِ نا ُلوط  َعَلي

 الس  وَسي  
ُِ ُِ  ،الُم َضاَ  ِِبِم َذرعا  ُ نا ُلوط  َعَلي  ،أي: َخاَف َعَليِهم من  َقوِمن

ِ  َعَلينا ،ُهم َبرَشا  ُُ َظن  ألن   : ل ََتَ ُُ َِِكن   فِن   ،ول ََتَزن  ألجلِنا ،فقالوا َل ومنا  ،ا َمال

وُنِزيُل َخوَفَك  ،يَك ا ُنِزيُل َخوَفَك وُننَج  فِن   ،وَحِزنَت ألجلِنا ،ُدمَت ِخفَت َعَلينا

َك وُننَج  
 ،إل امَرَأَتَك التي َضاَيَقت َك  ،اِزِ  عَّل َقوِمَك يِهم م  الَعَذاِب الن  عَّل أهلِ

 ا م  الَباِقنَي يف الَعَذاِب.فِّن   ،ِت الَقوَم عَّل ُضُيوفَِك وَدل   ،وأفَشت  أرساَركَ 

ُِ َفَكاَننت كن  قنا  تعناسأم    ک ک ک ک: ﴿ا َطريَقُ  إهالِك َقوِم

 .[34]العنكبوُ:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

ُز هَو ِحَجاَرة  م  الس  وَن: الر  قاَ  اَُُفّس   ؛ ج   ِ ن ؛ وِقيَل: َخس  ؛ وِقيَل: َنار 
ِ
 ء

ُ  الَقوِم الذيَ  َكانوا َيأتوَن َفاِحَشن   منا َسنَبَقُهم إَليهنا  وَسَبُب هذا اهلاَلِك هَو فِس 

 جاِ  ُدوَن الن  إتياُن الر  أل وهَي  ،أَح   م  الَعاُنَيَ 
ِ
 والِعياُذ باهلل تعاس. ،ساء



 

 كتاب القرآن الكريم

 

25 

 وبناء عىل ذلك:

طاُب يف اآلَيِ  الَكريَمِ  لَِسي  
َِ  الس  فا

ُِ ُُ َكاَنت م   ،المُ ِ نا لوط  َعَلي وَزوَجُت

 الس  بَِسَبِب ِخَياَنتِها َِزوَجها َسي   ،أي: م  اهلَالِِكنيَ  ،الَغابِِري َ 
ُِ  ،المُ َ نا ُلوطا  َعَلي

ُِ  ،َحيُث َكاَنت ُتفِش أرَساَرهُ  ُُ ع  ُضُيوفِ فأنَزَ  اهللُ تعاس َعَليِهم  ،وَُتَِبُ َقوَم

 فِعلِِهم. هذا
ِ
 واهلل تعاس أعلم. ،َعَذابا  م  ِعنِ ِه بُِسوء

 ٹ ٹ﴿عؤؤؤن قؤؤؤو  اجلؤؤؤن لقؤؤؤومهح:     وجؤؤؤ َّ : أخربنؤؤؤا :بنؤؤؤا عؤؤؤزَّ  15السؤؤؤلا 
مل . ملؤؤؤاذا  [30]األحقؤؤؤا :   ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

يؤذكروا اإلييؤؤ  الؤذر أنؤؤز  علؤى سؤؤيدنا عيسؤى عليؤؤل السؤ ل الؤؤذر      

 هو أقرب عهدًا   القرصن الع يح من التو:ام؟

ُِ َوعَّل َ نا َُمَم  َيقوُ  اهلُل َتَباَرَك تعاس ُلَاِطبا  َسي   اجلواب:  ا  َصَّل  اهللُ َعَلي 

﴿ : ُِ ُِ َوَسل َم بَِقولِ بِ  َوَصح 
ُِ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ آلِ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 .[31-29]األحقاف:  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ

 واُُرَسلنَِي َقبَل بِعَثنِ  َسني   وم  اَُعلوِم أن  
ِ
نََجيَع األنبِياء    َصنَّل  اهللُ ِ نا َُمَم 

ُِ َوَسل َم َكنانوا  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَعَلي  ن ُدوَن  ،   ُيبَعُثنوَن ألقنواِمِهم َخاص  ولَِعرص 

. ،َعرص    ولَِقوم  ُدوَن َقوم 

ُِ مل َيذُكروا اإلنِجيَل الذي ُأنِزَ  عَّل َسي   وُهنا: اِد ُّ  ِ نا ِعيَسى َعَلي
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 الس  وراَة التي ُأنِزَلت عَّل َسي  وَذَكروا الت   ،المُ الس  
ُِ  َمَع أن   ،المُ ِ نا ُموَسى َعَلي

 اِد    ألن   ،وهَو أقَرُب َعه  ا  بالُقرآنِ  ،يَل َنَزَ  َبعَ هااإلنجِ 
ِ
ن ك  قاَ   هللء

 ِ  الس  يَ  ن َكانوا يف أرض  مل ُيبَعث  فيها َسي  َبعُض اَُُفّس 
ُِ بل  ،المُ ُ نا ِعيَسى َعَلي

 الس  َكانوا يف أرض  ُبِعَث فيها َسي  
ُِ ُِ  ،المُ ُ نا ُموَسى َعَلي  الس   َفُهم آَمنوا بِ

ُِ  ،المُ َعَلي

َوُة َسي   ُهم َدع   الس  ومل َتبُلغ 
ُِ لذلك َذَكُروا الت وَراَة ومَل َيذُكُروا  ،المُ ِ نا ِعيَسى َعَلي

 واهلل تعاس أعلم. ،اإِلنِجيَل. هذا

 ى ى ې ې ې ې ۉ﴿: مؤؤا معنؤؤى قؤؤو  ات اعؤؤا :    16السؤؤلا 
 [77]الفرقان:  ؟﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ

ُُ التي َسبَ  اجلواب: ُث عن  َقت هنذِه اآلَينَ  الَكريَمنَ  َكاَننت َتَتَحن   اآليا

 ِعباِد الر  
ُِ  ڭ ۓالذيَ  َكناَن َمنههُلُم كن  قنا  تعناس: ﴿ ،ِح ِ ِصفا

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
 .[76-75]الفرقان:  ﴾ۅ ۅ

﴾ يأُمُر اهللُ ى ى ې ې ې ې ۉ ويف هذِه اآلَيِ  األِخجَلِة: ﴿

َ َ نا َرسوَ  اهلل َصَّل  تعاس َسي    َوَسل َم بأن  ُيَبنني 
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ  للنناِس اهللُ َعَلي 

   أي     ن ُمرِشكنَِي وُملِمننَي ن ما َيعَبنُأ بُِكنم َرب  َعام  
 
ُث بُِكنم أي   ،ِعنبء  ول َيكنرَتِ

اث   ُِ  ،اكرِتَ ُِ تعناس: ﴿ ،لول ُدعاُؤُه َلُكم لِِعَباَدتِ  ڄ ڄ وهنذا َتصنِ ي   لَِقولِن

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 .[58-56]الذارياُ:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
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ُُ تعاس: ﴿ َب الَكافِروَن ِمنُكم َمنَع ِقَيناِم ﴾ َيعني: فق  َكذ  ەئ ائ وَقوُل

 لذلَك َسوَف َيكوُن الَعَذاُب لِزاما  َثابِتا  هَلُم. ،ِ  َعَليِهماحلُج  

 وبناء عىل ذلك:

ِِنَ ة  من  َخل ِقُكنم وأيُّ  ،ب  َفَمعنَى اآلَيِ : ما َيصنَُع بُِكم رَ  لنول ُدعناُؤُه  ،َفا

ُِ يِ ؟ َفَربُّ وِحيِ  وإس هذا ال   َلُكم إس الت   ُِ وَطاَعتِن وإل  ،نا منا َخَلَقُكنم إل َُِعِرَفتِن

. ُم َسواء 
ِِ ُِِر الَبَها  فالَعبُ  وَسا

ُُ ك  قا  تعاس: فم  آَمَ  وَكاَن م  ِعَباِد الر    ۓ﴿ِحِ  َفَمنِزَلُت

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
ِ  ا الذيَ  َكَفروا َبعَ  ِقَياِم احلُج  . وأم  [76-75]الفرقان: ﴾ ۅ ۅ ۋ

 ،والِعياُذ باهلل تعاس. هذا ،الَعَذاُب اُُِقيمُ  :أي ﴾وئ وئ ەئ ﴿ َعَليِهم:

 واهلل تعاس أعلم.

 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: يقؤؤؤؤو  ات ابؤؤؤؤا:  واعؤؤؤؤا :  17السؤؤؤؤلا 
 ر املا  على البنني؟. فلماذا قدل ذك[46]الكهف: 

﴾ هنَو َبينان  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ َقوُ  اهلل تعناس: ﴿ اجلواب:

 ُ .والز   ،  ِزينَ   للَعب ِ حِلَِقيَقِ  اُاِ  والَوَلِ  بأّن  جُل َذاِ ٍّ َُ  ينَُ  هَي ُحس   

اِن يف فِتنَِ  الن   فنِن  أحَسنَ   ،نيااِس يف احلَياِة الن ُّ واُاُ  والَبنوَن ُُها الُعنرُصَ

ُِ رَصُّ ت  ال ُُ م  ِحل   ،َف يف َمالِ ُُ يف ََمَل   ،ُِ َفَجَمَع  ،فق  انَتَفَع من  هنذا اُنا ِ  ،ُِ َوَوَضَع

 يف ال ُّ 
ُِ  نيا واآلِخَرِة.وإل َكاَن َوبال  َعَلي
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ُُ َينَتِفنُع ِمننُهم ُدنينا فِن ن ،احِلَ َ بَِيَ  الص  وكذلَك إذا أحَسَ  َتربَِيَ  أولِدِه الرت  

. وإ ،وُأخَرى ُِ  هذا أوالً.ل َكانوا َوبال  َعَلي

ِر اُاِ  عَّل الَبننِيِ أم  ثانيًا:  ِعنَ  َكثجِل  م   الَبننَِي أَعزُّ  َمَع أن   ،ا َتقِ يُم ِذك 

 يف ُكل  ألن   ،اِس م  اُا ِ الن  
ِ
 واألبناء

ِ
ُُ وألن   ،َوقت  وِحني   ُُ ِزينَ   لُِكلٍّ م  اآلباء

 الن   رِسُّ 
ِ
 الن   الَبننَِي رِسُّ    أن  ك ،اسِ َبَقاء

ِ
م   احلَاَجَ  إس اَُاِ  أَمسُّ  وألن   ،وعِ َبَقاء

ُُ َبنُوَن ُدوَن َما   فهَو  ألن   ،ُُ ِزينَ   بُِ وِّنِم ول َعكَس وألن   ،احلَاَجِ  إس الَبننِيِ  م  َل

 واهلل تعاس أعلم. ،يف أضَيِ  األحواِ . هذا

 [76]الق ؤ::   ؟﴾ې ې ې ۉ ۉ ﴿: وجؤ   : ما معنى قؤو  ات عؤز  18السلا 

وه  هنؤا  اعؤا:ض بؤني هؤذه اآليؤة وصيؤة أخؤرى يقؤو  ات اعؤا  فيهؤا:           

 [58]يونس:  ؟﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿

 ۉ ۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ َقوُ  اهلل تعاس ع  َقوِم َقاروَن: ﴿ اجلواب:

ِ والت   [76]القصص:  ﴾ې ې ې اِس ن  َعاِ  عَّل الهَو َّن ي  ع  َفَرِح الكَِب 

زِ  ِميِم الذي َيسَتوِجُب َسل َب الر  وهذا م  اَُُلِ  الذ   ،َعاُظِم َعَليِهموالت  

 ُِ َِ والَعَذاَب  ،واَجَلا  ڦ ڦَقاروَن: ﴿ ك  قا  تعاس يف َح    ،بل اََس 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 .[81-79]القصص:  ﴾ہ
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نن ُُ تعنناس: ﴿وأم   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ا َقوُلنن

بل هَو َمطُلوب  َوَواِجنب  عنَّل  ،فهَو َفَرح  ََمُمود  وََمُبوب   [58]يونس:  ﴾ڱ

أل  ،ِِبا وجل   عَمِ  الُعمَمى التي أكَرَمُهُم اهللُ عز  وذلَك بأن  َيفَرُحوا بالن   ،اُُلِمننِيَ 

ُِ ِ نا َُمَم  وبَِسي   ،َمُ  اإلي ِن باإلسالمِ وهَي نِع بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َصَّل  اهللُ َعَلي ن

  

ِ نا َرسنوِ  اهلل َصنَّل  اهللُ بناِع لَِسني  والت   ،وأن  َجَعَلُهم م  أهِل اإلسنالمِ  ،َوَسل مَ 

ُِ َوَسل َم. بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َعَلي 

 وبناء عىل ذلك:

ِ ذي ل َُيِبُّ فالَفَرُح ال اِس يَ  اَُُتَعنالنَِي عنَّل الن نُُ اهللُ تعاس هَو َفنَرُح اَُُتَكنَب 

 َماد  
ُِ والِعيناُذ  ،   أسَبَغها اهللُ تعاس َعَليِهمي  بَِسَبِب نِعَم   وَنتِيَجُ  هذا الَفَرِح اََس 

 باهلل تعاس.

َلَب اهللُ تعاس فيها الَفَرَح وَليَس ُهناَك َتَعاُرض  َمَع اآلَيِ  الَكِريَمِ  التي طَ 

 بَِسي  
ِ
ُِ م  ِعَباِدِه اُُلِمننَِي عَّل نِعَمِ  اإلسالِم والقتَِ اء ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ  ،َواُضِع. هذاعَمِ  ُهم أهُل الت  أصَحاَب هذِه الن   ألن   ،َوعَّل آلِ

 واهلل تعاس أعلم.

األو  قا  اعا   ،ذكر ات اعا    القرصن الع يح صيتني :19السلا 

 ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿فيها: 
 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿. والثانية قا  اعا  فيها: [32]األنعال:  ﴾ے

 ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ
ل اللع  على فما هو الفا:ق بني اللهو واللع ؟ وملاذا قدِّ .[64]العنكبو : 

 ل اللهو على اللع ؟رى قدِّواا:ًم أخ ،اللهو اا:ًم
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ُ  ِعَب عَّل الل  َم الل  َق    اجلواب: ُ  َكِريَ  األُوَس يف ُسوَرِة  ،هِو يف َثالِث آَيا

 ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿قا  تعاس:  ،األَنَعامِ 

 ہقا  تعاس: ﴿ ،   انَِيُ  يف ُسوَرِة َُمَم  . والث  [32]األنعام:  ﴾ے ے ھ

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹقا  تعاس: ﴿ ،الَِثُ  يف ُسوَرِة احَلِ ي ِ . والث  [36َمم : ]

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[20: ]احل ي  ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈ

 َفَق  َق   أم  
ُِ  ٻ ٱ﴿قا  تعاس:  ،ِعِب هَو عَّل الل  َم الل  ا يف ُسوَرِة الَعنَكُبو

 ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[64]العنكبو : 

جُل َمقُصنوَدة  الل   وق  َذَكَر الُعَلَ ُء: بأن   َُ ن ،ِعَب هَو َحَرَك   َمقُصوَدة  أو  ُ  َُيَق 

ا الل   ،ُ  َمصَلَح   أو ل َُيَق   َغُل الال  أم  ُِ ِعَب َع   هُو فهَو َلِعب  َيش  وهنَو  ، ََيِنُب َعَلين

ن م: َأهلَاِن الش  ُُ تعناس: ﴿ ،َشنَغَلنِي أي: ،ءُ م  َقوهِلِ ُُ َقوُلن  ﴾ڑ ژ وِمنن

 .[1]التكاثر: 

جُل ُمَكل  ألن   ،ا  ل هَل و ا  ى َلِعبفِل ُتَسم  َفَحَرَكُ  الط   َُ ا إذا َدَخَل يف أم   ،ِ  ُُ 

ِِ وَلِعَب َمرَحَلِ  الت   ُُ الل   ،كلِي  ُسم  ِعُب َع   وَشَغَل
ُِ  ،ا  ِعُب هَل وَي الل   هَو َواِجب  َعَلي

ُُ تعاس: ﴿ومِ  ُُ َقوُل  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ن

 .[11]ادمع :  ﴾ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
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ِو يف ُسوَرِة األَنَعامِ ِعِب عَّل الل  ا َتقِ يُم الل  وأم   اهللَ تعاس َأخََبَ ع   فألن   ،ه 

ُِ تعاس: ﴿ وا َأنُفَسُهم بَِقولِ  ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌَأهَواِ  الذيَ  َخِّسُ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
 ،. فاََاطُِر َمشُغو   ِعنَ  تاِلَوِة هذِه اآلَيِ  باآلِخَرةِ [31]األنعام:  ﴾ں ں ڱ ڱ

َر الل  َفَق    ،نَياومل َيُك   َمشُغول  بال ُّ  وِ ِعِب عَّل الل  َم ِذك   ڻ ڻ َفَقاَ : ﴿ ،ه 

 .[32]األنعام:  ﴾ہ ۀ ۀ ڻ

ُِ َوَسل َم فق     َصَّل  ِ َنا َُمَم  وكذلَك يف ُسوَرِة َسي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  اهلُل َعَلي 

ُِ  ،ُث ع  َأحَواِ  الذيَ  ل  َيغِفَر اهلُل تعاس هَلُمابَِقُ  هلا َتَتَح   َكاَنِت اآلَيُ  الس   بَِقولِ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژتعاس: ﴿

 ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

ِر عَّل األَعَ ِ  َيوَم الِقَياَم ِ . فالَباُ  َمشُغو   [35-34: ]َمم  َم َفَق    ،باََاَِتَِ  واألَج 

َر الل   ُِ تعاس: ﴿ِعِب عَّل الل  ِذك  ِو بَِقولِ  ے ے ھ ھ ھ ہ ہه 

 .[36]َمم :  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ُث عن اآلَيُ  التي َسبََقت تِلَك اآلَيِ  َكاَننت َتتََحن    ،وكذلَك يف ُسوَرِة احلَِ ي ِ 

 يِقنَي والشُّ    َأحَواِ  الص  
ِ
وعن  َمنهِ  الَفنِريَقنِي  ،ُبواوع  الذيَ  َكَفُروا وَكذ   ،َهَ اء

َر الل  َفَق    ،فالَباُ  َمشُغو   بَأهَواِ  َيوِم الِقَياَم ِ  ،َيوَم الِقَياَم ِ  ِو.ِعِب عَّل الل  َم ِذك   ه 

ُِ أم   ُُ التي َسَبَقت تِلَك اآلَيِ  كَ  ،ا يف ُسوَرِة الَعنَكُبو ُث اَنت َتَتَح   فاآلَيا

ُِ تعاس: ﴿ ،نَيازِ  واحلََياِة ال ُّ ع  الر    ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇوذلَك بَِقولِ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉ
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 ىئ مئ حئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
فُس والن   ،نَيا وِزينَتَِها. فالَباُ  ُهنَا َمرُصوف  إس ال ُّ [63-62]العنكبوُ:  ﴾يئ

والستِغَراِ   ،ُفوَس إس اإلقَباِ  َعَليَهااَع   َت ُعو النُّ ا َخ   نيَ وال ُّ  ،َتشَتِغُل بذلَك 

ُِ تعاس: ﴿هَو عَّل الل  َم الل  َفَق    ،فِيَها  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱِعِب بَِقولِ

 .[64]العنكبوُ:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 وبناء عىل ذلك:

ُِ إذا َصَ َر م  اَُُكل  فالل   وَكناَن  ،ُُ ع  َواِجب  ومل َيشَغل   ،ِِ ِعُب ل َحَرَج فِي

 ُُ ع  َل  َنف 
ُِ ُو فهَو الش  ا الل  أم   ،فِي ُِ ه   َمطُلوب   ،ُء الذي ل َمصَلَحَ  فِي

 
ء ٌَ وُيلِهي ع  

ُُ ََشع  .ا  ِمن

َر الل  وَق    ُُ الس  ِعِب عَّل الل  َم ِذك  ِو ِعنَ َما َكاَنِت اآلَيا ُث ع  ابَِقُ  هَلَا َتَتَح   ه 

ِِجِ  َر الل  ا ِعنَ َما َق   وأم   ،َهااآلِخَرِة وَنَتا ِو عَّل الل  َم ِذك  ُُ  ،ِعِب ه  َكاَنِت اآلَيا

 واهلل تعاس أعلم. ،نَيا. هذاُث ع  ال ُّ ابَِقُ  هَلَا َتَتَح   الس  

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿: يقو  ات اعا : 20السلا 
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
. فما هو املأذون لل [60]النو::  ﴾ڇ ڇ چ چ چ ڃ

 أم اليت ألبَّت من القواعد؟للمر

َها ِس    اجلواب:
ُِ َِِها يف  إذا اجَتَمَع للَمرَأِة َمَع ُبُلو الَيأِس انِقَطاُع َرَجا

 ٹ ٹ﴿قا  تعاس:  ،خَصِ  يف َكَ ِ  الستَِتارِ َكاِح َثَبَت هلا َنوع  م  الرُّ الن  

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
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 .﴾ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ
ُُ اهللُ تعاس: ُهن    ُقرُطبِيُّ وَيُقوُ  اإلماُم ال ن َرِِحَ َن عن  ُز الل نالُعج  َواِ  َقَعن  

َن ع  الَوَلِ  واَُِحيِض. اهن. ،   ِف م  الس  رَصُّ الت    وَقَع  

ِع اِدلَباِب أو الر  هذِه اَُرَأُة ُرخ    َعنَهاَص هَلَا َجَواُز َوض 
ِ
ُُ  ،َداء إذا َكاَن ما ََتَت

 م  الز   ومل َيُك   بَِح    ،ِدََسِ َها ا  َياِب َساتِرم  الث  
ُِ  ينَِ .َذاتِ

ِهَها وَكف  وُيَباُح الن    َمُر إس َوج 
ِ
اس  وَيُقنوُ  ابنُ  َعب ن ،يَها ِعنَ  َُجُهوِر الُفَقَهاء

ُِ تعنناس: ﴿ َرِِضَ اهللُ عنننُه : اِسننَتثنَاُه     گ گ ک کاهللُ منن  َقولِنن

ُِ اإلماِم أِح .ألن  . اهن. الكايِف يف فِ [31]النور:  ﴾گ ُِ ما َحُرَم الن   ق َمُر ألجلِ

 َمعُ وم  يف ِجَهتَِها.

 وبناء عىل ذلك:

ِِِز النال   ِ  ل َيرُجنوَن فق  َنَفى اهللُ تعاس ادُنَاَح ن وهَو اإلثُم ن عن  الَعَجنا

ُكنوَن الَغنَرُض من  برَِشنِط أن ل يَ  ،ِه   لِكََِبِ ِسنن   َجاِ  ِِبِ   لَِعَ ِم َرَُبِ  الر   ا  نَِكاح

 ينَُ .ُج والز  ََبُّ ذلَك الت  

ِهَها وَكف  وَأَباَح الرش   َِ ع  َوج  ا إذا مل  ،يَهاُع هَلَا أن َتكِش وأن َتَضَع ِجلَباَِبَ

ُُ م  الز  َيُكِ  الث   ُ يف َحق  ولك  الس   ،ينَِ  َأَماَم األََجانِِب وُب الذي ََتَت  ،َها َأفَضُل رت 

ُِ تعاس:   واهلل تعاس أعلم. ،. هذا[60]النور:  ﴾چ چ ڃ ڃ﴿لَِقولِ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿: يقؤؤو  ات اعؤؤا :   21السؤؤلا 
. فهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  [29]النؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو::  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

نستطيع مؤن خؤ   هؤذهى اآليؤة الكرميؤة أن نؤدخ  بيتؤًا   هؤذه األ مؤة          
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 ألننا حباجة إليل؟ ،ليس مسكونًا

ُ َذَكَر الُفَقَهاُء والُعَلَ   اجلواب: َُ التي ََيُوُز ُدُخوهُلَنا  وَن بَأن  ُء واَُُفّس  الُبُيو

جِل استِئَذان   َُ ُُ التني ُتبنَنى عنَّل الطُّ  ،م   ُِ التني َينأِوي إَِليَهنا هنَي الُبُينو ُرَقنا

ُِ  ،اَُُسافُِرونَ  اَحا  ،ُِ يف األَسنَواِ  واََُحنال   ،َكاكنِيِ وِمثنُل الن    ،ِمثنُل: السنرِتَ

جِلَها َُ ُِ اََِرَبنِ  التني َين ُخُلَها الن نوِمثُل البُ  ،و ِِطِ ُيو وِمثنُل  ،اُس للَبنوِ  والَغنا

 التي َجَرى الُعرُف عَّل ال ُّ اََُحال  
نجِل اسنتِئَذان  ُِ َُ كالَفنَناِدِ   ،ُخوِ  إَِليَهنا من  

 األَطِب  
ُِ  وِعَياَدا

ِ
ُِ الن   وَأي   ،اء  اُس.َمَكان  ُيسَتقَبُل فِي

َر ََيُوُز 
 لُِوُجنوِد اإلذِن الَعنام  ال ُّ َفَجِميُع ما ُذكِ

 ُخوُ  إَِليَها بِنُ وِن اسنتِئَذان 

. ُِ  بُِ ُخولِ

 وبناء عىل ذلك:

ُِ تعاس:   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿فاَُقُصوُد م  َقولِ

َمَكنان   . هَو ُكلُّ [29]النور:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

جِل استِئَذان  كاََُحال   َُ ُِ م    إذن  َعام  بُِ ُخولِ
ُِ ُِ َعامٍّ فِي إذا  ،ُِ والَفنَاِدِ  واَََراَبنا

.  َكاَن لإلنَساِن يف ذلَك َمصَلَح  

ُُ َكاَن َيسَتأِذُن يف ُدُخنوِ  َحَوانِينِت وُرِوَي ع  ابِ  ُعُمَر َرِِضَ اهللُ عنُه  أن  

ُُ  ،وِ  السُّ  ُُ ابنُ  قُ ُ  ما َكاَن ُيَطب  َفَقاَ : وم  ُيَطب   ،َفُذكَِر ذلَك لِِعكِرَمَ  َرِِضَ اهللُ عن

 ُعَمَر َرِِضَ اهللُ عنُه ؟

ُُ اُص: وَليَس يف فِعِل ابِ  ُعَمَر َرِِضَ اهللُ عنُه  هذا ِدلَل   عَّل أن  َقاَ  ادَص  

ُِ ولكِن   ،ا  َرَأى ُدُخوهَلَا بَِغجِل إذن  ََمُمور . وذلَك ُمبَاح  لُِكل   ،ُُ احَتاَط لِنَفِس  اهن. َواِح  

ُِ أم      يف هذِه األَزَمِ  ن ِ  التي َساَفَر َأهُلَها ن وَخاص  اََاص   ا ُدُخوُ  الُبُيو
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ب  َكبجَِلة  م   ،وإل فالَفاِعُل ُمغَتِصب   ،ال ََيُوُز إل بِِذِن َأصَحاِِبَاف
وُمرَتكِ

ِِرِ   واهلل تعاس أعلم. ،هذا ،ُمسَتِحل  ألمَواِ  اآلَخِريَ  بَِغجِل َح ٍّ  ،الَكَبا

بؤؤا:  واعؤؤا    حؤق السؤؤيدم مؤؤريح :َّضىؤؤيَّ اتل عنهؤؤا:  : يقؤؤو  ات ا22السؤلا  

. ويقؤو   [91]األنبيؤاء:   ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ائ ائ ى ى ې ې﴿  صيؤؤة  انيؤؤة   حقهؤؤا كؤؤذل :  
 . فكيف كان هذا النفخ؟[12]التَّريح:  ﴾وئ وئ ەئ ەئ

ن اجلواب:  الس 
ُِ الُم أن َيننُفَخ يف َجينِب َأَمَر اهللُ َتَباَرَك وتعاس ِجَِبينَل َعَلين

ُُ وَم ِخُل الر   ،وِب وهَو َرَقَبُ  الث   ،ِدرِعَها وهنذا َمعنَنى َقنوِ  اهللِ تعناس:  ،أِس ِمنن

 .﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 الس  وَبعَ  أن َنَفَخ َسي  
ُِ فُخ َوَصنَل النن   ،الُم يف َجيِب ِدرِعَهناُ َنا ِجَِبيُل َعَلي

ُِ تعنناس:  ،إس الَفننرِج   ائ ائ ى ى ې ې﴿وهننذا َمعنَننى َقولِنن

 .﴾وئ وئ ەئ ەئ

 الس  افُِخ هَو َسي  فالن  
ُِ ُِ تعناس ِحَكاَين   عن   ،المُ ُ َنا ِجَِبيُل َعَلي بِنَ لِيِل َقولِن

نننَسننني    الس 
ُِ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گالُم: ﴿ِ َنا ِجَِبينننَل َعَليننن

 الس  َسي   . وَمعُلوم  بَأن  [19]مريم:  ﴾ڱ
ُِ إل  ا  الُم ل َيفَعنُل َأمنرَ َنا ِجَِبيَل َعَلي

 تعاس. بَأمِر اهللِ

 وبناء عىل ذلك:

فَخ َكاَن الن   فاآلَيُ  األُوَس َأَفاَدُ بأن   ،فال َتَعاُرَض َبنَي اآلَيَتنِي الَكِريَمَتنيِ 

 الس  َوَسي   ،ِحمِ وَنَزَ  إس الر   ،وِب يف َرَقَبِ  الث  
ُِ ُُ يف ُ َنا ِعيَسى َعَلي ُف الُم َكَ  َجاَء َوص 
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 والت  هَو م  َباِب الت   ،ُح اهللُُِ ُروالُقرآِن الَعمِيِم بَأن  
ِِ ُُ رِشي وهذِه  ،كِريِم َل

اإلَضاَفُ  ن إَضاَفُ  َكلَِمِ  ُروح  إس َلفِظ اداَلَلِ  ن َليَست إَضاَفَ  ِصَف   إس 

ُِ وإِن   ،اَُوُصوِف  َ  ،َ  ِهَي إَضاَفُ  اَُخُلوِ  إس َخالِِق  الَكعَبِ  بَأّن 
ِِ  ،ا َبيُت اهللِ َكَوص

 الس  ِ  َسي  وَناقَ 
ُِ َ ِ َنا َصالِح  َعَلي  واهلل تعاس أعلم. ،. هذاوجل   ا َناَقُ  اهللِ عز  الُم بَأّن 

 [32]يس:  ؟﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿: ما معنى قو  ات اعا : 23السلا 

ُُ اهللُ تعاس يف َتفِسنجِلِه عنن  هنذِه اآلَينِ :  اجلواب:  وإن  َيُقوُ  ابُ  َكثجِل  َرِِحَ

نتُ َس   ِ يَ واآلتِ   ِ يَ اِض اَُ  مِ مَ األُ  يعَ ََجِ   عنز   اهللِ ِي  َ َين نيَ َبن امِ َينالقِ  ومَ َين اِب َسنللحِ  حَُضُ

: تعناس ُِ ولِنقَ كَ  هنذهِ  ىعنَنومَ  ا،َهنوََش   اَهنجلِ َخ  اَهنل  كُ  مهلِِ عَ  أَ بِ  ميِ ازِ جَ يُ فَ  ،وجل  

 .[111]هود:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿

 دَ أَ  يف اءُ ر  القُ  َِ لَ اختَ  وق 
ِ
﴾ ََُا ل  كُ  َوإن  ﴿: أَ رَ قَ  َم    منهُ مِ فَ  ؛رِف احلَ  هذا اء

ِِ خفِ بالت   ُِ ثبَ لإلِ ﴾ إن  ﴿ أن   هُ ن َ عِ فَ  ،ي ﴾ إن﴿ َل عَ وَج ﴾ َُ ا﴿ دَ    َش  َم    منهُ ومِ  ،ا

 ىعنَ ومَ  ،ونَ َُضُ َُم  اينَ  َ لَ  يع  ََجِ  إل ل  كُ  وما: هُ يرُ ق ِ تَ ( إل) ىعنَ مَ بِ ﴾ ُ ا﴿و ،   يَ افِ نَ 

 .مُ علَ أَ  اهللُو ،   احِ وَ  نيِ تَ اءَ رَ القِ 

 وبناء عىل ذلك:

نُع َبيننَُهَ   ،َوََجِينع   ،وكِينِ : ُكنل  فاآلَيُ  الَكِريَمُ  ََجََعت َبنَي َلفَمِي الت   وادَم 

وِري   ُِ تعاس: ﴿ي  فالُكل   ،ََضُ نڍ ُ  يف َقولِ  ،ُجنوعِ ُموَ  لألفنَراِد يف الرُّ ﴾ ُتِفينُ  الشُّ

 ِمنُهم َراِجع  إس اهللِ َفُكلُّ 
َغاُر عنَّل اُُِّسنفنَِي ُ  والص  ل  لرُِتَى الذ   ،تعاس بُِمفَرِدهِ  َفرد 

 والَكافِِريَ .

ُُ تعاس: ﴿أم    ﴾ َفَيعنِي: َيأُتوَن َُمَتِمِعنَي.ڌا َقوُل
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ُُ وهذِه اآلَيُ  الَكِريَمُ  َدلِيل  عَّل أن   ُُ اهللُ تعناس َتَرَكن بنل  ،ُُ َليَس من  َأهَلَكن

ُُ  ولنو أن   ،بس  وِعَقاب  وَح  ،َبعَ ُه ََجع  وِحَساب   من  ُأهلِنَك ُتنِرَك َلَكناَن اَُنو

ُِِل: ،َراَح     َكَ  َقاَ  الَقا

 ا إذا ِمتنَنننا ُتِركنَننناولنننو َأن ننن

 ا إذا ِمتنَننننا ُبِعثنَنننناولنننننكِن  
 

ُُ َراَحنَ  ُكنل     َحني   َلَكاَن اَُو

 ٌَ  وُنسَأُ  َبنعَ ُه عن  ُكنل  
ِ
 ء

 

تَ  َِ َ  ا  واهلل تعاس أعلم. ،اِم. آمني. هذاَأسَأُ  اهللَ تعاس ُحس 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿: مؤؤا معنؤؤى قولؤؤل اعؤؤا : 24السؤؤلا 
 [32]األحزاب:  ؟﴾ٹ

ُُ تعنناس:  اجلووواب: ﴾. أي: ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿َقوُلنن

ُِ الن   َلسُت     م  ََجَاَعا
 َكَجَ َع  

ِ
ن ،َسناء نبَِمعنَنى: إذا ُتُقص   ُ  الن  َيت ُأم 

ِ
ََجَاَعن    ،َسناء

ِل. ََجَاَع   َواِحَ ة  ُتَساِويُك    ُتوَج   ِمنُه   مل  ،ََجَاَع     يف الَفض 

ُِ َوَسنل َم َلنيَس َكَأَحن   من   بِي  الن   َكَ  أن   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِِ النذي رواه اإلمنام أِحن  ك  جاَء يف احلَ يِث الرش   ،َجا ِ الر    ُعَمنرَ  اب ن ِ  َعن ِ ي

ُِ َوَسنل َم  الن بِي   َأن   ،نُه َرِِضَ اهللُ ع بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َعن  َّنَنىَصَّل  اهللُ َعَلي ن

ِوَصا ِ  َيامِ  يِف  ال  ُُ  َفِقيَل  الص  ُُ  إِن َك  :َل َعُل  .َتف 

ُت  إِن  » :َفَقاَ   نِقينِي َرب   ُيط ِعُمنِني َأَظنلُّ  إِن   ،َكَأَحنِ ُكم   َلس  كنذلَك «. َوَيس 

ُُ الال   ُِ َوَسل َم.ِ  َُش  َزوَجاُت بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ  فَ  بِ

 وبناء عىل ذلك:

َ  َلسُت    بِي  يا نَِساَء الن   ُك   َفَمعنَى اآلَيِ  َأن    إن ِف َكَأَح   م  الن  يف الرش 
ِ
َساء
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ُِ وَأمَر َرُس  ،فال َُتَالُِفوا َأمَر اهللِ تعاس ،اهللَ َقيُت   ات   ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 
ُِ ولِ

ُِ َوَسل َم. هذا بِ  واهلل تعاس أعلم. ،َوَصح 

: ما افسري قؤو  ات اعؤا    ق ؤة سؤيدنا يوسؤف عليؤل السؤ ل:        25السلا 

 [24]يوسف:  ؟﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

قنا   ،َي ِ ت باَُعِص امَرَأَة الَعِزيِز َُه   الُقرآِن الَعمِيِم بأن   َثَبَت بِنَص   اجلواب:

 ﴾.ڦ ڤ ڤ﴿تعاس: 
 الس  ا َسي  أم  

ُِ ُِ َعَلي ِبا باَُعِصَيِ  عنَّل اإلطنالِ  لُِوُجنوِد  الُم مل َيِم  ُ َنا ُيوُس

ِِنِل ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦقا  تعاس: ﴿ ،الَُبَهانِ  ﴾. وهذا َكَقوِ  الَقا

 كِريُم.َفبُِوُجوِد ُفالن  امَتنََع الت   ،لول ُفالن  ألَكَرمُتَك 

ُُ يف ع  َسي   وُرِوَي  ﴾. ڦ ڤ ڤ﴿ :تعناس ُِ ولِ قَ ِ َنا َعِلٍّ َرِِضَ اهللُ عن

ُِ فِ  تعَ مِ طَ : اَ  قَ  ُِ اقُ والَين ر  بالن ُّ  ل  ل  كَ مُ  م  نَ َص  إس تامَ قَ فَ  ،ي  ،ينِت البَ   ِ َيناحِ نَ  يف ،و

ُُ رَتَ َس فَ   .ُُ ينَ وبَ  اهَ ينَ بَ  َض بيَ أَ  وب  ثَ بِ  ت

 ٌَ  يُّ أَ : اَ  قَ فَ 
 
 ؟نيَ عِ صنَ تَ ء

 .ةِ وءَ الس   هذهِ  عَّل اِن رَ يَ  أن إهلي م  أنا يحيِ ستَ أَ : تالَ قَ فَ 

 أننا يحيِ سنتَ أَ  ول ،ُب رَشنيَ  ول ُل أكُ يَ  ل م  نَ َص  م  نيَ حيِ ستَ تَ : ُِ وُس يُ  اَ  قَ فَ 

 ت؟بَ َس كَ  َ  بِ  فس  نَ  ل  كُ  عَّل م  اِِ قَ  هو يالذ إهلي م 

 ِ .يف َكنِز الُع   كذا  .انُ هَ الَُب  وهوَ  ؛ا   بَ أَ  ين  مِ  اهَ ينَ الِ نَ تَ  ل: اَ  قَ  ثم  

 وبناء عىل ذلك:

ُي اهلَم   فق  َثَبَت بِنَص    الص  ع  َسي   الُقرآِن الَعمِيِم َنف 
ُِ َِ َعَلي الُة ِ َنا ُيوُس
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ُِ تعاس: ﴿ ،المُ والس   َك أن َتعِرَف ما هَو ﴾. ول َيُمُّ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄبَِقولِ

 واهلل تعاس أعلم. ،الَُبَهاُن. هذا

   كسر لفظ اجل لؤة   قولؤل اعؤا    سؤو:م إبؤراهيح:     : ما هو سب26السلا 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿
 [2]إبراهيح:  ؟﴾ڍ ڇ

ُُ تعاس يف ُسوَرِة َسي   اجلواب:  الس  َقوُل
ُِ  ڃ ڄ ڄ﴿الُم: ِ َنا إبَراِهيَم َعَلي

فِيَها  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

ِظ اداَلَل ِ  :ِقَراَءَتانِ  ِ َلف  ِعَها. ،ِقَراَءة  بَِكّس   وِقَراَءة  بَِرف 

ُِ تعاس يف اآلَيِ  التي َسَبَقت هذِه  ِ َتُكوُن َبَ ل  م  َقولِ َِت بالَكّس  فِذا ُقِر

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹاآلَيَ : ﴿

 .[1]إبراهيم:  ﴾ڄ

َِت بالر   ِع َفَتُكوُن ُمبَتَ أ .وإذا ُقِر  ف 

 وبناء عىل ذلك:

ننال   نن ابتِننَ اء  َوَوص  ِ َنن ،َفُتقننَرُأ بالَكّس  ُِ تعنناس: ﴿ألّن   ڦا َبننَ    منن  َقولِنن

 ﴾.ڄ

ِع ابتَِ اء  وَبعُضُهم َقَرَأَها بالر   ال . هذا ،ف  ِ َوص   واهلل تعاس أعلم. ،وبالَكّس 

: يقو  ات ابا:  واعا  حكاية عن سيدنا موسؤى عليؤل السؤ ل:    27السلا 

. [155]األعؤؤؤؤؤؤؤؤؤرا :  ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿
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 فما هي الفتنة هنا؟

َمأُخوَذة  من  َقولِنَك:  ،َغِ : البتاِلُء والمتَِحانُ الِفتنَُ  يف اللُّ أوالً: واب: اجل

وم  هنذا َقنوُ   ، ِ ِديُء م  ادَي  َز الر  لَِيَتَمي   ،ارِ َأَذبُتُهَ  بالن   ،َهَب َ  والذ  َفَتنُت الِفض  

 . أي: َُيَرُقوَن.[13]الذارياُ:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ اهللِ تعاس: ﴿

 ،َموطِ   هَلَا َمعنَى   ويف ُكل   ،ُثَر استِعَ ُ  َكلَِمِ  الِفتنَِ  يف الُقرآِن الَعمِيمِ وق  كَ 

  ا  َفَأحَيان
ِ
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ قا  تعناس: ﴿ ،َتأِ  بَِمعنَى الختَِباِر والبتاِلء

 [2-1]العنكبوُ:  ﴾؟ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ن ا  وَأحَيان  ې ۉتعناس: ﴿ قنا  ،عن  َسنبِيِل اهللِ    َتأِ  بَِمعنَنى الص 

 .[49]اُاِ ة:  ﴾ائ ائ ى ى ې ې ې

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ قا  تعاس: ﴿ ،َتأِ  بَِمعنَى الَعَذاِب  ا  وَأحَيان

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
 .[110]النحل:  ﴾ائ ائ

نرِ َتأِ  بَِمعنَى الرش    ا  وَأحَيان  ڃ ڃ ڃ ڃ قنا  تعناس: ﴿ ،ِك والُكف 

 .[193]البقرة:  ﴾چ

 ک ک ڑ ڑ قنا  تعناس: ﴿ ،َفناِ  ى الن  َتأِ  بَِمعنَن ا  وَأحَيان

 َفاِ .. َيعنِي: َأوَقعُتُموَها يف الن  [14]احل ي :  ﴾گ ک ک

 ھ ھ ھ﴿ قا  تعناس: ،بالبَاطِلِ  َتأِ  بَِمعنَى اشتِبَاِه احلَ    ا  وَأحيَان

 .[73]األنفا :  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ے ے
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 ې ې ې ۉ ۉ قنا  تعناس: ﴿ ،َتأِ  بَِمعنَنى اإلضنال ِ  ا  وَأحَيان

 .[41]اُاِ ة:  ﴾ائ ائ ى ى ې

ِ  ا  وَأحَيان  حئ جئ ی ی یقا  تعاس: ﴿ ،َتأِ  بَِمعنَى الَقت ِل واألرَس 

 .[101]النساء:  ﴾خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ

 ۅقنا  تعناس: ﴿ ،اسِ َتنأِ  بَِمعنَنى الخنتاِلِف َبننَي الن ن ا  وَأحَيان

 .[47]التوب :  ﴾ې ۉ ۉ

 .[6]القلم:  ﴾ۀ ڻقا  تعاس: ﴿ ،عنَى ادُنُونِ َتأِ  بِمَ  ا  وَأحَيان

 ڈ ڎ ڎ ڌ قا  تعناس: ﴿ ،ارِ َتأِ  بَِمعنَى اإلحَراِ  بالن   ا  وَأحَيان

 .[10]الَبوج:  ﴾ڈ

ُُ  ،ا إذا َجاَءُ َكلَِمُ  الِفتنَِ  ُمَضناَف   إس اهللِ تعناسأم   ثانيًا: أو َأَضناَفَها َرُسنوُل

 ُِ نَتُكوُن بَِمعنَى الخ ،إَِلي  م  اهللِ تعناس لِِعَبناِدِه بناَجَِل والرش  
ِ
قنا   ،تِبَاِر والبتاِلء

 وئ . وقنا  تعناس: ﴿[53]األنعنام:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ تعاس: ﴿

ُِ . وقا  تعاس ِحَكاَي   ع  َسي  [20]الفرقان:  ﴾ۆئ ۇئ ۇئ ِ َنا ُموَسى َعَلين

 .[155]األعراف:  ﴾ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ الُم: ﴿الس  

 ك:وبناء عىل ذل

ُُ تعاس ِحَكاَي   ع  َسي    الس  َفَقوُل
ُِ  ﴾.ېئ ېئ ۈئ ۈئ الُم: ﴿ِ َنا ُموَسى َعَلي

 الس   ،أي: اختَِباُرَك وابتاِلُؤكَ 
ُِ ي   لَِقولِ

 وئ ابِِ  هلذِه اآلَيِ  الَكريَمِ : ﴿وهذا َتأكِ

نَا بِِفعلِِهمۆئ ۇئ ۇئ وئ  ا  رتِلَك الِفتنََ  َكاَنِت اختَِبا فِن   ،﴾. َيعنِي: ل ُْتلِك 
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ى َثَبُتوا عَّل َفَعَصمَتُهم َحت   ا  وَهَ يَت َقوم ،َفافُتتِنُوا ا  ِمنَك وابتاِلء  َأضَلل َت ِِبَا َقوم

 واهلل تعاس أعلم. ،ِدينَِك. هذا

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿: من خ   قولل اعا : 28السلا 

. ه  [69-68]الفرقان:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

إذا مؤؤا  وهؤؤو م ؤؤر  ،يؤؤول القيامؤؤةيكؤؤون الزانؤؤي مؤؤن اخلالؤؤدين   النؤؤا: 

 على املع ية؟

وَمعِصَيِ   ،َمعِصَيِ  اعتَِقاد   ،اَُعِصَيَ  عَّل َنوَعنيِ  َذَكَر الُعَلَ ُء بأن   اجلواب:

ُُ َمعِصَيَ  اعتَِقاد   ،ُسُلوك    ،َم اهلُل تعاسوذلَك بَِتحلِيِل ما َحر   ،فم  َكاَنت َمعِصَيُت

 ۀ ۀ ڻ ڻقا  تعاس: ﴿ ،فهذا عَّل َخَطر  َعمِيم   ،تعاساهللُ  أو ََتِريِم ما َأَحل  

 ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .[48]النساء: 

ُُ َمعِصَيَ  ُسُلوك  أم   ُُ َعاص  هللِ تعناس يف َمَع العتَِقاِد بأن   ،ا إن َكاَنت َمعِصَيُت

وإن  َشناَء  ،ن  َشاَء اهللُ تعاس َعَفاإ ،   عَّل اَُِشيَئ ِ فهذا َأمُرُه ُمَعل   ،فِعِل هذِه اَُعِصَي ِ 

 ڇ ڇ ڇَيُقوُ  اهللُ تعاس: ﴿ ،َِحِ  َأقَرُب إن َشاَء اهللُ تعاسوهَو إس الر   ،َب َعذ  

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 هذا أوالً.. [284]البقرة:  ﴾گ گ گ گ ک

ُُ فِن  َتاَب إس اهللِ تعاس فاهللُ  ،اِن سَبِ  للز  ا بالن  أم  ثانيًا:   ، تعاس َيقَبُل َتوَبَت

ُُ اعتََقاد ُِ تعاس: ﴿ ،ا  أو ُسُلوك ا  َسَواء  َكاَنت َمعِصيَُت  ڄ ڄ ڄ ڄوذلَك لَِقولِ

 ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
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 .[71-70]الفرقان:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ُُ َمعِصن ،ا إذا مل َيُتب  إس اهللِ تعاس م  هنذِه اَُعِصنَي ِ أم   َيَ  وَكاَننت َمعِصنَيُت

ََتنَت  ا  وقن  َيُكنوُن ُمننَ ِرج ،اعتَِقاد  ن والِعَياُذ باهللِ تعاس ن فهَو عَّل َخَطر  َعمِنيم  

ُِ تعاس: ﴿  .[69]الفرقان:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ َقولِ

ومل َيُتب  إس اهللِ تعاس ِمنَها َقبَل  ،َنى َمعِصَيَ  ُسُلوك  ا إذا َكاَنت َمعِصَيُ  الز  أم  

 ُِ َ َمَع  ،َموتِ ُُ  ،فهذا َأمُرُه إس اهللِ تعاس ،ا َمعِصَي   اعتَِقاِدِه بَأّن  وإن   ،إن  َشناَء َعَفنا َعنن

ُُ َشاَء َعذ    َم.ُُ َليَس م  اََالِِ يَ  يف َناِر َجَهن  ولكِن   ،َب

 ُ ُُ تعاس: وَِحََل الُفَقَهاُء واَُُفّس   ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿وَن َقوَل

 [69ؤؤ68]الفرقان:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

َ  ،هذِه الَكبجَِلةَ  عَّل م  اسَتَحل   . هذال عَّل م  َفَعَلَها وهَو َيعَتِقُ  َأّن   ،ا َمعِصَي  

 واهلل تعاس أعلم.

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: يقؤؤو  ات اعؤؤا : 29السؤؤلا 
 . فما معنى الرقيح؟[9]الكهف:  ﴾ڑ ژ ژ

ُُ تعنناس: ﴿ اجلووواب:  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ َقوُلنن

ُ ﴾. َقاَ  اُُفَ ڑ ژ ژ أي: اَُكُتنوُب  ،ُء اَُرُقنومُ ِقيِم: هَو الش  وَن يف الر  ّس 

ِوهِ   َكَحَجر  أو َنح 
ُِ ُِ َأسنَ ُء  ا  ُُ َكاَن َحَجروَلَعل   ،َعَلي ِِ ُرِقنَم َعَلين ن عنَّل َبناِب الَكه 

ا إس الَغننارِ  ُِ تعنناس: ﴿ ،الِفت َيننِ  الننذيَ  َأَوو   . [9]اُطففننني:  ﴾ٺ ڀوهننذا َكَقولِنن

.أي: َمكُتو  ب 
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 وبناء عىل ذلك:

 َأسَ ُء الِفت َيِ  وِقص  ِقيُم هَو الش  فالر  
ُِ َسَواء  َكاَن هذا  ،ُتُهمُء الذي ُرِقَم َعَلي

جِلِه. هذاالر   َُ ُم عَّل َحَجر  أو   واهلل تعاس أعلم. ،ق 

 عؤؤؤن: و:د   ا ؤؤؤدي  الشؤؤؤريف ال ؤؤؤَّي  الؤؤؤذر :واه ابؤؤؤن حبؤؤؤان 30السؤؤؤلا 

 ِةشَّؤؤائىعَّ ىِلؤؤعَّ رٍيمَّؤؤُع بؤؤُن يؤؤُدبَّوُع أنؤؤا لؤؤُتخَّدَّ: ا َِّقؤؤ :َّضىؤؤيَّ اتل عَّنؤؤلُ  اء ِطؤؤعَّ

 .انَّو:َُّزاَّ أن ِ ِل صنَّ دِق: رٍيمَُّع بِن يدىبَُّعلى تاِلِقِف ،:َّضىيَّ اتل عَّنها

 .ًاّبُح دودَّزواًَّا ؤ ؤ حىينًا وحىين ًاّبغى :وُ : ُ وَّاأِل ا َِّق امَِّك ُلمَّأل ايَّ وُ قلِأ: ا َِّقِف

فهَُّمؤؤؤؤُل يَّ. ؤ الِرِطانَّؤؤؤؤةل: ِكؤؤؤؤ ل  ال      هؤؤؤؤذهى حكلتىانَِّطؤؤؤؤ:َّ مؤؤؤؤن اونَّؤؤؤؤُعدَّ: تاِلؤؤؤؤِقِف

ُُؤ:ُّ بىؤلى     ،وإنَّمَّا ُهؤوَّ ُموَّاضَّؤعَّةب بَّؤنيَّ ا ؤنَّنِي أو جَّمَّاعَّؤة      ،اجللمُهوُ: والعَّؤرَُّب اَّ

 لَّ العَّجَِّح.ِك  ًاِغالىب

 لَّؤلهللى اتل  اتى وِ ُسؤ :َّ مؤن  لىيتىؤ ِأ:َّ يء شَّؤ   ىعجَّؤ ِأبى اينَّؤ ِرخبىِأ: رٍيمَّؤ ُع ابؤنُ  ا َِّق

 عَِّليولى وَّعلى صلىلى وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ.

 يينىؤ ِ:ذَّ ،ةلشَّؤ ائىعَّ ايَّؤ »: ا َِّقؤ  ي،الىيَّؤ اللهلل من ةبيِلِل انَِّك املهلل: تاِلِق  حَّ ،توتَِّكسَِّف

 .«يبِّرَّلى ِةيِلاللهلل ُدبَّعَّاَِّأ

 الَِّقؤ   ؤحَّ  ،رَّهَّؤ ِطتَِّف الَِّقؤ ِف؛ ِ رَّسَّؤ  امَّؤ   ُّحىؤ ألوَّ ،ِ بَّؤ روقل  ُّحىؤ ألل ينِّؤ ِإ واتى: لُتقل

 ىتَّؤ حَّ يبكىؤ يَّ  وزَّيَّؤ  حِلؤ ِف ،ىِكؤ بَّ  ؤحَّ  ،ُهرَّجوؤ حى  َّبَّ ىتَّحَّ يبكىيَّ  وزَّيَّ حِلِف ،يلِّ َُّي

 .:ضَّاأِل  َّبَّ ىتَّحَّ يبكىيَّ  وزَّيَّ حِلِف ،ىِكبَّ  حَّ ،ُلتََّّيَّلى  َّبَّ

 حَّلىؤؤ ، تىا و َُّسؤؤ:َّ ايَّؤؤ: ا َِّقؤؤ ي،بكىؤؤيَّ صُه:َّ امَّؤؤِلِف ، مىبال َّؤؤ ُلُنؤؤلذىي     بىؤؤ اءَّجَّؤؤِف

 ؟رَّخَِّأاَّ امَّوَّ لَّدَِّقاَّ امَّ ِ ِل اتل رَِّفِغ دِقوَّ يبكىاَّ

 نمَّؤ لى   يوؤ وَّ ،ةبصيَّؤ  ِةيِلؤ اللهلل يَِّلؤ عَّ تِلؤ زَّنَّ دِقؤ ِل ،ًاو:كلشَّؤ  ًادبوؤ عَّ وُنكلؤ ِأ  ِفؤ ِأ»: ا َِّق

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ :ايهَّفى روكهللِفتَّيَّ حِلوَّ اهَِّأرَِّق
 .[190]ص  عمران:  «﴾گ گ ک ک



 

 كتاب القرآن الكريم

 

45 

 لل وي    نا: جهنح؟ ،  من قرأ هذه اآلية ومل يتفكر فيهاوالسلا : ه

ِ  اجلواب: ُِ يف َصِحيِح ابِ  ِحب  َوَرَد هذا احلَِ يُث الرش  وهنَو َحنِ يث   ،انَ ي

. ِط ُمسلِم  نَاُدُه َصِحيح  عَّل ََش   إس 

ُِ َوَسل َم:  بِي  وَقوُ  الن   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ملَ وَ  اَهنأَ رَ قَ   َُِن ل  ي  وَ »َصَّل  اهللُ َعَلي 

  ر  ك  فَ تَ يَ 
هَو للُمرِشكنَِي الذيَ  َكاُنوا َيطُلُبوَن م  َسي ِ َنا َرُسنوِ  اهللِ َصنَّل  اهللُ  «ايهَ فِ

 َوَسل َم ُمعِجَزة  َتُ  ُّ 
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ . َعَلي  ُِ ِق  عَّل ِص  

وعَّل  ،وجل   عَّل ُوُجوِد اهللِ عز    ُّ فهذِه اآلَيُ  الَكِريَمُ  َكافَِي   ُ  َأَراَد آَي   َت ُ 

 ُُ َرُسو   م  ِعنِ  اهللِ تعاس.َأن  

 وبناء عىل ذلك:

 ِ ِِ هَو للُمرِشكنَِي الذي  ُيِريُ وَن آَي   َتنُ  ُّ فالَوِعيُ  يف احلَِ يِث الرش  عنَّل  ي

ِ  َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل   وآَي   َتُ  ُّ  ،ُوُجوِد اهللِ تعاس ُِ عَّل ِص   ُِ َوعَّل آلِن  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل مَ  بِ  وَليَس هذا الَوِعيُ  للُملِمننَِي. ،َوَصح 

ُِ وَيَتَفك   ُِ الَكِريَ  ى َحت   ،َر فِيَهاولك  َحِري  باُُلِمِ  أن َيقَرَأ هذِه اآلَيا

. هذا ا  َيزَداَد إيَ ن ُِ  واهلل تعاس أعلم. ،َمَع إِيَ نِ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿  ات اعا : : ما افسري قو31السلا 
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 [6]ا شر:  ؟﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 هَو ُكلُّ  اجلواب:
ِ
ء اِر َأثنَاَء اِدَهاِد َما   آَ  إس اُُسلِِمنَي م  الُكف   اَُُراُد بالَفي 

جِل ُمَباَرَزة  ول ُمَصاَوَل    َُ ُصنو ،ول َرك ض  بَِخي ل  أو َِجَا    ،م   ُد باآلَينِ  هنَو واَُق 
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بَِحيُث َخَرُجوا إَِليِهم َماِشننَي  ،ِضجلِ اَُاُ  الذي آَ  إس اُُسلِِمنَي م  َأمَواِ  َبنِي الن  

ِ  ِميَلنِي م  اَُِ ينَنِ  اُُنَنو  ُقَرى َبنِي الن   ألن   ،عَّل األَقَ امِ  ومل  ،َرةِ ِضجِل َكاَنت عَّل ُبع 

ِر ِقَتا   َمَعُهم.  ََي 

: ُِ َعُ  الس   والَوِجي ُُ تعناس: ﴿ ،جل  هَو رُس   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ َفَقوُل

 َخني ال  ول إِبِنال  ڃ ڃ
ِ
ء ِصنيِل هنذا الَفني  ُتم عنَّل ََت  وَمنا  ،﴾. أي: َفَ  َأجَري 

ُُ ُشق   ُتم َل ُُ ِقينَل: َمنا َأَفناَء اهللُ عنَّل َكَأن ن ،   َشنِ يَ ة  وَما َلِقينُتم َمَشنق   ،   َبِعيَ ة  َقَطع 

 ُِ  چ چ چ چ ول بَِعَرِ  ادَبِننِي ﴿ ،الَيِمنيِ  ل ُتُموُه بَِك    َحص  َفَ   ،َرُسولِ

ُِ ﴾. وَق  َسل  ڇ ڇ ڇ بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ُُ َصنَّل  اهللُ َعَلي ن َط اهللُ تعاس َرُسوَل

نَب وَقَذَف يف ُقُلنوِِبُِم الرُّ  ،ِضجِل بُِ وِن ِقَتا   َوَسل َم عَّل َيُوِد َبنِي الن    فنال َحن    ،ع 

م.  َلُكم يف َأمَواهِلِ

 وبناء عىل ذلك:

ِمنَي بُِ وِن ُجه    م   فاآلَيُ  الَكِريَمُ  َتعنِي بَأن  
ُُسلِ َء الذي آَ  إس ا الَفي 

َعِ  َسجل   إَِليِهم عَّل اََي ِل واإِلبِلِ  ،َحاَبِ  َرِِضَ اهللُ َعنُهمالص    ل َح    ،وبُِ وِن رُس 

 ُِ َ اهلُل ت ،هَلُم فِي ُُ وَبني  َف ِ  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈَفَقاَ  تعاس: ﴿ ،عاس َمرص 

 ،. هذا[7]احلرش:  ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 واهلل تعاس أعلم.

هو  [5]الذا:يا :  ﴾جب يئ ىئ﴿: قو  ات اعا    سو:م الذا:يا : 32السلا 

 ِك ل أر نيب من األنبياء لقومل؟

ُِ َذَكَر اهللُ تعاس لَِسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َص  اجلواب: بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َّل  اهللُ َعَلي 
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نَوَسل َم يف ُسوَرِة النذ    ِقص 
ُِ نَ  َسني  اِرَيا  الص 

ُِ نِ َنا إبنَراِهيَم َعَلين الُم َمنَع الُة والس 

ُُ بُِغالم  َعلِيم   َكِ  وبَِشاَرَْتُم َل
ِِ  الس  وإهالَكُهم لَِقوِم َسي   ،اُاَل

ُِ  ثم   ،المُ ِ َنا ُلوط  َعَلي

ُُ ِقص  َذكَ   الس  َ  َسي  َر َل
ُِ ن ثم   ،الُم َمَع فِرَعونَ ِ َنا ُموَسى َعَلي ِ َنا ُهنود  َ  َسني  َذَكنَر ِقص 

 الس  
ُِ ُِ َعاد  َعَلي نَ  َسي  َذَكَر ِقص   ثم   ،الُم َمَع َقوِم  الس 

ُِ ُِ ِ َنا َصالِح  َعَلي  ،الُم َمنَع َقوِمن

 الس  ِ َنا ُنوح  َعَليَ  َسي  َذَكَر ِقص   ثم  
ُِ. ُِ  الُم َمَع َقوِم

ُُ ِقص   َبعَ  ذلَك َذَكَر َجل   ثم   ُِ واألَرِض وَمنا فِنيِهَ  َ  َخل ِ  الس  َجالُل  ،َ َوا

َلَق ِ  ُِ اُُط  َرتِ ن ثم   ،لَِبَياِن ُق   ُِ  َأَمَر اهللُ تعناس َسني َ َنا َُمَم  ُِ َوعنَّل آلِن ا  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم أن بِ ُُ بالِفَراِر إس اهللِ تعاس َوَصح   مب خب جب يئ ىئَفَقاَ : ﴿ ،َيأ ُمَر َقوَم

 .[50]الذارياُ:  ﴾جت يب ىب

 وبناء عىل ذلك:

ُُ تعاس:  ر  م  اهللِ تعاس لَِسي ِ َنا َرُسوِ  اهلِل جب يئ ىئ﴿َفَقوُل ﴾ هَو َأم 

 ُِ ُِ َوَسل َم أن َيُقوَ  لَِقوِم بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِريَ  الط   وأن   ،هذِه اآلَي َ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ ل َمنجا ول َملَجَأ م  اهللِ تعاس وأن   ،الَوِحيَ َة َأَماَمُهم هَي فَِراُرُهم إس اهللِ تعاس

 ُِ ُُ ل  وأن   ،ُُ َسُيفَلُت م  َقب َضِ  اهللِ تعاسالَكافُِر والَعاِِص َأن   وأن ل َيُم    ،إل إَِلي

 واهلل تعاس أعلم. ،. هذاَيرِجَع إس اهللِ تعاس

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: كيف يفهح الواحد منا قولل اعا : 33السلا 
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 [64]النو::  ؟﴾ۓ ۓ ے ے

ُِ َلنيَس َكِعل ِمنَناأوالً: اجلواب:  ُلوَقنا  ،ِعل نُم اهللِ تعناس باألَحنَ اِث واَُخ 



 

 48 الفتاوى الرشعي 

ُُ َأم   ،أو َما هَو َواِقع   ،َفنَحُ  َنعَلُم َما َوَقعَ   وجنل   نَا عنز  ا َربُّ َأم   ،ا َما َسَيَقُع فال َنعَلُم

ُُ ُكلُّ  ُلوَقا ُُ فاَُناِِض واحلَناَِضُ واُُسنَتقَبُل ُكلُّن ،َها َسَواء  ِعنَ هُ فاألَحَ اُث واَُخ 

.وُكلُّ  ،َواِح     ُُ ُمَشاَه  

وهنذا  ،حِقيَ  الت  ﴾ إذا َدَخَلت  عَّل َأفَعاِ  اهللِ تعاس ُتِفيُ  ڻ َكلَِمُ  ﴿ ثانيًا:

ُِ تعاس: ﴿ ،َكثجِل  يف الُقرآِن الَعمِيمِ  ُِ تعاس: ہ ۀ ۀ ڻ ڻَكَقولِ ﴾. وَقولِ

ُِ تعننناس: [63]الننننور:  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ﴿ . وَقولِننن

ُِ تعاس: ﴿[97]احلجر:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿  ڱ ڱ. وَقولِ

ُِ فِيَها ََتِقيُ  الفِ  . َفُكلُّ [144]البقرة:  ﴾ڻ ڻ ں ں ِل.هذِه اآلَيا  ع 

 وبناء عىل ذلك:

ُُ ُمل ُك ََجِيِع الس   ُِ واألَرضِ فاهلُل َتَباَرَك وتعاس َل وَيعَلُم َتَباَرَك وتعاس  ،َ َوا

وهذا م  األُُموِر اَُعُلوَمِ   ،اُه فِيَ  َأَمَر وَّنَىَأفَعاَ  الِعبَاِد وَأحَواهَلُم م  َطاَعتِِهم إِي  

ُ م  ال    ء   فاهللُ  ،وَرةِ يِ  بالُض  ٌَ  ُُ وهَو َيعَلُم األَشَياَء َقبَل  ،تعاس ل َيِغيُب َعن

 ەئ ائ ائ ى ىقا  تعاس: ﴿ ،وَبعَ  ُوُجوِدَها ،وَأثنَاَء ُوُجوِدَها ،ُوُجوِدَها

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
 خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ . وقا  تعاس: ﴿[61]يونس:  ﴾مث جث يت ىت مت

 ﴾جب يئ ىئ مئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

. فاهلُل [33]الرع :  ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ. وقا  تعاس: ﴿[5]هود: 

. هذا  واهلل تعاس أعلم. ،تعاس َشِهي   عَّل ِعبَاِدِه بَِ  ُهم َفاِعُلوَن م  َخجل  أو ََشٍّ
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 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: قا  اعا : 34السلا 
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[7ؤؤ5]امللمنون:  ﴾چ چ چ

 أواًل: ما هو مل  اليمني؟

  انيًا: ه  حكح مل  اليمني منسوخ؟

  الثًا: ه  اعترب اأِلمَّةل  وجة لسيدها؟

 واعتد من سيدها إن طلقها؟ ،:ابعًا: ه  يقع عليها الط ق

 وار  منل؟ ،خامسًا: ه  اعتد اأِلمَّةل إذا ما  سيدها

اُُسنلِِمنَي عنَّل الَكنافِِريَ   إذا َأقنَ َر اهللُ تعناس اَُُجاِهنِ ي َ أوالً: اجلواب: 

نِو َعننُهم فِن   ،اَُُحاِربنِيَ   أو الَعف 
ِ
ُرُهم َبنَي الَقت نِل أو الِفنَ اء أو  ،ِرَجاهَلُم َيُكوُن َأم 

لِِهم َعبِي  ُر َراِجع ،ا  اسرِتَقاِقِهم وَجع  َب َمنا َينَراُه من   ا  وَيُكوُن األَم  إس اإلَماِم َحس 

َلَحِ  يف ذلَك.  اَُص 

ُ ا الن  أم   َن إَِماء  وِمل َك َيِمني      َساُء فِِّن  ُر  ،   وَسَبُب اُِل ِك بالر   ،َيرِص  هَو الُكف 

. ُِ  وَُمَاَرَبُ  اهللِ وَرُسولِ

ُم ِمل ِك الَيِمنِي َليَس َمن ُسوخثانيًا:  ن ،ا  ُحك   إس ِقَيناِم الس 
ُُ َبنا   ُمن  ،اَع ِ وُحك 

ُِ َراِجع ُر فِي  .ِعي  س اإلَماِم الرش  إ ا  وَيُكوُن األَم 

تَِع ِِبَنا إذا  ولكن  ََيِنلُّ  ،ِ َهااألََمُ  ل ُتعَتََبُ َزوَج   لَِسني  ثالثًا:  نَتم  ُُ أن َيس  َلن

ُُ ِمل ك  ُتَسم  ِخُذَها َسي  واألََمُ  التي َيت   ،ا  َتام   ا  َكاَنت َِم ُلوَك   َل
ِ
ي  ُ َها للِوطء .ى رَسِ    

ِ الط   ُء عَّل أن  َفَ  الُفَقَهااِت  رابعًا:  ُُ  ، َ ي  الَ  ل َيل َحُ  الّس  اِ  وبالت ن ،ول َأَثَر َل

 الِ .ُ َها بَِكلَِمِ  الط  َظ َسي  َة َعَليَها إذا َتَلف  ل ِع   

َ خامسًا:  ُُ َفَتعَت ُّ  َسي  إذا ُتُويف  ى ِة َحت  ُْتَا َكاحلُر  وِع    ،ُ َها وَكاَنت َحاِمال  ِمن
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َ أم   ،َهاَتَضَع َِح لَ  َِ ِع    ا َتعَت ُّ ا إذا مل َتُك   َحاِمال  فِِّن  َريِ   ،ةِ ِة احلُر  نِص  َفَتُكوَن َشه 

ِث. هذا    الر   ألن   ،ِ َهاول َتِرُث م  َسي   ،ام  ومَخَسَ  َأي   واهلل  ،َمانِع  م  َمَوانِِع اإِلر 

 تعاس أعلم.

فزوجتؤل   ،ودخؤ  اجلنؤة  : ه  لَّي  بأن الرج  إذا كؤان لؤا ًا   35السلا 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿لقولؤؤل اعؤؤا :  ،اؤؤدخ  اجلنؤؤة ابعؤؤًا لؤؤل 
 ؟﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 [21]الطو:: 

نُدخوَ  ادَن   اجلواب: ُُ اإلي ُن َمَع الَعَمِل الص  ُط َل فنِن ُوِجنَ   ،الِِح ِ  ُيشرَتَ

ل   ُُ فِن ن ،الَعبنَ  ابتِن اء   جل    عز  ومل َتشَمل  َرَِحُ  اهلل ،الُِح َِ الَعَمُل الص  اإلي ُن وََتَ

َكِ  اإلي ِن. ،َ  َمهل  بِذِن اهلل تعاسَسَي ُخُل ادَن    وذلَك بََبَ

ل  أم   َُ الَعبنُ  عنَّل الُكفنِر فِن ن ،َِ اإلي ُن والِعياُذ باهلل تعناسا إذا ََتَ ُُ ومنا

ِ  ل َتنَفنُع وِجي  وَرابَِطُ  الز   ،رَأة  اِر َسواء  َكاَن َرُجال  أو امَيكوُن م  اََالِِ يَ  يف الن  

 َمَع ُوجوِد الُكفِر.

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کقا  تعاس: ﴿

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 .[12-10]التحريم: 
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 وبناء عىل ذلك:

ُُ َصاحِلَ   ََجََع ُجَل بُِ خوِ  ادَن  الر   وجل   كَرَم اهللُ عز  فِذا أ ِ  وَكاَنت َزوَجُت

ُِ تعاس: ،َبينَُه  وجل   اهلُل عز    ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ وذلَك لَِقولِ

ُِ [21]الطو::  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ . ولَِقولِ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ تعاس: ﴿

 .[24-23]الرع :  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

َرة  ا إذا َكاَنت الز  وأم  
وَماَتت عَّل الُكفِر فال َتلَحُ  بَِزوِجها إس  ،وَجُ  َكافِ

 واهلل تعاس أعلم. ،ِ . هذاِ  إن َكاَن َزوُجها م  أهِل ادَن  ادَن  

 : سو:م الفلق ه  هي سو:م مكية أل مدنية؟36السلا 

ن اجلواب: ِ  ،   ُسنوَرَة الَفَلنِ  هنَي ُسنوَرة  َمَ نِي ن إس أن   ي َ َذَهَب َأكَثُر اَُُفّس 

 ،وَقَتناَدةُ  ،اس  َرِِضَ اهللُ عننُه ِ َنا َعبِ  اهللِ بنِ  َعب نوهذا َقوُ  َسي   ،   ي  وَليَست َمك  

ُر الَيُهوِد للن   ألن   ،ِحيُح وهذا الَقوُ  الص   ،وأِب َصالِح   َصنَّل   بِي  َسَبَب ُنُزوهِلَا ِسح 

ُِ َوَسل مَ  اهللُ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِر الن   ،َعَلي  ُِ  بِني  ك  َجاَء َحِ يُث ِسح  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

 َوَسل َم يف الص  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ  ِحيِح.َوعَّل آلِ

 وبناء عىل ذلك:

ِ  فِيَها هل هَي َمك  فالسُّ  َ  وَأَصحُّ  ،      أم َمَ نِي  ي  وَرُة ُلَتَل  ،   ا َمَ نِي ناألَقَواِ  بأّن 

 .ويف َتفِسجِل الُقرُطبِي   ،ُيوطِي  وللسُّ  ،يساُبوِري  ُزوِ  للن  ك  َجاَء يف َأسَباِب النُّ 

َِ َتُكوُن َمك   : َكي ِِل  وَيُكنوُن َسنَبُب ُنُزوهِلَنا منا َوَقنَع من   ،   ي  وق  َيُقوُ  َقا

ر  للن   بِ  بِي  ِسح   َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ُِ َوَسل َم؟َصَّل  اهللُ َعَلي 
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نوإن ن ،   ي  ُسوَرَة الَفَلِ  َليَست َمك   وَُيَاُب عَّل ذلَك: بأن   َوِر َ  هنَي من  السُّ

ِِ فِيَها َ  ،اُُخَتَل  ِحيِح.   ك  يف الص  ا َمَ نِي  واألَرَجُح أّن 

الَف  وَقاَ  األَُلوِسُّ  َِ َتَفُت    ن: فال ُيلا َمَ نِي  َح أّن  وَرج   ،ن َبعَ  أن َحَكى ا

َ ى ولو َسل  حت   ،تَِهاي  ُ  َقاَ  بَِمك   نَا بأّن  َ فِن   ،   ي  ا َمك  م  ُُ أّن  ا ل َتُكوُن ُُ ل َيلَزُم ِمن

ِر. هذاللس   ا  ِعالج  واهلل تعاس أعلم. ،ح 

 فما هي ا كمة من ذل ؟ ،:   أو  سو:م التوبة مل اذكر البسملة37السلا 

ِ  ُسوَرِة الت وَبِ .يف ُهنَاَك َقوَلنِ  اجلواب:   َعَ ِم كَِتاَبِ  الَبسَمَلِ  يِف أو 

ُل: َمَلَ  َرَِح   وَأَمنان   الَقوُل األوَّ ِِ  ،أن  الَبس  ني  ،وُسنوَرُة َبنراءة َنَزَلنت بِالس 

 وَهذا ُينايِف األََماَن.

: َحاَبُ  َرِِضَ اهللُ عنُهم َهل ُسوَرُة َبراءة  الَقوُل الثَّاِني َِ الص  واألنَفنا  اخَتَل

؟ َأم ُسوَرَتاِن.  ُسوَرة  َواِحَ ة 

 وبناء عىل ذلك:

َمَلُ  َليَست آَي   ِم  ُسوَرِة الت وَب ِ   ُِ  ،َفالَبس  وَلَعل  أن  َسي َ َنا ِجَِبيَل علي

الُم َنَزَ  بُِسوَرِة براَءة وليَس فيَها الَبسَمَل . هذا  واهلل تعاس أعلم. ،الس 

 وألَّاب اليمني؟ ،ون: من هح السابق38السلا 

﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ادنننواب: َيُقنننوُ  اهللُ تعننناس: ﴿

نن[11-10]الواقعنن :  نن. َيعنِنني: ُهننُم األَنبَِينناُء واُُرَسننُلوَن َعَلننيِهُم الص   ،المُ الُة والس 

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ قا  تعاس:  ،وَأصَحاُب َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 
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 الس  [100]التوب : ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿
ِ
ابُِقوَن . هللء

 .وجل   ُبوَن ِعنَ  اهللِ عز  ُهُم اَُُقر  

. [27]الواقعن : ﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ وَيُقوُ  اهللُ َتَباَرَك وتعاس: ﴿

َُ  ،َيعنِي: ُهم َأصَحاُب اَُيَمنَِ  الذيَ  َيأُخُذوَن ُكُتنَبُهم بِنَأيَ ِّنِم وُيلَخنُذ ِِبِنم َذا

نوُهُم الذيَ  َكاُنوا عَّل َيِمنِي َسي   ،الَيِمنيِ   الس 
ُِ ُ َنا الُم ِعننَ َما َرآُه َسني  ِ َنا آَدَم َعَلين

 واُِعَراِج.
ِ
ُِ َوَسل َم َليَلَ  اإلرَساء بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َرُسوُ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ ِ  يف َجن نِعننَ  اهللِ تعناس يف ادَن ن ابُِقوَن ُهُم النذيَ  َنناُلوا احلُم نَوةَ فالس   ا

ُ  وَيَتَمت   ،ِعيمِ الن   ن ،ول ُأُذن  َسِمَعت   ،ُعوَن بَِ  ل َعني  َرَأ  ،ول َخَطَر عَّل َقلِب َبرَش 

 واُُرَسلنَِي واَُُهاِجِريَ  واألَنَصاِر والذيَ  ات  
ِ
 وُكنل   ،َبُعنوُهم بِِحَسنان  م  األَنبَِياء

. الل  َسابِ   باََ  ُِ  اجَعلنَا ِمنُهم. ُهم  جَلا

َِِفُهم بَِأيَ ِّنِم. هذا ،ا َأصَحاُب الَيِمنيِ أم   واهلل  ،َفُهُم الذيَ  َيأُخُذوَن َصَحا

 تعاس أعلم.

 : ما هي اآليا  السبع املنجيا ؟39السلا 

ُ  َسبعا  َتنَاَقَل َكثجِل  م  الن   اجلواب: ُِ  ،اِس آَيا بَع الس   وَأطَلُقوا َعَليَها اآليا

 ُِ ُُ تعاس: ،اَُنِجَيا  وهَي َقوُل

 گ گ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎن ﴿1

 .[51]التوب : ﴾ گ

 ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱن ﴿2
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 .[107]يونس: ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ن ﴿3

 .[6]هود:  ﴾ٿ ٺ ٺ

﴾ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ن ﴿4

 .[60]العنكبوُ: 

 ائ ى ى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈن ﴿5

 .[2]فاطر: ﴾ وئ وئ ەئ ائ

 ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀن ﴿6

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
 .[38]الزمر: ﴾ ائ ائ ى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤن ﴿7

 . [56]هود: ﴾ ڇ ڇ چ

نال  وَبعَ  الَبحِث ع  ِصح   ُُ َأص  ُُ و ،ِ  هنذا الَقنوِ  مل َأِجن   َلن هنذِه اآلَينا

.  الَكِريَمُ  َليَس فِيَها ُدَعاء 

 وبناء عىل ذلك:

ن  ِ  نبَع هنَي  ،ف  َثَبَت يف السُّ  الس 
ُِ  أن  هذِه اآلَيا

ِ
 الُفَقَهاء

ِ
ول يف َأقَواِ  الُعَلَ ء

 ُُ اِنُّ يف الَكبجِِل  ،اُُنِجيَا  الذي رواه الط ََبَ
ِِ ي ِ  ب ن ِ ا َع ِ ولك  َوَرَد يف احلَِ يِث الرش 

ُِ َوَسنل مَ  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ   َرِِضَ اهللُ عنُه  ُعَمرَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ : اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

، َثالث  »  ُ لَِكا ، َوَثالث   ُمه   ُ يَا ، َوَثالث   ُمنَج   ُ اَرا ُ   َوَثالث   َكف   .َدَرَجا
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ا ُُ  َفَأم  لَِكا ، َفُشح  : اُُه  ،ُمت بَ  َوَهوى   ُمَطاع  َجاُب  ع   اَُ  َوإِع 
ِ
ء ُِ  ر  ِس  .بنف 

ا ُُ  َوَأم  َيا ُ  : اُُنَج  َع   َغَضِب  يِف  َفال  َض  ال  َقص  ُ  ،اَوالر  نرِ  يِف  َوال  َفق  ِغنَنى، ال   َوال 

َي ُ   .َوال َعالنَِي ِ  الّس    يِف اهللِ  َوَخش 

ننا ُُ  َوَأم  نناَرا ننالةِ  َفان تَِمننارُ : الَكف  نن َ  الص  ننالِة، َبع  ننبَ  الص    اغُ َوإِس 
ِ
ُوُضننوء  يِف  ال 

، ُِ ا ََبَ ُل  الس  َ امِ  َوَنق  ُِ  إَِس  األَق   .ادََ َعا

ا ُُ  َوَأم  َرَجا الِم، َوإِف َشاءُ  الط َعاِم، َفِِط َعامُ : ال    َوالن ناُس  بِالل ي لِ  َوَصالة   الس 

 «.نَِيام  

ِ  يف الَغَضِب والر   ،َجاةَ فم  َأَراَد الن    بالَع  
ُِ ِ  يف الَفقِر وا ،َضاَفَعَلي لَقص 

 واهلل تعاس أعلم. ،والَعالنَِيِ . هذا وَخشَيِ  اهللِ تعاس يف الّس    ،والِغنَى

 على فضائ  ا وم سو:م الدخان؟ : ه  و:د   السنة املطهرم أحادي  اد 40ُّالسلا 

نلِ  يَفِ  التي َتنُ  ُّ ثوَن َبعَض األحاِديِث الرش  َذَكَر اَُُح    اجلواب:  عنَّل َفض 

نَرةَ  َأِب  َع   منها ما رواه الرتمذي  ،خانِ ُسوَرِة ال ُّ  ُُ  ُهَري   َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َخانَ  حم َقَرأَ  َم   »اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   َلي َل ِ  يِف  ال ُّ

ُُمَع ِ  ِفرَ  اد  ُُ  ُُ  «.َل

َرةَ  َأِب  َع   وما رواه الرتمذي  ُُ  ُهَري  اهلل َصنَّل   َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َخانَ  حم َقَرأَ  َم   »اهللُ َعَلي  نَبَح  َلي َل    يِف  ال ُّ ِفرُ  َأص  نَتغ   َيس 

 ُُ َِ  َسب ُعونَ  َل  «.َمَلك   َأل 

اِنُّ وما رواه الط   ُُ  َماَم َ أُ  َأِب  َع   يف الَكبجِل  ََبَ  َرُسنوُ   َقناَ  : َقاَ   َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َخانَ  حم َقَرأَ  َم   » :اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  ، َلي َل ِ  يِف  ال ُّ  َُجَُعن  

مَ  َأو   ُُ اهللُ  بنى َُجَُع    َيو  َن  ِ  يِف  َبي تا   َل  «.اد 
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ُُ رَ  َرافِع   َأبِى َع   وما رواه ال ارمي  َخانَ  َقنَرأَ  َمن   : َقناَ  ِِضَ اهللُ عن  ِف  الن ُّ

ُُمَع ِ  َلي َل ِ  َبَح  اد  ُفورا   َأص  ، َمغ  ُُ َج  َل ُورِ  ِم َ  َوُزو   .ال ِعنيِ  احل 

 وبناء عىل ذلك:

  ِ خاِن ُكلُّها ل ََتلو م  َضع  ِل ُسوَرِة ال ُّ
ِِ  فاألحاِديُث التي ُذكَرُ يف َفَضا

ِِِل األع ِ . هذاو ،ك  َذَكَر أهُل احَل يِث   ،لك  ل َمانَِع م  الَعَمِل ِبا يف َفَضا

 واهلل تعاس أعلم.

: متى ينتهي وقت قراءم سو:م الكهف يول اجلمعة؟ وه  مساعهؤا  41السلا 

 كقراءاها؟

ُُ  ي   رِ اَُن عي   َسن أب عن روى احلاكم  أوالً:اجلواب:   أن   ،َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم َصَّل  اهللُ َعَلي   ي  بِ الن   بِ  َوَصح 
ُِ ِِ الكَ  ةَ ورَ ُسن أَ رَ َقن  مَ  إن  »: قا ُِ َوعَّل آلِ  هن

 .«نيِ تَ عَ مُ ادُ  نيَ بَ  ما ورِ النُّ  م  ُُ لَ  اءَ َض أَ   ِ عَ مُ ادُ  ومَ يَ 

ُُ  ي   رِ اَُ  عي   َس  أب ع ويف ِرواَي   أيضا  للحاكم   قنا : قنا َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوع اهلل سوُ  رَ  ُِ َوَسل مَ َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  َوَصح 
ُِ ِِ الكَ  ةَ ورَ ُس  أَ رَ قَ   مَ »: َّل آلِ  كن  هن

 «. َ ك  مَ  إس ُِ امِ قَ مَ  م   ِ يامَ القِ  ومَ يَ  ورا  نُ  ُُ لَ  تانَ كَ  تلَ نزِ أُ 

ن ِعي  الَيوَم الرش   َذَكَر الُفَقهاُء بأن   ثانيًا:  ،اِدِ  َيبنَ ُأ من  ُطلنوِع الَفجنِر الص 

 مِس.وَينَتِهي بُِغروِب الش  

 َمطلنوب   ،تاِلَوَة الُقنرآِن الَعمنيمِ  َذَكَر الُفَقهاُء بأن  لثًا: ثا
ُِ والسنتِ َع إَلين

 ڦ ڦ . وقنا  تعناس: ﴿[4]اُزمنل: ﴾ ٿ ٿ ٿ قا  تعناس: ﴿ ،ََشعا  

ُ نا َرسنوُ  اهلل َصنَّل  اهللُ . وق  َسِمَع َسني  [2]األنفنا : ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ

ُِ َوَسل َم ا بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  لُقرآَن ك  َقَرَأُه.َعَلي 
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 وبناء عىل ذلك:

 َيوَم ادُُمَعِ  َوقت  َُمَ   
ِِ ن ،د  َفَليَس لِِقَراَءِة ُسوَرِة الَكه ُ  أن ُتقنَرَأ منا ن  والسُّ

روِب الش   ُُ  مِس.َبنَي ُطلوِع الَفجِر و

 بِ وِن ِقَراَءِْتا ل َيكوُن أَتى بالسُّ 
ِِ َ  ن  السُّ  ألن   ، ِ ن  وم  َسِمَع ُسوَرَة الَكه

 ،وم  اسَتَمَع إَليها بِ وِن ِقَراَءِْتا َناَ  أجَر الستِ عِ  ،أن َيقَرَأها الَعبُ  اُُلِم ُ 

َرةَ  َأِب  َع   روى اإلمام أِح   ُُ  ُهَري  ُِ  َرُسوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ َتَمعَ  َم » :َقاَ  َوعَّل آلِ ُُ  ُكتَِب  َتَعاَس اهلل  ِكَتاِب  ِم    آَي    َس إِ  اس   َل

ُُ  َكاَنت   َتاَلَها َوَم    ،ُمَضاَعَف    َحَسنَ    مَ  ُنورا   َل ِقَياَم ِ  َيو   واهلل تعاس أعلم. ،هذا«. ال 

وقؤؤؤرأ فيؤؤؤل بؤؤؤدون أن  ؤؤؤرِّ    ،: إذا أخؤؤؤذ اإلنسؤؤؤان القؤؤؤرصن الع ؤؤؤيح 42السؤؤؤلا 

 وينا  أجر التالي؟ ،لع يحفه  يعترب االيًا للقرصن ا ،لسانل وشفتيل

َبناِهِل   ُأَماَمن َ  َأبروى اإلمام مسلم عن   اجلواب: ُُ  ال  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عنن

ُت  ُِ َوَسنل َم  َرُسوَ   َسِمع  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن نرَ » :َيُقنوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   واؤُ اق 

آنَ ال ُُ  ،ُقر  مَ  َيأ ِ   َفِِن  ُِ  عا  َشِفي ِقَياَم ِ ال َيو  َحابِ  «.أِلَص 

ُعود   ب  ِ اهلل  َعب  ِ وأخَرَج الرتمذي ع   ُُ قا :  َمس   َرُسنوُ   َقناَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ فا   َقَرأَ  َم   »اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  ُُ اهلل  كَِتاِب  ِم    َحر  ُِ  َفَلن  بِن

ِ  َواحلََسنَ ُ  ،َحَسنَ    َثاهِلَ  بَِعرش  ف  ﴾ ٱ﴿ َأُقوُ   َل  ،اَأم  ِ   َوَلكِ    ،َحر  ف   َألِ  َوَلم   ،َحر 

ف   ف   َوِميم   ،َحر   «.َحر 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ فالن   ُِ وَشنَفَتي ل ُيعَتنََبُ تالِينا   ،اظُِر يف كِتاِب اهلل تعاس بِ وِن ََترينِك لِسنانِ
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َر الت   ،للُقرآِن الَعميمِ  نُر الن   ،ا ول َيناُ  أج  ُُ أج   ،َمنِر يف كِتناِب اهلل تعناسولك  ل

َم َمعانِيها.   إذا كاَن َيَتَ ب  وخاص    وَُيَاِوُ  َفه 
ُِ  ُر اآليا

ُُلِمِ  أن َيقَرَأ الُقرآنَ  واألكَمُل يف َح    ر   ،ا ُِ وَُيَ ُُ وَشَفَتي ِرُج  ،َك لِساَن َوَُي 

ُُ ُهَو َفَقط، ثم   َمُع تا  َوَلو َيس  ُِ اهلل تعاَيَتَ ب   َصو   واهلل تعاس أعلم. ،س. هذاَر آيا

 ،أحيانًا اكون عنؤد أقؤدال السؤائق    ،: مساعا  املسج    السيا:ا 43السلا 

 فه  جيو  استماع القرصن منها أ ناء قيادم السيا:م؟

 َواِجنب  أوالً: اجلواب: 
ُِ ُُ إَلين وذلنَك  ،اِستِ ُع الُقرآِن الَعميِم واإلنصنا

ُِ تعنناس: ﴿ ﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆلَِقولِنن

ن . وإن  [204ألعراف: ]ا اَرِة َواِحن   من  ي  استِ َع تاِلَوِة الُقرآِن الَعميِم أثناَء ِقَياَدِة الس 

ا أن َينَشنِغَل بالِقَيناَدِة عن  وإم   ،ا أن َينَشِغَل الَعبُ  بالستِ ِع ع  الِقَياَدةِ إم   ،اثننَيِ 

نلذلَك فاألَوَس َعَ ُم َتشِغيِل الُقرآِن الَعم ،الستِ عِ  اَرِة إل إذا ي  يِم أثناَء ِقَيناَدِة الس 

ب  آَخُر َيسَتِمُع.ُوِجَ  َمَع الس  
ِِِ  ِراكِ  ا

ُِ تعناس:  ،ُمسلِم   َتعميُم الُقرآِن الَعميِم َواِجب  عَّل ُكل  ثانيًا:  وذلَك لَِقولِن

. وَليَس م  [32]احلن : ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿

ُُ اَتعميِم الُقرآِن أن َتكوَن َس     أو بُِمَحاَذاِْتا. ،ِل ََتَت األق امِ َُُسج  عا

 وبناء عىل ذلك:

ُُ اَُُسج  فال ََيوُز َفت ُح َس    ِل عَّل ِقَراَءِة الُقرآِن الَعميِم إذا َكاَنت عا

ُُ ََتَت األق امِ    الس   يف ذلَك ُصوَرة  م  ُصَوِر اإلَهاَنِ   ألن   ،أو بُِمَحاَذاِْتا ،عا

 ن وإن َكاَن ول ُب    للُقرآِن الَعميِم ن
جِل َقص    َُ م   م  الستِ ِع فال ُب    َطبعا  ع  
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ِع الس   ُِ ع  َُمَاذاِة األق امِ    َرف   واهلل تعاس أعلم. ،َوُوُجوِب الستِ ِع. هذا ،عا

: ه  جيو  مح  القرصن املسج  على السؤيديا  أو اجلؤوا  لؤواًا    44السلا 

 من غري طها:م؟

ن َفَ  ات   اجلواب: ُِ بِنُ وِن الُفَقَهاُء عَّل َعَ ِم َجَواِز َِح ِل الُقرآِن الَعمِنيِم وَمس 

ُِ تعناس: ﴿ ،َطَهاَرة  م  احلََ َثنِي األَصَغِر واألَكََبِ  ﴾ ڀ ڀ ڀ پ لَِقولِ

ُِ َوَسل َم: [79]الواقع :  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ آنَ  َيَمنس   َل ». ولَِقولِ  الُقنر 

نرِ  َأِب  ب  ِ اهللِ  َعب  ِ  َع   أ رواه اإلمام مالك يف اَُُوط  « َطاِهر   إِل   م   ب ن ِ  َبك  َرِِضَ  َحنز 

. ُُ  اهللُ عن

َُ : إن  وَقاَ  ابُ  َعبِ  الََب    .و ِ بُ بالقَ  ُُ لَ  اسِ ي الن  ق  لَ تَ لِ  ،رَ اتِ وَ تَ اُُ ُُ َأشَب

 ،ُرِ  احلَِ يَث ِ ِل بَِطِريَق   م  الطُّ َسج  ا اُُ أم   ،وهذا يف الُقرآِن الَعمِيِم اَُكُتوِب 

ُِ يِ ي  عَّل الس   ِِ الن   ،ا ُِ اِ  ع  َطِريِ  الص  ق  أو اهلَاتِ ُُ ألن   ،فهَو ُيسَمُع ول ُيقَرأُ  ،و

 َليَس بُِحُروف  ُيمكُِ  أن ُتَرى.

 وبناء عىل ذلك:

نفالُقرآُن الَعمِيُم اَُُسنج    أو ادَنو  يِ ي  ُل عنَّل الس 
ُِ تا ُط  ،ا  اِ  َصنو  ل ُتشنرَتَ

ُِ الط   لِ فألن   ،َهاَرةُ حِلَم   ُعر 
ُِ وإن َكاَننِت  ،وجنل   ُُ كَِتناُب اهللِ عنز  أن ن ا  ُُ ل ُيطَلُ  َعَلي

ُِ َأكَمنُل وَأوَس الط   لِن ن ألن   ،َهاَرُة حِلَم  اَم الس   وادَنو  يِ ي  احنرِتَ
ُِ ُِ التني فِيَهنا ا ال

 وَأوَس. الُقرآُن الَعمِيُم َأكَمُل 

ُُ ولك  ِعنَ  َسَ ِع الت   يِم ََيُِب الستَِ ُع واإلنَصا
ُِ  ،الَوِة للُقرآِن الَعمِ لَِقولِ

. [204]األعراف: ﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ تعاس: ﴿

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا



 

 60 الفتاوى الرشعي 

: ه  هنا  صيؤا    القؤرصن الع ؤيح يقر هؤا اإلنسؤان الفقؤري مؤن        45السلا 

 أج   يادم : قل؟

: َيقوُ  اهللُ تعاس ِحَكاَي   عَّل لِساِن َسي  والً: أاجلواب:  ُِ ِ نا نوح  لَِقوِم

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مئ حئ جئ ی ی ی ی﴿

. وَيقوُ  [12-10]نوح: ﴾ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھوتعاس: ﴿

 .[3]هود: ﴾ ۈ ۈ ۆ ۆ

ُُ اهللُ تعاس: هذِه َثَمنَرُة  َيقوُ  اإلماُم الُقرُطبِيُّ  أي  ،وَبن ِ السنتِغفاِر والت  َرِِحَ

 .ي ِ العَ   ِ َُ ورَ  زِ  الر    ِ عَ ِس  م عُكم باَُنَافِِع ُيَمت  

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱَيقوُ  اهللُ تعناس: ﴿ثانيًا: 

 .[3-2]الطال : ﴾ ۀ ۀ

ُُ اهللُ تعناس:  َيقوُ  اإلماُم الُقرُطبِيُّ  : الصن يِف   ث نَ ُعن بن ُ  رُ َمنعُ  اَ  وَقنَرِِحَ

 إس امِ رَ احلَن من  ُُ ُجنرِ َُي  ُُ يَ اِصنعَ مَ  ُب نِنتَ وََي  هِ ودِ  ُ ُح  ن َ عِ  ُِ قِ يَ فَ ﴾ ڱ ڱ ڱ﴿

 . ِ ن  ادَ  إس ارِ الن   وم  ، ِ عَ الس   إس يِ  الض   وم  ،ال ِ احلَ 

 .ورُج يَ  ل يُث َح  م ﴾ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

 .زِ  الر   يف  ُ كَ الََبَ  هوَ :  َ ينَ يَ عُ  اب  اَ  وقَ 

 وبناء عىل ذلك:

 م  أجنِل ِزَيناَدِة النر  ن  ف  َوَرَد يف السُّ 
ُِ  ،زِ  ِ  أن َيقَرَأ اإلنساُن َبعَض اآليا

َب عنَّل امتِثناِ  األمنِر أن َينرُزَ  اهللُ وَرت   ،قَوىبل َأَمَر اهللُ تعاس بالستِغفاِر والت  

 با  ُمَباَركا .تعاس الَعبَ  ِرزقا  َحالل  َواِسعا  َطي  
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 ،نِب : أسَتغِفُر اهللَ؛ وهَو ُمرِص  عَّل النذ  والستِغفاُر ل َيعني أن َيقوَ  الَعب ُ 

 أن َُيَق  
ُِ َ ِم عنَّل والن ن ،نِب وذلَك باإلقالِع ع  الذ   ،وَب ِ َ  َُشوَط الت  بل ََيُِب َعَلي

 ُِ  وأن ُيعيِ  احلُُقوَ  إس أصَحاِِبا. ،واإلرصاِر عَّل َعَ ِم الَعوَدةِ  ،فِعلِ

 يف الر  تعاس َوس  َقى اهللَ فم  َلِزَم الستِغفاَر وات  
ُِ واهلل  ،زِ . هذاَع اهللُ َعَلي

 تعاس أعلم.

: هؤؤ  لؤؤَّي  بؤؤأن البنؤؤت الؤؤيت مل يتقؤؤدل إليهؤؤا خاطؤؤ  إذا قؤؤرأ     46السؤؤلا 

 سو:م البقرم ُيطِلُق ن يبها واتزوَّج؟

 منها: ،يَفِ  َبعُض الَفَضاِِِل لُِسوَرِة البََقَرةِ لق  َثبََت يف األحاِديِث الرش   اجلواب:

ِِهاالً: أو  احلََّسةُ  ،هَي أمان  لَِقاِر
ُِ روى اإلمام مسلم  ،ول َتسَتطيُع َعَلي

َباِهِل   ُأَماَم َ  َأبع   ُُ  ال  ُت : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن ُِ َوعَّل  َرُسوَ   َسِمع  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ آنَ  واؤُ اق رَ » :َيُقوُ  آلِ ُُ  ال ُقر  مَ  ِ  َيأ   َفِِن  ِقيَاَم ِ  َيو  ُِ  َشِفيعا   ال  َحابِ  ،أِلَص 

َراَوي  ِ  واؤُ اق رَ  ه  َرانَ  آ ِ  َوُسوَرةَ  ال بََقَرةَ  الز  ُ  ،ِعم  مَ  َتأ تِيَانِ  َفِِّن  ِقيَاَم ِ  َيو  ُ  ال  َ َمتَانِ  َكَأّن  َُ، 

َُ   َأو   َياَيَتانِ  َكَأّن  َُ   َأو   ،َُ َقانِ  َكَأّن  انِ  ،َواف  َص  َطجل    ِم    فِر  اج  َحاِِبَِ   َع    َُتَ  ،َأص 

رَ  َبَقَرةِ  ُسوَرةَ  واؤُ اق  َذَها َفِِن   ،ال  َكَها ،َبَرَك    َأخ  ة   َوَتر  َ َتِطيُعَها َوَل  ،َحّس  َبَطَل ُ  َتس  «. ال 

 .ةُ رَ حَ الس   :يَل وقِ  ؛اوهِلَ طُ لِ   ِ الَ َس والكَ   ِ الَ طَ البَ  اُب أصحَ الَبَطَلُ : ُهم 

نالَبيُت اثانيًا:  ُُ الش   ُسوَرُة الَبَقَرِة ل َتقَرُب
ُِ روى اإلمنام  ،َياطنيُ لذي ُتقَرُأ في

نَرةَ  َأِب  َع   مسلم  ُُ  ُهَري  ُِ  َرُسنوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عنن ُِ َوعنَّل آلِن اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ َعُلوا َل » :َقاَ  َوَصح  ني َطا إِن   ،َمَقنابِرَ  ُبُينوَتُكم   ََت   الَبي نِت  ِمن  َين ِفنرُ  نَ الش 

َرأُ  ال ِذي ُِ  ُتق  َبَقَرةِ  ُسوَرةُ  فِي  «.ال 
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روى الشنيخان  ،َقَراَءَة آِخِر آَيتنَِي م  ُسوَرِة البََقَرِة َتكفني الَعبن َ  بل إن   ثالثاً:

ُعود   َأِب  َع    َن َصاِري   َمس  ُُ  األ  ُِ اهلل َصنَّل  اهللُ عَ  َرُسنوُ   َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عن َلي ن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ِ  َقَرأَ  َم   »َوعَّل آلِ َيَتني  َبَقَرةِ  ُسوَرةِ  آِخرِ  ِم    اآل   «.َكَفَتاهُ  َلي َل    يِف  ال 

ُُ اهللُ تعاس:  ُُ عَ  اتَ أَ جزَ أَ  أي  قاَ  ابُ  َحَجر  َرِِحَ  ؛رآنِ بنالقُ  ينلِ الل   ينامِ قِ  من  نن

ُُ عَ  اتَ أَ جزَ أَ  :يَل وقِ  ن َل اِخندَ  كنانَ  واء  َسن ،قنا  طلَ مُ  رآنِ الُقن ةِ اءَ رَ ِقن  َعن نن  أم الةِ الص 

ُِ لَ عَ  اتَ لَ مَ اشتَ  ُا قادِ بالعتِ  ُ  ل  عَ تَ يَ  يَ  فِ ُه اتَ أَ جزَ أَ  :عناهُ مَ  :يَل وقِ  ؛هاَج ارِ َخ   اإلي نِ  م  ي

 ُسن ل  ُكن اهُ َتنفَ كَ  :عناهُ مَ  :يَل وقِ  ؛َجال  إِ  واألع  ِ 
 
ن ََش   اهُ َتنفَ كَ  :ينَل وقِ  ؛وء  ؛يطانِ الش 

ُُ عَ  اتَ عَ فَ دَ  :َل يوقِ  ُُ  َل َص َح  امَ  اهُ تَ فَ كَ  :اهُ عنَ مَ  :يَل وقِ  ؛   وادِ  نسِ اإلِ  ََش   ن  م َ  َ  هِ بِ بَ َس بِ  ل

 ٌَ  ِب لَ طَ   عَ  واِب الث  
 
 .رَ آَخ  ء

 وبناء عىل ذلك:

 بنأن   ،يَف ِ ف  َثَبَت يف األحاِديِث الرش  
ِ
ِقنَراَءَة ُسنوَرِة  ول يف أقواِ  الُفَقهناء

 واِج.ُن م  أجِل الز  الَبَقَرِة َتكو

ِ  َتفريِ  الَكرِب  ُِ َعَ ُم  ،ولك  ل َحَرَج م  تاِلَوِْتا بَِقص  والذي م  َُجَلتِ

ِ  َليَس م  السُّ  َمَع العتِقاِد بأن   ،ِم اََاطِِب َتَق ُّ  ِ . ن  تاِلَوَة ُسوَرِة الَبَقَرِة ِبذا الَقص 

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

 ،فقؤرأ أحؤدنا صيؤة السؤجدم     ،عة نقرأ القرصن الع ؤيح : إذا كنا   مجا47السلا 

 ولو مل يسجد التالي؟ ،فه  جت  علينا سجدم الت وم ،وحنن نسمع

نِ  َواِجَب   عَّل الت  الَوِة ِعنَ  احلَنَِفي  َسجَ ُة الت   اجلواب: ن ،اِمعِ ا  والس  ُ  ن  والسُّ

 َسجَ ِة النت  
ِ
نا  الَم الت نالَوِة أن َيَتَقن   يف أداء ن ،ِ  ص  ِ  الس  ُُ وُيُصن  ،اِمُعوَن َخلَفن
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 ي   عِ َسن أب عن وذلَك ُا َوَرَد يف اُُسَت َرِك للحناكم  ،اِمُعونَ ا  والس  َفَيسُجُ  الت  

ُُ  ي   رِ اَُ  ُِ  اهلل سوُ  رَ  أَ رَ قَ : قا  ُُ أن   َرِِضَ اهللُ عن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي 

  َ جَ َسنوَ   َ جَ َسنفَ  َ  زَ َنن ،ةَ ج َ الس   غَ لَ بَ     لَ فَ  ،نََبِ اُِ  عَّل وهوَ  [1]ص: ﴾ ٱَوَسل َم ﴿

ناِمَع َيتَبنُع الت نالس   ؛ ويف هذا َدلِيل  عَّل أن  ُُ عَ مَ  اُس الن   نجِل  جَ ِة.اَ  يف الس  َُ وِعننَ  

ن ِ     عَ روى اإلمام البخاري  ،اِمعِ ا  والس     للت  الَوِة ُسن  ِ  ُسُجوُد الت  احلَنَِفي    ب ن ِ  َزي 

ُُ  َثابِت   ُُ  :َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن ُِ  الن بِني   َعََّل  َقَرأ  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُج    َفَلم   [1]النجم:  ﴾ٱ َوَسل َم ﴿  .فِيَها َيس 

ُُ  اهلل ب ِ عَ  ب ِ   َ يعَ بِ رَ  ع وروى البيهقي   بن ُ  رُ َمنعُ  أَ رَ َقن :قنا َرِِضَ اهللُ عنن

ُُ  اِب ط  اََ   َ  زَ نَ  ،ةُ ج َ الس   ُِ اءَ َج  إذا ىحت   ،حلِ الن   ةَ ورَ ُس   ِ عَ مُ ادُ  ومَ يَ َرِِضَ اهللُ عن

 ُِ اءَ َجن إذا ىحت ن ،اِِبن أَ رَ قَ   ُ يَ انِ الث    ُ عَ مُ ادُ  ِت انَ كَ  إذا ىحت   ،اُس الن    َ جَ َس وَ   َ جَ َس فَ 

ن ر  لمَ ُنن مل ان نإ ،اُس الن   ايُّ أ يا :قا  ةُ ج َ الس    صناَب أ فقن   َ جَ َسن  َمنفَ  ،ودِ جُ بالسُّ

ُِ لَ عَ  ثمَ إ فال    سجُ يَ  مل وم  ، َ حَس أو  .رُ مَ عُ     سجُ يَ  ومل :قا  ؛ي

ُُ  مَ سلَ أَ  ب ِ  ي ِ زَ  ع وروى البيهقي وابُ  أب شيبَ    المنا  ُُ  أن   ،َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل   ي  بِ الن   ن َ عِ  أَ رَ قَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَم َصَّل  اهللُ َعَلي   المُ الُغن رَ مَ فنانتَ  ،ةَ ج َ الس 

ُِ َوَسل َم  ي  بِ الن   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ينا :قنا     سنجُ يَ  مل    لَ فَ  ، َ سجُ يَ  أنَصَّل  اهللُ َعَلي 

 ؟ة  ج َ َس  ةِ ورَ السُّ  هذهِ  يف يَس لَ أَ  ،اهلل سوَ  رَ 

َُ جَ َس  ولَ فَ  ،يهافِ  ناامَ مَ إِ  نَت كُ  َك ن  ولكِ  ،َّلبَ » :قا   «.ا نجَ َس لَ   

 وبناء عىل ذلك: 

نِ  أن َيسُجَ  الت نِعنَ  احلَنَِفي   َفُيسَتَحبُّ   اقتِنَ اء  ا  أول  والس 
ُِ اِمُع َيقَتنِ ي بِن
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نُجوَد فِن  ا  السُّ ولو َتَرَك الت   ،ل َحِقيَق    ا  ُصوِري   وََيِنُب  ،اِمعِ ُُ ل َيسنُقُط عن  الس 

 السُّ 
ُِ اِخي.َعَلي  ُجوُد، ولو عَّل الرت 

فِذا مل  ،اِمعُ الس   ثم   ،ا  أول  ِ  أن َيسُجَ  الت  ن  فم  السُّ  ، ِ افِِعي  ا ِعنَ  الش  أم  

كِها. هذاا  فال َحَرَج عَّل الس  َيسُجِ  الت    واهلل تعاس أعلم. ،اِمِع م  َتر 

وال إلؤل   ،وا مؤد ت  ،: ه  إذا قا  االي صيؤة السؤجدم: سؤبَّان ات   48السلا 

 اقوُل مقالَّ سجدمى الت ومى؟ ،أكرُب واتل ،إال ات

 ِ .افِِعي  َ ة  ِعنَ  الش     ُمَلك  وُسن   ، ِ الَوِة َواِجَب   ِعنَ  احلَنَِفي  َسجَ ُة الت   اجلواب:

ع  فِ اُُحتار  وجاَء يف َرد   َخانِي   يِف  ر  نَتَحبُّ : الت َتار  ناِمعِ  َأو لِلت ناِ   ُيس   مَل   إَذا الس 

 ُُ كِن  ُجودُ ا ُيم  نَا: َيُقوَ   َأن   لسُّ نَا َسِمع  َراَنك َوَأَطع  ف  نَا ُُ  .اَُِصجلُ  َوإَِلي ك َرب 

َخانِي  وَجاَء يف َمَراقي الَفالِح: َنفُس ِعَباَرِة   َيقِضيها. وأَضاَف: ثم   ،الت َتار 

ٌِ اُحَّل   ن للش  وَجاَء يف َحوا :هاِب القلينوب منا َنصُّ ع   ُُ  َمَقنامَ  َيُقنومُ  ،َفنر 

ُجودِ  رِ  َأو لِلت اَلَوةِ  السُّ ك  َلَها، ُيِرد   مَل   َُِ    الت ِحي  ِ  َمَقامَ  َيُقومُ  َما الشُّ نرا   َوَلنو   فِع   ،ُمَتَطه 

َم  ُ  ،اهلل ُسب َحانَ  :َوُهوَ  َُ  َوَل  ،هلل َواحل  ََبُ واهللُ  ،اهللُ إل   إَل  .َأك 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ ت  ِ  إذا قاَ  الَفِعنَ  احلَنَِفي   نَاأو قاَ :  ،سبِيَحا نَنا َسنِمع  َراَننَك  َوَأَطع  ف  نَنا ُُ  َرب 

ُُ َسنجَ ُة النت   ،ِصجلُ اَُ  َوإَِلي ك ُِ َقَضناُؤها ،الَوةِ ل َتسُقُط َعن ولكن   ،وََيِنُب َعَلين

ُُ الت   ُيسَتَحبُّ   سبِيُح.َل

 ،الَوِة. هذاجَ ِة الت  سبِيَح َيُقوُم َمَقاَم َس الت   فِن   ، ِ افِِعي  ا ِعنَ  َبعِض الش  أم  

 واهلل تعاس أعلم.

** ** ** 
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دَّنا :َّسؤو َّ ات لَّؤلهللى اتل عَِّليوؤلى وَّعلؤى صلىؤلى وَّلَّؤَّوبىلى       : هؤ  لؤَّي  أن سَّؤيِّ   1السلا 

 وَّسَّلهللحَّ دعا على :ج  كان يأك  بشمالل بأن ال ا   يده إ  فمل؟

نَوعِ  ب ن ِ  َلَم َ َسنروى اإلمام مسلم عن   اجلواب: َك  ُُ  األ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم  َرُسو ِ  ِعن  َ  َأَكَل  َرُجال   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   .بِِشَ لِ

 «.بَِيِمينَِك  ُكل  » :َفَقاَ  

َتطِيعُ  َل  :َقاَ    .َأس 

َت  َل » :َقاَ   َتَطع  ُُ  َما« اس  ُ ال كِ  إِل   َمنََع  .َب 

ُِ  إَِس  َرَفَعَها َفَ   :َقاَ    .فِي

ُُ  َجنابِر   َع   وروى اإلمام مسلم  اهلل َصنَّل  اهللُ  َرُسنو ِ  َعن    ،َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَ  ِ  َتنأ ُكُلوا َل » :َقاَ  َعَلي  ني َطانَ  َفنِِن   ،بِالش   َيأ ُكنُل  الش 

 ِ  َ  «.بِالش 

ُِ  َرُسنوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عنُه  ُعَمرَ  اب  ِ ع   وروى أيضا   اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسنل َم  بِ  َوَصح 
ُِ َيأ ُكنل   َأَحنُ ُكم   َأَكنَل  إَِذا» :َقناَ  َوعَّل آلِ ُِ  َفل  َب  َوإَِذا ،بَِيِمينِن  ََشِ

ب   َ ُِ  َفل َيرش  ي َطانَ  َفِِن   ،بَِيِمينِ ُِ  َيأ ُكُل  الش  ُب وَ  ،بِِشَ لِ َ ُِ  َيرش   «.بِِشَ لِ

َِِش َ  َع   وروى اإلمام أِح   اهلل َصنَّل  اهللُ  َرُسنو ِ  َعن    ،َرِِضَ اهللُ عنهنا َعا

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ َعَلي  ُِ  َأَكنَل  َم   » :َقاَ   َأن  ُُ  َأَكنَل  بِِشنَ لِ ني َطانُ  َمَعن  ،الش 

َب  َوَم    ُِ  ََشِ َب  بِِشَ لِ ُُ  ََشِ ي َطانُ ا َمَع  «.لش 

 الُفَقهاُء عَّل استِحباِب األكِل بالَيمنِي ُ  كاَن َقاِدرا  عَّل ذلَك. وَنص  
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 وبناء عىل ذلك:

 َسي   ،فاحلَ يُث َصحيح  َرواُه اإلماُم مسلم
ُِ ُ نا َرسوُ  اهلل َصنَّل  ولق  َدعا َعَلي

ُِ َوَسل َم َُِا َرَأى من  عِ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ،نناد  وكِنَب  من  النِقيناِد إس احلَن   اهللُ َعَلي 

 َوَسل َم َيعَلُم أن  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ.وكاَن َصَّل  اهللُ َعَلي   ُُ َقاِدر  عَّل األكِل بِيَمينِ

ُِ َفِعنَ ما َكَذَب عَّل َسي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهلُل َعَلي 

جِلهِ  ،هِ َوَسل َم يف اعتَِذارِ  َُ ُِ َليَس كالَكِذِب عَّل  َ  ،والَكِذُب َعَلي  عَّل وِعنَ ما َتَكَب 

 َسي  
ُِ َم ُعج  َتوجي  َوَسل 

ُِ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهلُل َعَلي  َلت ل

ُِ  ،نياالُعقوَبُ  يف ال ُّ  ُُ إس فِي َعت َيمينُ
ِِ ِث الرش  ك  جاَء يف احلَ ي ،ت  وُشل   ،ف  ُرفِ ي

ُُ  َوَصَلت   َفَ  الذي رواه ال ارمي:  ُِ  إَِس  َيِمينُ  واهلل تعاس أعلم. ،. هذافِي

: ما لَّة هذا الكتاب املنسوب إ  النيب لَّلهللى اتل عَِّليولى وَّعلؤى صلىؤلى   2السلا 

د  :َّسؤؤؤوِ  ات لَّؤؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤؤلى وَّلَّؤؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤؤلهللحَّ: هؤؤؤذا كىتؤؤؤاب  مؤؤؤن ُمََّّمَّؤؤؤ

 إال ،اِ:وَّاِ: والؤؤزُّا:َّ مؤؤن الُعمَّؤؤى صلىؤؤلى وَّلَّؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤلهللحَّ إ  مَّؤؤن ِطؤؤرَّقَّ الؤؤدَّ  وَّعلؤؤ

 نؤتَّ كل فؤننو  ،ًةعَّسَّؤ  قِّاِ ؤ    حكلؤ وِل لنؤا  فؤننَّ  :بعد أما ،رٍيَُّبى ُقطُريَّ قًااِ:ِط

 ينؤؤؤاِلعَّ ُقنطىؤؤؤيَّ ات تؤؤؤاُبكى فهؤؤؤذا مؤؤؤًا،َّىقتَُّم رًااجىِفؤؤؤ أو عؤؤؤًا،وِلُم قًااشىؤؤؤعَّ

نَّا يَّْكُتُبؤونَّ  ُ:ُسؤلل وَّ ،ِإنَّا كلنَّا نَّسوتَّنسىُخ مَّؤا كلنؤُتحو اَّعومَّللؤون    ،قِّباِ  حيكلِلوعَّ

 مىدَّبَّؤؤؤؤعَّ إ  قؤؤؤؤوالىوانِط هؤؤؤؤذا تؤؤؤؤابيكى  َّاحىلَّؤؤؤؤ واكلؤؤؤؤاُرال ،مَّؤؤؤؤا اَّموكلؤؤؤؤُرون 

ال ِإِلؤلَّ ِإال ُهؤوَّ كلؤ ُّ شَّؤيوء       ،رَّصخَّؤ  إهلؤاً  ات عَّمَّؤ  أنَّ ُحزُعيَّ نمَّ وإ  ،األلناِل

 عسؤق  حؤح  ،رونَّن َُّي ال حح ،ُل ِلُل اْلَُّْكُح وَِّإِليولى ُاروجَُّعونهَّالى ب ِإال وَّجوهَّ

 يِّلىؤؤالعَّ بؤؤات إال ِموَّقلؤؤ وال و َّحَّؤؤ وال ،ات ةلجَّؤؤُح تغَّؤؤِلبَّوَّ ،ات أعؤؤداُء قَّرَِّفؤؤاَّ

 ؟وَُّهوَّ السَّمىيُع اْلعَّلىيحاتل ِفسَّيَّْكفىيِكُهُح  ، يِحالعَّ

ُِ َوعنَّل  ِ هذا الكتاب اُنسوب إس َسي   اجلواب: نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 
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 ُِ  َوَسل َم هَو َمكذوب  َعَلي
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُُ ول ِصح   ،آلِ ُُ ُمننَ ِرج  ََتنَت  ،َ  لن وَصناِحُب

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ ا َعنَل   َكنَذَب  َم   »َقولِ ن   أ   ُمَتَعم  َيَتَبنو   َفل 

َع َ  َرةَ  َأِب  َع   رواه الشيخان « الن ارِ  ِم    هُ َمق  . ُهَري  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

 اَُُشعِوذيَ  وال   
ُِ النَِي م  أجِل أن َيسنتَحِوذوا ج  وهَو م  أكاذيِب وِخَ اعا

 م  الن   عَّل ُعقوِ  الَعوام  
ِ
م عن  األذكناِر اَُسننوَنِ  التني  ،اسِ والُبَسطاء وإشغاهِلِ

ُِ َوَسل َم.َسي   اهاَمنا إي  َعل   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 َ ُُ أن  ول ََيوُز َتَ اُوُ  هذا الِكتاِب إل إذا َبني  ِ نا ُُ َمكذوب  عَّل َسي   ناِقُل

ُِ َوَسل َم لِنَُحذ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ . هذااَس مَر الن  َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  ُُ واهلل  ،ن

 تعاس أعلم.

مااؤت الؤيت كنؤا     ،بؤن صدل ة حدي : إذا ماات األل يقا : يؤا  : ما ل3َّالسلا 

 فاعم  لا ًا نكرم  من أجلل؟ ،نكرم  من أجلها

ُِ َوعنَّل ما َثَبَت يف األحاِديِث ع  َسي   اجلواب: ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم هذا بِ  َوَصح 
ُِ  من  ُهنم أصنَلُح وأتقنى من   ،آلِ

ِ
بل كم يوَجُ  م  األبنناء

 .ِمنُه    وجل   وُهم أكَرُم ِعنَ  اهلل عز   ،هاِْتِمُأم  

ُِ  ِع بأن  ولق  َثَبَت يف الرش   َكنِ  َتقنواُه وَصنالِح اهللَ تعناس ُيكنِرُم الَعبنَ  بََِبَ

ُِ وَ  ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 
ُِ ُِ هلل ولَِرسولِ ُِ َوَسنل مَ وَطاَعتِ بِ  ڇقنا  تعناس: ﴿ ،َصح 

 .[13]احلجراُ:  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ

 َ ُِ َوَسل َم بنأن   َسي  بل َبني  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ من   ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 
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ُُ الن   ُُ ل َينَفُع ُِ َوَسل َم:  ،َسُب ل َعَمَل ل بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َمن   وَ »فقا  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ  َبط أَ  ُُ  بِ ع   مَل   َعَمُل ِ ُِ  ُيّس  ُُ  بِ َرةَ  َأِب  َع   رواه اإلمام مسلم « َنَسُب . ُهَري  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

 وبناء عىل ذلك:

ُِ فاحلَ يُث َموضوع  ع  َسي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

وق  َيسَعُ  الَوَلُ   ،وجل   وِصُل إس َمرضاِة اهلل عز  الَوالَِ يِ  يُ  بِر   ولك    ،َوَسل مَ 

 ُُ ُِ ل ُِ  ،بَِ عَوِة والَِ ي قا  تعاس ِحكاَي    ،وك  َينَتِفُع الَوَلُ  الَقارِصُ بَِصالِح والَِ ي

 ہ ہ ۀ الُم: ﴿ِ نا موسى َعَليِه  الس  ِ نا اََُِضِ َمَع َسي  ِ  َسي  ع  ِقص  

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
 واهلل تعاس أعلم. ،. هذا[81-80]الكهِ:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 : ما لَّة حدي : من قطع :جاء من التجأ إليل قطع ات :جاءه؟4السلا 

َمامِ  َع  جاَء يف كِتاِب َحياِة احلََيواِن: اجلواب: ِ َ َ  اإل  ُُ اهللُ  َرِِضَ  َأِح  ُُ  ،َعن ن  َأن ن

 ُُ   ِم    َرُجال   َأن   َبَلَغ
ِ
رِ  َوَراء ُُ  الن ه  َمامُ  َفَرَحَل  ،ُثاَلثِي     َأَحاِديُث  َمَع ِ َن ُ  اإل  اهللُ  َرِِضَ  َأِح 

 ُُ ُِ  َعن  ُِ  َفَسل مَ  ،َكل با   ُيط ِعمُ  َشي خا   َفَوَج َ  ،إَلي  ُِ  َفَرد   ،َعَلي  ناَلمَ  َعَلي ن نَتَغَل  ُثنم   ،الس   اش 

ي ُخ  َكل ِب، بِِِط َعامِ  الش  َمامُ  َفَوَج َ  ال  ِ َ ُ  اإل  ُِ  يِف  َأِح  ِس َبَل  إذ   َنف  ي ُخ  َأق  َكل نِب  َعنََّل  الش   ال 

بِل   َومَل   ُِ  ُيق   .َعَلي 

ي ُخ  َفَرغَ  َفَل    َم ِ  ِم    الش  َكل ِب  ُطع  َتَفَت  ال  َمامِ  إَس  ال  ِ ََ ، اإل  ُُ  َوَقاَ   َأِح   َكَأن نك :َل

ُ ِسك يِف  َوَج   َبل ت إذ   َنف  َكل ِب  َعََّل  َأق  بِل   َومَل   ال   ك؟َعَلي   ُأق 

 .َنَعم   :َقاَ  

َثنِي: َقاَ   َنادِ  َأُبو َح   نَرِج  َعن    الز  َع  نَرةَ  َأِب  َعن    ،األ  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري   َأن   ،َعن ن
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ُِ َوَسل َم  الن بِي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ناهُ  َمن  َرَجناءَ  َقَطعَ  َم   » :َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي  ََتَ  ار 

ُُ اهللُ  َقَطعَ  مَ  هُ َرَجاءَ  ِمن  ِقَياَم ِ  َيو  َن  َ  َيلِ  َفَلم   ،ال  ُضننَا«. اد  ضِ  َلي َسنت   َهنِذهِ  َوَأر   بِنَأر 

، َكل ُب  َهَذا َقَصَ ِن  َوَق    كاَِلب  َطعَ  َأن   َفِخف ت ال   .َرَجاَءهُ  َأق 

َمامُ  َفَقاَ   ِ َِ يُث  َهَذا :اإل  ِفينِي، احل   .َرَجعَ  ُثم   َيك 

ُِ َكشِ اَفا: يف كِ  وَذَكَر اإلمام العجلونُّ   أب عن   َ ألِحَ  مهُ عُض بَ  اهُ زَ عَ تابِ

 . أِحَ  اإلمامِ  عَّل    لَ تَ ُل  هوَ  :يُّ اوِ خَ الس   قا  لك  ؛رفوعا  مَ  ةَ يرَ رَ هُ 

 وبناء عىل ذلك:

 ُُ  ولك  ق  َيكوُن اَُعنى َصحيحا  يف َح    ،فهذا احَل يُث باطِل  ل أصَل ل

ُِ ومل ُيعِ  ُُ م  كاَن قاِدرا  عَّل َعوِن أخي ُِ  ،ن  ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهلُل َعَلي 
ُِ وذلَك لَِقولِ

ُِ َوَسل َم:  بِ نِ  يِف واهلُل »َوَصح  َعب  ِ  َعو  َعب  ُ  َكانَ  َما ال  نِ  يِف  ال  ُِ  َعو  رواه اإلمام « َأِخي

َرةَ  َأِب  َع   مسلم  ُُ  ُهَري   واهلل تعاس أعلم. ،. هذاَرِِضَ اهللُ عن

لهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى وَّلَّؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤلهللحَّ : هؤؤ  لؤؤَّي  بؤؤأن الؤؤنيب لَّؤؤ5السؤؤلا 

 قا : شاو:وهن وخالفوهن؟

َرةَ  َأِب  َع   روى الرتمذي  اجلواب: ُُ  ُهَري  اهلل  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَِياُؤُكم   ،ِخَياَرُكم   ُأَمَراُؤُكم   َكانَ  إَِذا»َصَّل  اهللُ َعَلي   ُ  َوَأ

رُ  ،َبي نَُكم   ُشوَرى َوُأُموُرُكم   ،ُسَمَحاَءُكم   ضِ  َفَمه  َر   َوإَِذا ،َبط نَِهنا ِمن    َلُكم   َخجل    األ 

اَرُكم   ُأَمَراُؤُكم   َكانَ  نَِيناُؤُكم   ،َِشَ  ُ ُكم   إَِس  َوُأُمنوُرُكم   ،ُبَخاَلَءُكنم   َوَأ
ِِ  َفنَبط  ُ  ،نَِسنا

ضِ  َر  ِرَها ِم    َلُكم   َخجل    األ   «.َظه 

ُِ َوَسنل َم ولق  اسَتشاَر َسي   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 
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ن ،َسَلَمَ  َرِِضَ اهللُ عنها يف ُصلِح احلَُ يبَِي ِ  َ َة ُأم  ي  الس   ِِ ك  جاَء يف احلَ يِث الرش  ي

َورِ  َع ِ الذي رواه اإلمام أِح   َوانَ  َرَم َ َل   ب  ِ  اُ ِس  ََكمِ  ب  ِ  َوَمر   َرُسوُ   َقامَ قال:  احل 

ُِ َوَسنل َم  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن َنا َينا» :َفَقناَ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   ان َحنُروا ،الن ناُس  َأيُّ

لُِقوا   َفنَ   ،ث لَِهنابِمِ  َعنادَ  َحت نى ،َرُجنل   َقامَ  َفَ   ،بِِمث لَِها َعادَ  ُثم   ،َأَح    َقامَ  َفَ   «.َواح 

 .َرُجل   َقامَ 

ُِ َوَسل مَ  َرُسوُ   َفَرَجعَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ُأم   َعنََّل  َفنَ َخَل  ،اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 «.؟الن اسِ  َشأ نُ  َما ،َسَلَم َ  ُأم   َيا» :َفَقاَ   َسَلَم َ 

ننَت  َقن    َمنا َدَخَلُهنم   َقنن    ،اهلل َرُسنوَ   َينا :َقاَلنت     ِمننن ُهم   ُتَكل َمن    َفناَل  ،َرَأي 

ِم    ،إِن َسانا   ِيَك  إَِس  َواع  هُ  َكنانَ  َحي ُث  َه   لِن    َفنان َحر    َذلِنَك  َفَعل نَت  َقن    َفَلنو   ،َواح 

 .َذلَِك  الن اُس  َفَعَل 

ُِ َوَسل َم  َرُسوُ   َفَخَرَج  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ،َأَحن ا   ُيَكل مُ  َل اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ  َأَتى ىَحت   َي  .َوََي لُِقونَ  َين َحُرونَ  الن اُس  َفَقامَ  ؛َفَحَلَ   َجَلَس  ُثم   ،َفنََحَرهُ  َه  

 وبناء عىل ذلك:

ِ نا َرسنوِ  اهلل َصنَّل  ؛ َليَس َح يثا  ع  َسني  وَخالُِفوُه    َفَقوُ : َشاِوُروُه   

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ .بل هَو َح  ،اهللُ َعَلي   يث  َموضوع 

 جاِ  أو الن  ُجُل أن ُيَشاِوَر أَح ا  م  الر  إذا أراَد الر   بيِعي  ولك  م  الط  
ِ
ساء

ل  وَرأي  َس ي     بيِعي  وكذلَك م  الط   ،َفل َيُكِ  اُُسَتشاُر َصاِحَب ِعل م  وَتقوى وَفض 

 ُجُل أمَرُه بَِشكل  عامٍّ للن  أن ل ََيَعَل الر  
ِ
ُِ تعاس: وذلَك لِقَ  ،ساء  ٱ﴿ولِ

ُُ . وهذا ل َيعني أن ل ُيشاِوَر الر  [34]النساء:  ﴾ٻ ٻ ٻ ُجُل َزوَجَت

 ُِ . هذا    إن ُك   وخاص   ،وَبناتِ ل   ِدي   وَتقوى وَفض 
ُِ  واهلل تعاس أعلم. ،َصاِحبا
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 وَّهوؤ    بوؤنِ  حَّاِ: َّؤةِ  عَّؤنو : ما معنى ا دي  الشريف الؤذر :واه الشؤيُان   6السلا 

ُُزَّاعىؤؤ لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى وَّلَّؤؤَّوبىلى    النَّبىؤؤيِّ عَّؤؤن ،:َّضىؤؤيَّ اتل عنؤؤُل يِّاْل

 ِأْقسَّؤحَّ  ِلؤوو  ،ف ُمتَّضَّؤعِّ  ضَّؤعىيف   كلؤ ُّ  ،اْلجَّنَّةى بىِأهوِ  ألخوبىُركلحو ِأال» :ِقا َّوَّسَّلهللحَّ 

 ؟«ُمسوتَّْكبىٍر جَّوَّاظ  ُعُت ٍّ كل ُّ ،النَّاِ: بىِأهوِ  ألخوبىُركلحو ِأال ؛بَّرَُّهأِلات  عَِّلى

 يخان يف َصحيَحيِه .هذا احلَ يُث رواه الش   اجلواب:

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ َصَّل  اهللُ َعَلي  ِ   ُكنلُّ »َقوُل «. ِ  ُمَتَضنع   َضنِعي

ُُ الن ن«. ُِمَتَضنع  »ِمنُهم من  رواُه َبَفنتِح الَعننِي  نِعُف  ،اُس َفَيكنوُن َمعنناُه: َيسَتض 

 ُُ ونَ  ،وََيَتِقروَن ُ ُِ  َوَيَتَجَب  ِِ  َعَلي ن َيا يِف  َحالنُ لَِضنع  ن  فنال مناَ  ول َجناَه ول  ،الن ُّ

. ُُ  ُسلطاَن ول أصَحاَب َل

 ُمَتَواِضنع  َفَيكنوُن َمعنناُه: ُكنلُّ «. ُِمَتَضع  »وِمنُهم م  رواُه بَِكِّس الَعنِي 

رِ النذ   َخاِملِ  ،ُمَتَذل ل   سن ِمن    َواِضنع   ،ك  َ  ،؛ أو قن  َيكنوُن: َرقينَ  الَقلنِب َُنف   َلنني 

 ُلبِتا  لإلي ِن. ،ادَانِِب 

ُُ وهَو م  أهِل الص   َف َِ  ،قَوىالِح واإلي ِن والت  م  كاَن هذا َوص  لنو َحَلن

ُُ أَلََبر  َيمينا  َطَمعا  يف َكَرِم اهلل تعاس يف أن ُيََب   . َر اهللُ َقَسَم ُُ  اهللُ تعاس َقَسَم

ُِ َوَسنل َم: ا َقوأم   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ُُ َصَّل  اهللُ َعَلي ن ا    ُعُتنلٍّ  ُكنلُّ »ُل  َجنو 

َِب   َتك  َايِف : الُعُتلُّ «. ُمس  ِ ي ُ  اد  ُُصوَم ِ  الش   َ َباطِلِ  ا  .بِال 

َُموعُ اُ : ادَو   ؛ وِقينَل: َضنخُم اِدسنمِ  ،نُنوعُ اَُ  اد  ُُ  ،ََيَمنُع اُناَ  وَيمنَُعن

.اُُختاُ  يف  ُِ  ِمشَيتِ

: هَو اَُُتعاِ  عَّل َخل ِ  اهلل تعاس َعِم التي أسَبَغها اهللُ بِنِعَم   م  الن   ،اُُسَتكَِبُ

. ُِ  تعاس َعَلي
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 وبناء عىل ذلك:

ُِ أكَثِر أهِل ادَن   الذيَ  ل  ،واُضِع واَُُلِ  احَلَس ِ ِ  هَو أصُل الت  َفَوص 

ُِ أكَثِر أهِل الن  َئ ِ ي  َئَ  بالس  ي  ُيَقابِلوَن الس   َخاَصموا  إذا ،اِر ُهم ُقساُة الُقلوِب ؛ َوَوص 

ُُ  ،َفَجروا وَيستَكَِبوَن  ،والذيَ  ََيتَالوَن يف ِمشَيتِِهم ،والذيَ  ََيَمعوَن اُاَ  وَيمنَعوَن

 واهلل تعاس أعلم. ،عَّل َخل ِ  اهلل تعاس. هذا

وَّعلؤؤى صلىؤؤلى وَّلَّؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤلهللحَّ  : هؤؤ  لؤؤَّي  بؤؤأن الؤؤنيب لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى7السؤؤلا 

 ؟«ال ن بسوء النا  من احرتسوا»قا : 

اِنُّ روى الط   اجلواب: ُُ  ك  الِنمَ  بن ِ  سِ َننأَ  عن يف األوَسِط  ََبَ َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسنل مَ  اهلل سوُ  رَ  قاَ  : قا  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن  من  واُسنحرَتِ اِ »: َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ُس بِ  اسِ الن  
ِ
 .«   الم   وء

ِِ اََفا:  َيقوُ  اإلماُم الَعجلوِنُّ  ُِ َكش  يف أِحن ُ  واهُ رَ  األصلِ  يف قاَ  يف كِتابِ

َُ  ييهقِ والبَ  ه ِ الزُّ   ادَ زَ  ،نيَ عِ ابِ الت ن  ِ َحنأَ  الشنخجل بن  مطنرف و ِ َقن من  اُُهنجلُ و

 ،رفوعنا  مَ  س  َننأَ  عن  َي وِ رُ  ُُ أن ن يُّ رِ سنكَ والعَ  طِ األوَس  يف اِنُّ ََبَ الط   وكذا البيهقي

نَح   َمن :فنظِ لَ بِ  ُُ َعنفَ رَ  اس  ب  عَ  اب ِ  ع  هِ  ِ واِِ فَ  يف َتام ُُ َج وأخرَ   اسِ بالن ن ُُ ن نظَ   َ س 

 يعُ وََج  ،   الم   وءُ ُس  زمُ احلَ  :فظِ لَ بِ  ُِ ولِ قَ  م  ِلٍّ عَ  ع  ال يلمي واهُ ورَ  ،ُُ تُ امَ  َ نَ  ُرَ ثُ كَ 

 .   عيفَ َض  ُِ قِ رُ طُ 

 وبناء عىل ذلك:

ِ  فاحلَ يُث َض  ف   ،عي ول َتثُِقنوا  ،اِس يف َتَعناُمالتُِكمموا م  الن  وَمعناُه: ََتَ

 ُُ أسَلُم َلُكم.فِن   ،أَح    بُِكل  
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اِس بالن ن    ا إذا مل َيُك  ُهناَك َتَعاُمل  َبينَُكم وَبنَي اآلَخنريَ  َفُحسنُ  الم نأم  

:  ُا َوَردَ  ،َمطلوب  ََشعا  
ِ
 ء  ٌَ   هُ وقَ َفن يَس لَ  تانِ صلَ َخ يف ََتريِ  أحاِديِث اإلحياء

ُّ  ،باهلل كُ الرش   ،الرش    م   ،النَِب   م  ءُ ٌَ   هُ وقَ فَ  يَس لَ  تانِ صلَ وَخ  ،اهلل بادِ عِ بِ  والُضُّ

 .ِلٍّ عَ   يِث َح  م  وسِ ردَ الفِ  ُب احِ َص  هُ رَ كَ ذَ . اهلل بادِ عِ لِ  فعُ والن   ،باهلل اإلي نُ 

َعاُمَل فِذا أراَد الت   ،بالِعباِد بَِشكل  عامٍّ     م  فالَواِجُب عَّل اُُلِمِ  أن َُيِسَ  ال

. هذاَمَعُهم كاَن عَّل َحَذر  يف الت   ُُ  واهلل تعاس أعلم. ،َعاُمِل َمَع م  ل َيعِرُف

 ،: ه  لَّي  بأن سيدنا ب اًل :َّضىيَّ اتل عنُل كان يلَّؤن   األذان 8السلا 

و  ات لَّؤلهللى اتل عَِّليوؤلى   وكان :س ،وكان يقو : أسهد أن ال إلل إال ات

 سىنيَّ بى ٍ  عىندَّ ات شىني ؟ وَّعلى صلىلى وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ يقو : إنَّ

: َبِوي  جَلِة الن  جاَء يف الس  أوالً: اجلواب:   ،اسِ الن   ِح فَص أَ  م  انَ كَ وَ ِ  لبِ  َكثجل 

 يروِ َين اسِ الن ن عنَض بَ  أن   ىحت ن ،ا  ينِس  تانَ كَ  ُُ ينَ ِش  أن   اسِ الن   عُض بَ  هُ  ُ قِ عتَ يَ  ك  ل

ُِ  اهلل سنو ِ رَ  عن  ُُ لَ  صَل أَ  ل ذلَك  يف ا  يث ِ َح  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

. إن  : اَ  قَ  ُُ أن  َوَسل َم   ِسنَي باِل   ِشني 

ُِ َقاَ  َسي  ثانيًا:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َوَسنل َم لَِعبنِ   ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 َصاِحِب الرُّ 
َا»ِ  األذاِن: ؤيا يف ِقص  اهلل بِ  َزي   َيا إِّن   َمنعَ  َفُقم   ،اهللُ َشاءَ  إِن   َح    َلُرؤ 

ِ   باَِل    ُِ  َفَأل  َت  َما َعَلي  ن   ،َرَأي  ُيَلذ  ُِ  َفل  ُُ  ،بِ تا   َأن َ ى َفِِن  رواه اإلمنام أِحن  « ِمن َك  َصو 

 وأبو داود.

 َلثَغ   لِنُِقَلت إس األُم  فلو َكا
ُِ ها اُُنَافِقوَن الذيَ  َيطَعنوُن يف واسَتَغل   ، ِ َنت فِي

 .وجل   ِديِ  اهلل عز  
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 اََفا اإلماُم الَعجُلوِنُّ ثالثًا: 
ِِ : َلنيَس قاَ  َصاِحُب َكش  : َقناَ  ابنُ  َكثنجل 

. ُُ أصل   َل

ِ ي بِنالل  منا َسي   شَهُ  باهلل وهلل أن  اِجي: وأَمُ  إبراِهيُم الن  قاَ  الَعال  رابعًا: 

 .نِي اُُهَمَلِ  َقطُّ َقاَ  أشَهُ  بالس  

 وبناء عىل ذلك:

ُُ وأرَضاُه هَو م  أفَصِح الن  َفَسي    وأنَ اُهم َصوتا ؛ ،اسِ ُ نا باِل   َرِِضَ اهلُل عن

. هذا وَحِ يُث: إن   . هَو َحِ يث  َموضوع   ِشني 
 اس أعلم.واهلل تع ،ِسنَي باِل  

 ،:َّحومَّتىؤؤِ  ُموجىبَّؤا ى  ِأسوؤِألل ِ ي إنِّؤ  ُهؤحَّ : مؤا معنؤى الؤدعاء املؤؤأ و:: اللهلل   9السؤلا  

 ؟بىرٍّ كل ِّ مىنو وَّاْلغَّنىيمَِّة ،مَّغوفىرَّاىِ  وَّعَّزَّائىحَّ

 احلَاَجنِ  يف َحن يث  رواه الرتمنذي هذا ال ُّ  اجلواب:
ِ
 َعن   عاُء َوَرَد لَِقَضاء

ُُ  َف َأو   َأِب  ب  ِ اهلل  َعب  ِ  ُِ  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن ُِ َوعنَّل آلِن اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم:  بِ ُُ  َكاَنت   َم   »َوَصح  نأ   آَدمَ  َبنِني ِم    َأَح    إَِس  َأو   َحاَج   اهلل  إَِس  َل َيَتَوض   ،َفل 

ِس  ُوُضوءَ  َفل ُيح  ِ  لُِيَصل   ُثم   ،ال  َعَتني    ُثم   ،َرك 
ُيَصل   ،اهلل َعََّل  ُيث  ِ لِ َصنَّل   الن بِي   َعََّل  َول 

ُِ َوَسنل مَ  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َُ  َل  :لَِيُقنل   ُثنم   ،اهللُ َعَلي  َلِنيمُ اهللُ  إِل   إَِلن َكنِريمُ  احل   ،ال 

َعنر  ِ  َرب  اهللِ  ُسب َحانَ  َعمِنيمِ  ال  ن ُ  ،ال  َم  َعناُنَِيَ  َرب  هللِ  احل  نَألُ  ،ال  ُِ  َك َأس   ُموِجَبنا

َتَِك  ِِمَ  ،َرِح  ِفَرتَِك  َوَعَزا َغنِيَم َ  ،َمغ  اَلَم َ  ،بِرٍّ  ُكل   ِم    َوال   َتنَ ع   َل  ،إِث م   ُكل   ِم    َوالس 

ُُ  إِل   َذن با   ِ   َت َفر  ُُ  إِل   ا  َُه   َوَل  ،َُ َت ج   َينا َقَضني َتَها إِل   ِرضنا   َلنَك  ِهَي  َحاَج    َوَل  ،َفر 

َحمَ  اِِحنِيَ  َأر   «.الر 

ُُ  سعود  مَ  اب ِ  ع وروى احلاكم   دُ  م  انَ كَ : قا َرِِضَ اهللُ عن
ِ
 سنو ِ رَ  عناء
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ُِ َوَسنل َم:  اهلل بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ُِ  َك لُ سنأَ نَ  ان نإِ  م  ُهنالل  »َصَّل  اهللُ َعَلي   ُموِجَبنا

َتَِك  ِِمَ  ،َرِح  ِفَرتَِك  َوَعَزا اَلَم َ  ،َمغ  َغنِيَم َ  ،ث م  إِ  ُكل   ِم    َوالس   وزَ والَفن ،بِرٍّ  ُكل   ِم    َوال 

 .«ارِ الن   م  َك ونِ عَ بِ  اةَ جَ والن   ، ِ ن  بادَ 

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ نَأُلَك »وَمعنى َقولِ ُِ  َأس   ُموِجَبنا

َتَِك  َمَ  التي أوَجَبت لَِقاِلِها الر  « َرِح 
ُِ َِحَ  بِوَ أي: الَكلِ َحيُث  ،عِ َك الذي ل َُيَل

 تبارك وتعناس احلَ    ألن   [54]األنعام:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ُقلَت: ﴿

. ء  ٌَ  ُِ  ل ََيُِب َعَلي

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ ِِمَ »وَمعنى َقولِ ِفَرتِنَك  َوَعَزا « َمغ 

 ا َمغِفَرَتَك.َيعني: َأسَأُلَك أع ل  بَِعزم  َْتَُب ِب

 وبناء عىل ذلك:

 أن ُيَوف  فاَُقُصوُد م  هذا ال ُّ 
ِ
ِذ باألسباِب التي ُتوِجُب عاء َ  الَعبُ  لألخ 

 َتَتَعز  وأن ُيَوف   ،َرَِحَ  اهلل تعاس
 َصاحِلَ  

ُُ ُم وَتَتَأك  َ  ألع    ُ  ِبا َمغِفَرُة اهلل ُسبَحاَن

 واهلل تعاس أعلم. ،وتعاس. هذا

وَّلَّؤَّوبىلى   دىنا :َّسؤوِ  ات لَّؤلهللى اتل عَِّليوؤلى وَّعلؤى صلىؤلى     : جاء   دعؤاء سَّؤيِّ  10السلا 

 فما معنى هذه اجلملة؟« ل  العتبى حتى ارضى»وَّسَّلهللحَّ يول الطائف: 

ى َلنَك الُعتَبنى حت ن»َمنُ  اُنناوي يف فنيض القن ير: َيقوُ  الَعال   اجلواب:

 ُُ تُ ي  َضناسرَت  أي ،ينِ بَ أعتَ َفن ُُ تُ ب  عتَ سنتَ اِ  :قناُ  يُ  ؛رَض تَ  ىحت   يَك ِض سرَت أَ  أي« َترَض 

 . اهن.اِن رَض أَ فَ 

 ضا.َلَك الر   :أي ،ُجِل: َلَك الُعتَبىُجُل للر  َغِ : َيقوُ  الر  ويف اللُّ 
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 وبناء عىل ذلك:

 َوَسل َم َكَأن  َفَسي  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ  مَ ُُ َق   ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ تعاسع  َشكواُه التي َق    جل   اعتِذارا  هلل عز   ُُ َصَّل  ُدعاء  إس ادَزِم بأن   ،َمها إَلي

ُِ َوَسل َم َراض  ب  َقََض اهلُل عز   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ى َيرَض اهللُ حت   وجل   اهللُ َعَلي 

. هذ ،جل   عز   ُِ  واهلل تعاس أعلم. ،اوُمسَتعيذ  باهلل تعاس أن َيغَضَب َعَلي

 ؟«ُاضَّيُِّعوهَّا ِف  ِفرَّائىضَّ ِفرَّضَّاِت  ِإنَّ»: ما لَّة حدي : 11السلا 

ُُ َقاَ : َقاَ   اجلواب: َلبََ  َرِِضَ اهللُ َعن  اِنُّ يف الَكبجِِل َع   َأِب َثع  َرَوى الط ََبَ

ُِ وَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوَعََّل آلِ َِِض َفاَل »َسل َم: َرُسوُ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  إِن  اهللَ َفَرَض َفَرا

َياَء َفاَل َتن َتِهُكوَها َفَل َع   ، َوَح   ُحُ ودُتَضي ُعوَها، َوَّنَى َع   َأش  َُ َتُ وَها، َو ا  َفاَل َتع 

، َفاَل َتب َحُثوا َعن َها
َيان  ِ نِس  جل  َُ يَاَء ِم    ِحيِح.« َأش  ُُ ِرَجاُ  الص   َوِرَجاُل

ِ  َناَِش  َوَجاَء يف ُثوِم ب  َلَبَ  اََُشني  َجر  نَي، َع   َأِب َثع 
احِلِ  كَِتاِب ِرَياِض الص 

ُِ َوَسل َم َقاَ :  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوَعََّل آلِ ، ع   َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهلُل َعَلي  ُُ إن  »َرِِضَ اهلُل َعن 

َِِض َفاَل  يَاَء ُحُ ود  ُتَضي ُعوَها، َوَح   اهلَل َتَعاَس َفَرَض َفَرا َم َأش  َتُ وَها، َوَحر  ا  َفاَل َتع 

، َفاَل َتب َحُثوا َعن َها
يان  َ نِس  جل  َُ َ   َلُكم   يَاَء َرِح  َوَقاَ  «. َفاَل َتن َتِهُكوَها، َوَسَكَت َع   َأش 

ُه. جل  َُ نِيُّ َو اَرُقط  ، َرَواُه ال   : َحِ يث  َحَس   ُُ  َعن 

ُُ اهللُ تعاس يف كَِتاِب يُّ َوَيُقوُ  اإِلَماُم الن َووِ  نَاُه يف ُسَنِ   َرِِحَ َكاِر: َرَوي  األَذ 

. اهن. نَاد  َحَس   نِيُّ بِِِس  اَرُقط   ال  

ُُ َقاَ : َقاَ  َرُسوُ  اهلِل  َُشنِي  َرِِضَ اهلُل َعن   َ َلَبَ  ا وروى احلاكم َع   َأِب َثع 

ُِ وَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوَعََّل آلِ َتُ وَها، »َسل َم: َصَّل  اهللُ َعَلي  إِن  اهلَل َح   ُحُ ودا  َفاَل َتع 
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َياَء ِم    َياَء َفاَل َتن َتِهُكوَها، َوَتَرَك َأش  َم َأش  َض َفاَل ُتَضي ُعوَها، َوَحر 
ِِ َوَفَرَض َلُكم  َفَرا

َبُلوَها َوَل  ، َفاق  ُُ َلُكم  َ   ِمن  ، َوَلكِ   َرِح   ِم   َرب ُكم 
َيان  ِ نِس  جل   «.َتب َحُثوا فِيَها َُ

َبِع  يَ  يف َأر  يِ ، َحي ُث ََجََعِت ال   ل  َكبجِل  ِم   ُأُصوِ  ال   َوَهِذِه األََحاِديُث َأص 

َكاَم اهلِل تعاس   َوَسل َم َأح 
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوَعََّل آلِ َ فِيَها الن بِيُّ َصَّل  اهللُ َعَلي  ، َبني 
 ُ َكلِ 

َبعَ  َم   إس َأر  : ُمَقس  َسام  ُِِض ِ  َأق  ُ  َعن َها، َفَم   َعِمَل َفَرا ، َوَمسُكو ، وُحُ ود  ، وََمَاِرم 

َِِض،   َحاَز الث َواَب، َوَأِمَ  الِعَقاَب، أِلَن  َم   َأد ى الَفَرا
ِِ ي ِ ِِبََذا احلَِ يِث الرش 

، َوتَ  َِ ِعن َ  ُحُ وِد اهلِل َعز  َوَجل  تَنََب اََُحاِرَم، َوَوَق ُُ َواج  اَب َعن  َُ َث َع    َرَك الَبح 

ِل، َوَحاَز َعََّل ِرَضا اهللِ َعز   َساَم الَفض  َف َأق  تَو   َعن َها، َفَقِ  اس 
ُِ ُكو ِمَ  األُُموِر اَُس 

.  َوَجل 

 وبناء عَّل ذلك:

ضَفَهِذِه األََح  ُضَها َبع  ي َبع  بَ اِديُث ُيَقو   َأر 
 ُ يَ  بَِكلَِ  ، ا ، َوَق   ََجََعِت ال   َع  

، َوُوُجوُب الُوُقوِف ِعن َ   ُِ ِك اَُن ِهي ا ، َوُوُجوُب َتر 
ُِ فِيَها ُوُجوُب فِعِل اَُأ ُموَرا

ِك،  ِل َأو الرت   َ الِفع   َعن َها َفالَعب ُ  ُلجَل   َبني 
ُِ ُكو ا يف األُُموِر اَُس  ُحُ وِد اهلِل تعاس؛ َوَأم 

َمُر ِِبَا، َوَل ُين َهى عَ  َم اهللُ، َوَما َفاَل ُيل  لَِها، َفاحلاََلُ  َما َأَحل  اهللُ، َواحلََراُم َما َحر     فِع 

. هذا، واهلل تعاس أعلم. ُُ َفُهَو ُمبَاح   َسَكَت َعن 

، حؤدي  شؤريف عؤن    (ُ:بَّ ااٍ  للقؤرصن والقؤرصن يلعنؤل   )ه  مجلة: : 12السلا 

 ؟صلىلى وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّسَّيِّدىنَّا :َُّسوِ  اتى لَّلهللى اتل عَِّليولى وَّعلى 

ُُ )َُجَلُ :  اجلواب: آُن َيل َعنُن آِن َوالُقنر   للُقر 
 َعن    (ُرب  َتا  

َليَسنت  بَِحنِ يث 

 َوَسنل َم، َبنل  هنَي ِمن   َكناَلِم 
ُِ بِ  َوَصنح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 
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ِ  َمالِك  َرِِضَ  نَاَها َصِحيح  َسي ِ َنا َأَنِس ب  ، َوَمع  ُُ نا  ؛اهللُ َعن  آَن الَعمِنيَم إِم  أِلَن  الُقنر 

ِِ النذي رواه  ني ِ ، َكَ  َجاَء يف احلَِ يِث الرش  ُِ َأن  َيُكوَن ُحج    للَعب ِ ، َأو ُحج    َعَلي 

ُُ َقاَ : َقناَ  َرُسنوُ  ا َعِري  َرِِضَ اهللُ عن َش  هللِ َصنَّل  اإلمام مسلم َع   َأِب َمالِك  األ 

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ آُن ُحج    َلَك َأو  َعَلي َك »اهللُ َعَلي  ُقر   «.َوال 

نَهُ   َر اهللِ تعاس، َأو َيش  َتَثَل َأم  َوى إِِن ام  اَلِح َوالت ق  فالُقرآُن َيشَهُ  للَعب ِ  بِالص 

ُِ إَِذا َتَرَك الَعَمَل  ، َوَيُكنو َعَلي  ُِ ُِ ُن َلِعننبَِ  فِي كِن  بَِسنَبِب َتر 
ُِ نَناَء تاِلَوتِن ُِ َأث  ِسن ا  لِنَف 

. [18]هنود: ﴾ ی ی ىئ ىئ ىئ ﴿الَعَمَل، َكَم   َقنَرَأ َقنوَ  اهللِ تعناس: 

  ِ  بِنر  الَوالِنَ ي 
ُِ َرُأ آَيا َبا َوُهَو ُمَراِب، َوَيق  ِريِم الر   ََت 

ُِ ؛ َوَيقَرُأ آَيا ُِ َوُهَو َظامِل   لِنَفِس

، َوَهَكَذا َوُهَو عَ  ُِ  ...ا   لَِوالَِ ي 

 وبناء عىل ذلك:

، وَمعنَاُه َصِحيح  يف َحن   ذهَ فَ  ُُ ا احلَِ يُث ِم   َكالِم َسي ِ َنا َأَنس  َرِِضَ اهللُ َعن 

ُُ َأن  َينرُتَك  آِن الَعمِيِم، َوَلي َس اَُقُصوُد ِمن   أِلََواِمِر اهللِ تعاس يف الُقر 
ِِ الَعب ِ  اَُُخالِ

ُصوُد َأن  َينرُتَك العَ  آِن الَعمِيِم، َبِل اَُق  ُِ أِلََواِمِر اهللِ تعاس تاَِلَوَة الُقر 
اِِص َواَُُخالِ

ُِ َوَسنل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ ، َوَذلَِك َكَقولِ ُِ َمن   مَل  َينَ ع  »اَُُخاَلَفا

 َفَلي َس 
ُِ َعَمَل بِ وِر َوال  َ  الزُّ ُُ َقو  اَبن ُُ َوََشَ رواه اإلمنام « هللِ َحاَج   يِف َأن  َيَ َع َطَعاَمن

َياِم، َبِل اُُن َك الص  . َفَليَس اَُُراُد َتر  ُُ َرَة َرِِضَ اهللُ َعن  ُك البخاري َع   َأِب ُهَري  َراُد َتنر 

وِر َوالَعَملِ  . هذا، واهلل تعاس أعلم. الزُّ ُِ  بِ

 لكاذب ولو كان ما حًا؟: ما لَّة حدي : لعن ات ا13السلا 

َرةَ  َأِب  َع   روى اإلمام أِح   اجلواب: ُُ  ُهَري   َرُسنوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن
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ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِم ُ  َل »اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  َعب ن ُ  ُيل  ينَ نَ  ال  ِ ُُ  اإل   َحت نى ُكل ن

كَ  ُ َكِذَب  َيرت   «.َصاِدقا   َكانَ  َوإِن   ُ َِراءَ َوا ،اَُُزاِح  يِف  ال 

اِنُّ وروى الط   ُُ  اِب ط ناََ  بن ِ  رَ مَ عُ  ع اميني يف ُمسنَِ  الش   ََبَ  ،َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم  ي  بِ الن   ع  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ينَح رَصِ  بن ُ العَ  غُ بُلنيَ  ل»: قنا َصَّل  اهللُ َعَلي 

 .«   َُمِ  وهوَ  راءَ اُِ  كَ رتُ يَ  ىوحت   ،اِح زَ اُُ  يف َب ذِ الكَ  كَ رتُ يَ  ىحت   اإلي نِ 

 ِ  يَفِ : َلَعَ  اهللُ الَكاِذَب ولو َكاَن َماِزحا .ومل َيِرد يف األحاِديِث الرش 

 وبناء عىل ذلك:

ُُ يف السُّ  ولنو َكناَن  ،الَكنِذَب َحنرام  ََشعنا   ولك    ، ِ ن  فاحلَِ يُث ل أصَل َل

ُِ َوَسل َم َكناَن َيمنَزُح ول  بِي  الن   ألن   ،الَعبُ  َماِزحا   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِِ الذي رواه الرتمذي ك  جاَء يف احلَ يِث الرش   ،ا  َيقوُ  إل َحق    ب ن ِ  َأَننسِ  َعن   ي

ُُ  َمالِك   َمَل  َرُجال   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن َتح  ُِ َوعن َرُسنوَ   اس  ُِ اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن َّل آلِن

ُِ َوَسل َم  بِ  «.الن اَق ِ  َوَل ِ  َعََّل  َحاِمُلَك  إِن  » :َفَقاَ  َوَصح 

نَعُ  َما ،اهلل َرُسوَ   َيا :َفَقاَ    ؟الن اَق ِ  بَِوَل ِ  َأص 

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   َفَقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ بَِل  َتلِ ُ  َوَهل  »اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  ِ  اإل 

 «.؟!وُ  النُّ  إِل  

ُِ َوَسل َم َيمَزُح ول َيقوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ وَكاَن َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 واهلل تعاس أعلم. ،وِ . هذاها َوَلُ  النُّ واإلبُِل ُكلُّ  ،ا  إل َحق  

 ،: هؤ  لؤَّي  بؤأن سؤيدنا أبؤا الؤد:داء :َّضىؤيَّ اتل عنؤُل مؤا  بؤالربد          14السلا 

 عَِّليوؤلى وَّعلؤى صلىؤلى وَّلَّؤَّوبىلى وَّسَّؤلهللحَّ: ااقؤوا الؤربد فننؤل قتؤ           وقا  لَّلهللى اتل
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 لاحبكح أبا الد:داء؟

ُُ َعاَ  َبعَ  َسي  ال     نا أبوَسي   اجلواب:  َرِِضَ اهللُ عن
ِ
ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  رَداء

 َوَسل َم ِحينا  م  ال   
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ َُ يف ،هرِ اهللُ َعَلي  ِ نا ُعنث َن  ِخالَفِ  َسني  وَما

ُُ َسنََ   .َقبَل أن ُيقَتَل َسي   ،امِ هن بالش   32َرِِضَ اهللُ عن ُُ  ُ نا ُعث ُن َرِِضَ اهللُ عن

 َوَسل َم أن  وما َثَبَت ع  َسي  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 َتَل َأَخاُكم.ُُ قَ قوا الََبَد فِن  قاَ : اِت  

 وبناء عىل ذلك:

 ُُ ُُ َعاَ  َبعَ  أبا ال    ألن   ،فاحلَِ يُث َموضوع  ل أصَل َل  َرِِضَ اهللُ عن
ِ
رَداء

ُِ َوَسل َم َكثجلا  َسي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َُ َرِِضَ اهلُل  ،ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهلُل َعَلي  وَما

ُُ يف َزَمِ  ِخالَفِ  َسي   . هذاِ نا عُ عن ُُ  واهلل تعاس أعلم. ،ث َن َرِِضَ اهللُ عن

دَّنا :َّسؤؤو َّ ات لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى   : هؤؤ  لؤؤَّي  بؤؤأن مؤؤن أحؤؤ  سَّؤؤيِّ     15السؤؤلا 

 وَّعلى صلىلى وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ يسرع إليل الفقر؟

ل   ب  ِ اهلل  َعب  ِ  َع   روى اإلمام الرتمذي  اجلواب: ُُ  ُمَغف  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسنل َم:  لِلن بِي   َرُجل   َقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ واهلل  ،اهلل َرُسنوَ   َينا»َصَّل  اهللُ َعَلي 

 «.أَلُِحبَُّك  إِن  

 «.َتُقوُ   َماَذا ان ُمر  » :َفَقاَ  

 .أَلُِحبَُّك  إِن  واهلل  :َقاَ  

 «.َتُقوُ   َماَذا ان ُمر  » :َفَقاَ  

ُ   َثاَلَث ن  بَُّك أَلُحِ  إِن  واهلل  :َقاَ   ا  .ن َمر 
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بُّنِي ُكن َت  إِن  » :َفَقاَ  
رِ  َفَأِع    َُتِ َفق  َفافا   لِل  رَ  َفِِن   ،َِت  َفق  عُ  ال  َ  َُيِبُّنِني َمن    إَِس  َأرس 

ي لِ  ِم  ُُ «. ُمن َتَهاهُ  إَِس  الس  . :وقاَ  اإلمام الرتمذي َعن  َحِ يث  َحَس  

ُِ َوَسنل َم:  ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  وَقوُ  َسي   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َفَأِعن   »اهللُ َعَلي 

رِ  َفق  َفافا   لِل   ع  ِدينَِك بُِقو  َمعناُه: َهي  « َِت 
ُِ ا  لَِت َفَع بِ ُِ ئ للَفقِر َصَب  ِة َيِقينَِك منا ُينَافِين

 ضا بالِقسَمِ .وَعَ ِم الر   ،ِ  الَقنَاَع ِ وِقل   ،م  ادََزِع والَفَزعِ 

ُُ يف احلَنرِب من  اِدنراِح فاُف: آَل   للَحرِب َُيَل  جوالت    ،ُل ِبنا الَفنَرُس لِيَِقَين

ِ ألن  جفاِف ع  الص  وُكنَِي بالت    .جفاُف البََ َن ع  الُضُّ  ك  َيسرُتُ الت   ،ُُ َيسرُتُ الَفقرَ َب 

ُُ ُُ م  اد  وم  اَُعلوِم أن   َحانا
ُُ المتِ تعاس:  قا  اهللُ ،َعى اإلي َن َجاَءت 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

 .[3-1]العنكبوُ:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 األمَثُل فاألمَثُل. اِس َبالء  األنبِياُء ثم  الن   أَش    وإن  

 وبناء عىل ذلك:

. ،فاحلَِ يُث َرواُه اإلماُم الرتمذي ُُ َحِ يث  َحَس    وقاَ  َعن

ُِ َوَسل َم البتاِلءُ َصَّل  ا بِي  باِع الن  وَعالَمُ  ات   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ وق   ،هللُ َعَلي 

 الَفقرُ 
ِ
ُ نا ولق  َكاَن َسي   ،وجل   الِغنى والَفقَر بَِيِ  اهلل عز   ألن   ،َيكوُن م  البتاِلء

 َوَسل َم أزَهَ  الز  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ،نيااِهِ يَ  يف ال ُّ َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِِل:  ُِ َوَسل َم الَقا بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َيا ِ   َما»وهَو َصَّل  اهللُ َعَلي  ن   َمَثِل  َما ،َولِل ُّ

َيا َوَمَثُل  ن  م   يِف  َسارَ  َكَراكِب   إِل   ال ُّ ِ   َيو  ِِ َتَمل   ،َصا َت  َفاس   ِم    َساَع    َشَجَرة   ََت 

 ،َرِِضَ اهللُ عنُه . هذا َعب اس   اب  ِ  َع ِ اإلمام أِح  رواه « َوَتَرَكَها َراَح  ُثم   ،َّنَار  

 واهلل تعاس أعلم.
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 ؟«غىنًى ِقْلبَِّ  ِأموأْل لىعىبَّادَّاىي اَِّفرَّغو»: ما لَّة ا دي : 16السلا 

اِنُّ روى الط   اجلواب: ِقلِ  َع   يف الَكبجِِل  ََبَ ُُ  َيَسار   ب  َمع  : َقناَ   َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم: ا َرُسوُ   َقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  اب ن َ : َتَعناَس  َربُُّكم   َقاَ  »هلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

غ   آَدَم، أل   لِِعَباَدِ   َتَفر  نى   َقل َبَك  َأم 
أل  أوَ  ،ُِ َك  م  قا   َيَ ي   َعن ني َتَباَعن    ل آَدَم، اب  َ  ،ِرز 

ألَ  را   َقل َبَك  َفَأم  ألَ  ،َفق  َك  َوَأم  ال  ُش  َيَ ي  ورواُه احلناكم وابن  ماجنُ والرتمنذي «. غ 

 واإلمام أِح . وهَو َحِ يث  َصِحيُح اإلسناِد.

 وبناء عىل ذلك:

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا ،فاحلَِ يُث َصِحيُح اإلسنادِ 

: هؤ  لؤَّي  هؤذا ا ؤدي  القدسؤي املنسؤوب إ  ات اعؤا : )يؤا         17السلا 

 ا أ:يد(؟وال يكون إال م ،عبدر أنت اريد وأنا أ:يد

 َوَأَننا ُتِرين ُ  َأن َت  ،َعب ِ ي َيااِس هذا احلَِ يَث: )َتنَاَقَل َكثجِل  م  الن   اجلواب:

ت َفِِن   ُأِريُ ، َما إل   َيُكونُ  َوَل  ،ُأِري ُ  َطي ُتنك ُأِرين ُ  َما ِ   َسل م   مَل   َوإِن   ُتِرينُ ، َمنا َأع 

َعب ُتك ُأِري ُ  َما ِ   ُتَسل م    (.ُأِري ُ  َما إل   َيُكونُ  َوَل  ،ِري ُ تُ  فِيَ   َأت 

ن ،ِحيَح ِ هذا احلَِ يُث مل َيثُبت  يف األَحاِديِث الص   نَِ  ول يف ومل َينِرد  يف السُّ

يلِي  ثنَِي قا : إن  والَبعُض م  اَُُح    ،اََُسانِي ِ 
ِِ .ُُ م  اإلرَسا ُِ  ا

 وبناء عىل ذلك:

ُِ َوعَّل   َسي  فهَو َليَس بَِحِ يث  ُق ِسٍّ َوَرَد ع ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ  ،ُُ َح   يف َمعناهُ ولكن   ،آلِ واألَوَس القتَِصاُر عَّل اآليا

ُِ تعاس: ﴿ ،الَكِريَمِ  التي ََتِمُل هذا اَُعنَى  ۅ ۅ ۋ ۋ ِمثُل َقولِ
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ِحيَحِ . . وعَّل األَحاِديِث الص  [68]القصص:  ﴾ې ې ې ې ۉ

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

كؤؤن لؤؤي   ،: مؤؤا لؤؤَّة القؤؤو  املنسؤؤوب إ  ات اعؤؤا : )يؤؤا عبؤؤدر   18السؤؤلا 

 أكن ل  كما اريد(؟ ،كما أ:يد

 اهللُ ىوَح أَ الِكنَِي: ِم يف َمَ اِرِج الس  َوَرَد يف األََثِر ك  َذَكَرُه ابُ  الَقي   اجلواب:

 .ري ُ تُ  َ  كَ  َك لَ     كُ أَ  ،ري ُ أُ  َ  كَ       كُ  :ىوَس مُ  إس

 وبناء عىل ذلك:

ُِ ف  َثَبَت هذا الَقوُ  ع  َسي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهلُل َعَلي 

بُّ  ألن   ،وَمعناُه َصِحيح   ،ولك  هَو أَثر  م  اآلثارِ  ،َوَسل مَ 
 اهللَ َتَباَرَك وتعاس َُيِ

 ُُ ُُ  ،م  َعبِ ِه أن َيسَتِجيَب َل ُُ اسَتَجاَب َل  ى قا  تعاس: ﴿ ،فِِن اسَتَجاَب َل

 ﴾ېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 .[152]البقرة:  ﴾ائ ى . وقا  تعاس: ﴿[186]البقرة: 

أعَطاُه اهلُل تعاس ما  ،وَتَرَك ُمَراَدُه َُُِراِد اهلل تعاس ،فم  َكاَن ك  أَمَر اهللُ تعاس

. هذ ُُ ُح
 واهلل تعاس أعلم. ،اُيريُ  إذا َكاَن ذلَك ُيصلِ

 : ما لَّة حدي : افاءلوا باخلري جتدوه؟19السلا 

   ِعنَ ما ُيريُ وَن وَخاص   ،هذا الَكالُم َجَرى عَّل َكثجِل  م  األلِسنَ ِ  اجلواب:

 َفَيقولوَن: َتَفاَءُلوا باَجَِل ََتُِ وُه. ،َفاُؤ ِ حِريَض عَّل الت  الت  

ُِ ِ نا َرسووهَو َليَس م  كالِم َسي   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي ن
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 بل هَو ِحكَم   م  احِلَكِم. ،َوَسل مَ 

َدةَ  َأِب  َع   ُا َوَرَد يف ُمسنَِ  اإلماِم أِح   ،وَمعناُه َصِحيح   ُُ  ُبنر  َرِِضَ اهللُ عنن

َِِش َ  َأَتي ُت  :َقاَ   َتناهُ  َيا: َفُقل ُت َرِِضَ اهللُ عنها  َعا ُِ  َشني ئا   ثِينِيَحن    ،ُأم  تِي  ِمن    َسنِمع 

ُِ َوَسل َم. َرُسو ِ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسنل َم:  َرُسوُ   َقاَ   :َفَقاَلت   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُ »اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   الط نجل 

ِري ُُ  َوَكانَ «. بَِقَ ر   ََت  ِجُب َفأ ُ   ُيع  ََس ُ  ال   احِلَُ .َبُ  الص  ي  . الَفأ ُ : الَكلَِمُ  الط  احل 

 وبناء عىل ذلك:

 ع  َسي  
ُِ فهذا َليَس بَِحِ يث  بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهلُل َعَلي 

فِن َجاَء ِخالَف  ،وعَّل اإلنساِن أن َيَتَفاَءَ  باَجَلِ  ،ولك   َمعناُه َصِحيح   ،َوَسل مَ 

 واهلل تعاس أعلم. ،اَجََل فيا اخَتاَرُه اهللُ تعاس لَِعبِ ِه. هذا َفلَيعَلم  أن   ،ما ُيري ُ 

: هؤ  لؤَّي  بؤأن اإلنسؤان إذا بلؤا مؤن العمؤر اسؤعني عامؤًا يغفؤر           20السلا 

 عل   أهلل؟ويشفِّ ،ات اعا  ذنوبل

ُُ َرِِضَ ا َمالِك   ب  ِ  َأَنسِ  َع   َجاَء يف ُمسنَِ  اإلمام أِح   اجلواب: : َقاَ  هللُ عن

ُجُل  َبَلغَ  إَِذا نلِمُ اُُ  الر  َبِعننيَ  س  ُُ  َسننَ    َأر  َباَلَينا َأن نَواعِ  ِمن   اهللُ  آَمنَن ُنُنونِ  ِمن  ،ال   اد 

ََبَصِ  َُذامِ  َوال  ِسنيَ  َبَلغَ  َوإَِذا ،َواد  َم   َ َ  ا ُِ  َوَجل   َعز  اهللُ  َلني  ُُ  َعَلي ن  َبَلنغَ  َوإَِذا ،ِحَسناَب

ت نيَ  ُُ  الس  ُُ  إَِناَب   اهللُ  َرَزَق ب ِعنيَ  َبَلغَ  َوإَِذا ،َعَلي َها َُيِبُّ ُُ  الس  ُُ اهللُ  َأَحب  ُل  َوَأَحب    َأه 
ِ
نَ ء  ،الس 

ُُ اهللُ  َتَقب َل  الث َ ننِيَ  َبَلغَ  َوإَِذا ُِ  ِمن  ُُ  َوََمَا َحَسنَاتِ ُِ  َعن  نِعنيَ  َبَلنغَ  َوإَِذا ،َسي َئاتِ َفنرَ  الت س  َُ 

مَ  َما ُُ لَ اهللُ  ُِ  ِم    َتَق   بِ رَ  َوَما َذن  َي  ،َتَأخ  ضِ  يِف اهلل  َأِسجلَ  َوُسم  َر  عَ  ،األ  ُِ  يِف  َوُشف  لِ  .َأه 

ِ  ِج    : إسنَاُدُه َضِعي
ُِ  .ا  قاَ  أهُل احلَِ يِث فِي
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 وبناء عىل ذلك:

ِ   فِن   ِمِ  الَعبِ  اُُل وق  َيُكوُن َمعنَاُه َصِحيحا  يف َح    ،احَلِ يَث َضِعي

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ وقا : ﴿ ،الذي َبَلَغ األرَبِعنيَ 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 .[15]األحقاف:  ﴾ڇ

ُُ  ويف َح    ن ،م  َطاَ  ُعُمُرُه وَحُسَ  َعَمُل ا والِعيناُذ بناهلل تعناس إذا َطناَ  أم 

ُُ فهَو م  ََش   نك  جاَء يف احلَ يِث  ،اََل ِ   ُعُمُرُه وَساَء َعَمُل ِِ النذي رواه الرش  ي

َرةَ  َأِب احلاكم واإلمام أِح  ع   ُُ  َبك   ،اهلل َرُسنوَ   َينا :َقاَ   َرُجال   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن

 ؟َخجل    الن اسِ  َأيُّ 

ُُ  َوَحُس َ  ُعُمُرهُ  َطاَ   َم   » :َقاَ    «.َعَمُل

 ؟ََش   الن اسِ  َفَأيُّ  :َقاَ  

ُُ عَ  َوَساءَ  ُعُمُرهُ  َطاَ   َم   » :َقاَ    «.َمُل

واهلل  ،أسأُ  اهللَ تعاس َبَرَكَ  الُعُمِر وُحسَ  الَعَمِل َمَع الَقُبوِ . آمني. هذا

 تعاس أعلم.

: مؤؤا املق ؤؤود بقولؤؤل لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى وَّلَّؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤلهللحَّ:       21سؤؤلا ال

 ؟«لىسَّانَِّ  عَِّليوِ  ِأموسىْ »

ُِ  اجلواب: ُُ َصَّل  اهللُ َعَلي  ُِ َوَسنل َم:  َقوُل بِ  َوَصنح 
ُِ ِسنك  »َوعَّل آلِ  َعَلي نَك  َأم 

َب َ  َع   رواه الرتمذي « لَِساَنَك  ُُ  َعاِمر   ب  ِ  ُعق   َرُسنوَ   َينا :ُقل نُت : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

 ؟الن َجاةُ  َما ،اهللِ

ِسك  » :َقاَ   َك  ،لَِساَنَك  َعَلي َك  َأم  َيَسع   «.َك َخطِيَئتِ  َعََّل  َواب ِك  ،َبي ُتَك  َول 
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ُِ َوَسنل مَ  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ ِسنك  » :وَمعنَى َقولِ  َعَلي نَك  َأم 

َ « لَِساَنَك  ُِ َوَسنل َم: َفّس  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ َصَّل  اهللُ َعَلي  ِم ُ  َكنانَ  َمن   »ُه َقوُل  ُينل 

مِ باهللِ  َيو  ِخرِ  َوال  َيُقل   اآل  ا   َفل    َأو   َخجل 
ُمت  لِ نَرةَ  َأِب  َع   رواه الشيخان « َيص   َرِِضَ  ُهَري 

ُُ اهللُ   .َعن 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ ع  الرش    ُِّ لَِسانِ ناَه الن ن َفاَُطُلوُب م  اُُسلِِم َك ن    ،اِس ََجِيعنا  َُتَ وَخاص 

ُِ وَ  ،اُُسلِِمنَي ِمنُهم بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ نلِمُ اُُ »َسنل َم: وذلَك لَِقولِ  س 

لُِمونَ  َسلِمَ  َم    ُِ  ِم    اُُس  و ب  ِ اهللِ  َعب  ِ  َع   رواه الشيخان « َوَيِ هِ  لَِسانِ نر   َرِِضَ  َعم 

 .َعن ُهَ  اهللُ 

ُُ وَيَ ُه ع  الن   ا  َفاُُسلُِم َحق   ِ  لَِساَن ُُ َكاَن  ،اسِ هَو َم  َك ِ  لَِساَن وم  َك

َم َيوَم الِقَياَمِ  وم  َناِر َجَهن   ،نياعاس م  َناِر الِفَتِ  يف احَلَياِة ال ُّ بِِِذِن اهللِ ت ا  ََمُفوظ

ُِ َوَسل َم:  ،إن َشاَء اهللُ تعاس بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َلت َك »وذلَك لَِقولِ
 َثكِ

َك  ِِ ُ  إِل   الن ارِ  يِف  ُوُجوِهِهم   َعََّل  الن اُس  بُّ ُيكَ  َوَهل   ،ُمَعاذُ  َيا ُأمُّ ِسنَتِِهم   َحَصا « َأل 

. هذا ُُ  ،رواه اإلمام أِح  والرتمذي واب  ماجُ ع  ُمَعاِذ بِ  َجَبل  َرِِضَ اهللُ عن

 واهلل تعاس أعلم.

 : ما لَّة ومعنى حدي : اإل ح حزا  القلوب؟22السلا 

ِ َنا َعبنِ  َسني   اُز الُقُلوُب( هَو م  َكنالمِ هذا احلَِ يُث: )اإِلثُم َحز   اجلواب:

 ُُ اِن  ويف ِرَواَيِ  الط   ،اهللِ بِ  َمسُعود  َرِِضَ اهللُ عن بِ  َمسنُعود  َرِِضَ ع  َعبِ  اهللِ  ََبَ

ُُ َقاَ :  اُكم  اهللُ عن َوازَ  إِي  ُ ورِ  َوَأح   .الصُّ
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َُ    فِيَها وَحك   أي: ما َحز   اُز الُقُلوُب(وَمعنَى )َحز    .ا  وَُه   َها وَأوَرَثَها 

 ،اُز الُقُلوُب. أي: ََيُوُز الُقُلوَب وَيغلِنُب َعَليَهناورواُه َبعُضُهم: اإلثُم َحو  

. ُِ  وََيَعُلَها يف ِملَكتِ

ُِ َوَسنل َم:  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ وهذا الَكالُم َمأُخوذ  م  َقولِ

َِبُّ » َمَأن ت   َما ال  ُِ  اط  ُس  إَِلي  ث مُ َوا ،الن ف  ِ دَ  ،الن ف سِ  يِف  َحاكَ  َما إل  رِ  يِف  َوَتَرد  ن    َوإِن   ،الص 

َتاكَ  كَ  الن اُس  َأف  َتو  ََسنِ ي   َوابَِصن َ  َعن   رواه اإلمام أِحن  « َوَأف  .  األ  ُُ َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َِبُّ »وم  َقولِ ُلُ  ُحس  ُ  ال   َ ث مُ  ،ِ  ا ِ  َما َواإل 

ِركَ  يِف  َحاكَ  َت  ،َص   لِعَ  َأن   َوَكِره  ُِ  َيط  اسِ  َع رواه اإلمام مسلم « الن اُس  َعَلي   الن و 

َعانَ  ب  ِ ا َن َصاِري   ِسم  . األ  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

ُُ َقناَ :  ُأَماَم َ وروى اإلمام أِح  ع  َأِب   الن بِني   َرُجنل   َسنَأَ  َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ث مُ  َما :َفَقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي  ِ  ؟اإل 

ِسَك  يِف  َحك   إَِذا» :َفَقاَ   ء   َنف   ٌَ  ُُ يَ نُ  َفَ   :َقاَ   «.َفَ ع  ِ  ؟اإل 

ت َك  ،َسي َئُتَك  َساَءت َك  إَِذا» :َقاَ   ِم    َفَأن َت  ،َحَسنَُتَك  َورَس   «.ُمل 

 وبناء عىل ذلك:

ُُ ذا احَلِ يُث هَو م  َكالِم َسي  فه  ،ِ َنا َعبِ  اهلِل بِ  َمسُعود  َرِِضَ اهلُل عن

َُ الطُّ  ،يف َقلبَِك  وَمعنَاُه: اإلثُم هَو ما َحز   . هذاوَفَق  ُُ  واهلل تعاس أعلم. ،َمأنِينََ  َل

 ومن القو  عيًا(؟ ،: ما لَّة هذا القو : )إن من العلح جهً 23السلا 

ال   ُ : إن  َُجلَ  اجلواب: عن   ا  . َليَسنت َحنِ يثا  وم  الَقوِ  َعي   ،م  الِعلِم َجه 

ُِ َوَسنل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َهنا ِحكَمن   من  ولكن   ،َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 
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. ،احِلَكمِ   وَمعنَاَها َصِحيح 

ُُ َع   ََتنَُع َصاِحَبَها  ا  ُهنَاَك م  الُعُلوِم ُعُلوم ألن   ن ، َينَفُعن نوُرب  ِمثنُل  ،هُ َ  َتُُضُّ

َع فِيَهافهذِه الُعُلوُم ُعُلوم  َضار   ،ُجومِ وِعلِم النُّ  ،ُعُلوِم الَفالِسَف ِ  ن ،ة  ل َنف     وَخاص 

 افَِعِ .إذا َشَغَلت  ع  الُعُلوِم الن  

ُِ فق  َيُقوُ  اإلنَساُن َقول  ل َُيِسُ  فِ  ،سَبِ  للَقو ِ كذلَك بالن   ن ،ي ُح ول ُيَوض 

. ،ما ُيِري ُ  ُُ  ول َُيِسُ  إحَكاَم

َ ةَ  ب  ِ اهللِ  َعب  ِ ولك  َوَرَد يف ُسنَِ  َأِب داود ع   ُت َقاَ :  ُبَري   َرُسنوَ   َسنِمع 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َبَينانِ  ِم  إِن  » :َيُقوُ  َصَّل  اهللُ َعَلي  را   ال   ِمن  َوإِن   ،ِسنح 

ِعل   ال   مِ ال  رِ  ِمن  َوإِن   ،َجه  نع  ن    الش  َقنو  ِ  ِمن  َوإِن   ،ُحك  وهنَو َحنِ يث  «. ِعَينال   ال 

. َمعنَى:   ِ َقو  ِ  ِم  َوإِن  »َضِعي ُضَك َحِ يَثَك وَكالَمَك عَّل من  « ِعَيال   ال  هَو َعر 

. ،ل ُيِري ُ  ُِ  وَليَس م  َشأنِ

 وبناء عىل ذلك:

ال   َفَقوُ : إن   وَليَس بَِحِ يث   ،هَو ِحكَم    ،ا  وم  الَقوِ  َعي   ،م  الِعلِم َجه 

. هذا  ِ ي  واهلل تعاس أعلم. ،ََشِ

: ما معنى حدي  النيب لَّلهللى اتل عَِّليولى وَّعلى صلىلى وَّلََّّوبىلى وَّسَّؤلهللحَّ:  24السلا 

 ؟«الدِّيِن فىي فىْقل  وَّال ،سَّموت  ُحسوُن ،ُمنَّافىٍق فىي اَّجوتَّمىعَّاِن ال خَّ وِلتَّاِن»

نَرةَ  َأِب  َع   َجاَء يف ُسنَِ  الرتمذي  اجلواب: ُُ  ُهَري   َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسنل َم:  َرُسوُ   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ نَلَتانِ »ال َتِمَعنانِ  َل  َخص   يِف  ََت 

ت   ُحس  ُ  ،ُمنَافِ    ُ   َوَل  ،َسم  ي ِ  يِف  فِق   «.ال  
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 بل ول َواِحَ ة  ِمنُهَ . ،صَلَتاِن ل َتُكوَناِن يف ُمنَافِ   َهاَتاِن اََ 

 وَمنَمنر  يف الن   
نَ  َهيَئن   : َيعنِني: ُحس 

ت  ُ  َسم  يِ  ل اََصَلُ  األُوَس: ُحس 

 ُخُل   َحَس   وِسجَلة  َحَسنَ   وَطِريَق   َحَسنَ   َحِقيَق    ،َتُكوُن يف ُمنَافِ   
ُِ  ،ول َيُكوُن فِي

نيَ الص   ُ  بِِزي  ق  َيَتَزي  ولك   جَل أن   ،احِلِ  ُُ ُيفَضُح يف ِّنَاَيِ  األمِر.َُ

ُ  يف ال   اََصَلُ  الث   ُُ الت   ،ي ِ انَِيُ : فِق ُثن ُ  ُيَور  ن  ،قنَوىَيعنِي ل َيُكوُن ِعننَ ُه فِق 

َُ احلَِقيِقي   ألن   ُِ الرش   الِفق ُُ ع  اَُُخاَلَفا  ِ .ي  عِ هَو م  َحَجَز َصاِحَب

 وبناء عىل ذلك:

ُ  الس   ُُ يف ال   َفُحس  ِت والِفق  بل ول َواِحَ ة  م   ،يِ  ل ََيَتِمَعاِن يف ُمنَافِ   م 

وهنَو يف الَبناطِِ   ،اِهرِ وق  َيُكوُن اإلنَساُن َحَسَ  اهلَيَئِ  يف الم ن ،َهاَتنِي اََصَلَتنيِ 

 .[4]اُنافقون:  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋقا  تعاس: ﴿ ،َخَراب  

ُِ  ،ا    َيُكوُن اإلنَساُن َعاُِ وق ن ،ولك   ما انَتَفَع بِِعلِم ُُ ُحج  ُِ وَكاَن ِعلُم    َعَلين

ُُ عَّل ِعل م   ،َيوَم الِقَياَم ِ  ُِ تعناس: ﴿ ،وَكاَن َضالُل  ٻ ٱوهَو ُمنَ ِرج  ََتَت َقولِ

 .[23]اداثي :  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ِ افَِع. آمني. والِعلَم الن   ،جَلةِ الس   وُحس  َ  ،يَرةِ أسَأُ  اهللَ تعاس َصَفاَء الّس 

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

ومؤؤا  ،أن :جؤؤً  أطؤؤاع ات اعؤؤا   ،: لقؤؤد جؤؤاء   ا ؤؤدي  الشؤؤريف 25السؤؤلا 

 ،فؤؤأمر ات امل ئكؤؤة أن يؤؤدخلوا هؤؤذا العبؤؤد اجلنؤؤة برمحتؤؤل  ،ع ؤؤاه قؤؤ 

 فلؤؤؤح يؤؤؤلدِّ ،فقؤؤؤو:ن عملؤؤؤل مقابؤؤؤ  الؤؤؤنعح  ،بؤؤؤ  بعملؤؤؤي فقؤؤؤا  العبؤؤؤد: :بِّ

فأدخؤؤ   ،برمحتؤؤ  فقؤؤا  العبؤؤد: :بِّ  ،فؤؤأمر ات بؤؤل إ  النؤؤا:   ،اشؤؤكره

 فلماذا العم ؟ ،والسلا : إذا كان األمر كذل  اجلنة.
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َرِِضَ اهللُ  اهللِ َعب ن ِ  ب  ِ  َجابِرِ  َع   َجاَء يف اُُسَت َرِك لإلماِم احلَاكِِم  اجلواب:

ُِ َوَسنل َم  اهللِ َصَّل  اهللُ َرُسو ِ  إَِلي نَا َخَرَج : َقاَ   عنُه  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  :َفَقناَ  َعَلي 

يُل  آنِفا   َخلِيِل  ِعن ِ ي ِم    َخَرَج » ِ ُِ  ِجَب  اَلُم، َعَلي  ُ ، َيا: َفَقاَ   الس   َبَعَثنِي َوال ِذي َُمَم 

،   َ َِ ِ تعناس  اهللَ َعب ن َ  ِ هِ يبِ عَ  ِم    َعب  ا  هللِ  إِن   بِاحل   يِف  َجَبنل   َرأ سِ  َعنََّل  َسننَ    مَخ َسنِ 

رِ  َبح  ُُ  ،ال  ُض ُُ  َعر  نيط  والَبحنُر  ،ِذَراعا   َثاَلثنِيَ  يِف  ِذَراعا   َثاَلُثونَ  َوُطوُل ُِ  َُمِ َبَعن ُ  بِن  َأر 

َسخ   آَلِف  ، ُكل   ِم    َفر  َرَج  َناِحَي   ُُ  اهللُ َوَأخ  َبن َعي نَا َل ضِ     َعذ  نَبعِ  بَِعنر  ُص   َتنُبضُّ  األ 

 بِ ن  ُل يِس تَ و رُ قطُ تَ  ن
 
ب   َ ء َتن َقعُ تُ فَ  َعذ  ََبِل، لِ فَ س  أَ  يِف  س  نان   َوَشَجَرةَ  اد   ُكنل   َُت نِرُج  ُرم 

اَن    َلي َل    ُُ  ُرم  َي َسى َفَِِذا ،َفُتَغذ    ِمن َ  َفَأَصاَب  َنَزَ   َأم 
ِ
َوُضنوء اَنن َ  تِل نَك  َوَأَخنذَ  ال  م   الرُّ

ُِ  إَِس  َقامَ  ُثم   َفَأَكَلَها، ُِ  ِم    َفَتَمن ى َصاَلتِ نِت  ِعن  َ  َرب  ََجنلِ  َوق  ُُ  َأن   األ  بَِضن  َسناِج ا   َيق 

ضِ  ََي َعَل  َل  َوَأن   َر    َوَل  لأِل 
 
ء ِسُ هُ  لَِش  ُِ  ُيف  ُُ  َحت نى َسنبِيال   َعَلي   ،َسناِج    َوُهنوَ  َيب َعَثن

ُِ  َنُمرُّ  َفنَح  ُ  ،َفَفَعَل  نَا َوإَِذا َهَبط نَا إَِذا َعَلي  مَ  ُيب َعُث  ِعل مِ ال   يِف  َفنَِجُ هُ  َعَرج  ِقَياَمن ِ  َيو   ال 

 ُِ َ  َفُيوَق ُُ  َفَيُقوُ   ،َوَجل   َعز   اهللِ َيَ ِي  َبني  بُّ  َل ِخُلوا: الر  َن  َ  َعب ِ َي  َأد  َتِي اد   .بَِرِح 

 .بَِعَمِل  َرب  : َفَيُقوُ  

ِخُلوا: َفَيُقوُ   َن  َ  َعب ِ َي  َأد  َتِي اد   .بَِرِح 

 .بَِعَمِل  َبل  : َفَيُقوُ  

ِخُلوا: َفَيُقوُ   َن  َ  َعب ِ َي  َأد  َتِي اد   .بَِرِح 

 .بَِعَمِل  َبل  : َفَيُقوُ  

ُِ  اهللُ َفَيُقوُ   َِِكتِ َمتِيَعبِ ي  َقاِيُسوا: ُاََِل ُِ  بِنِع  ، َعَلي ن ُِ َمن ُ  وَجن ُ تُ فَ  َوبَِعَملِن  نِع 

َبرَصِ  ُِ  َأَحاَطت   َق    ال  َِ ِ  بِِعَباَدتِ ، مَخ ِسِ  َم ُ  َيت  َوَبقِ  َسنَ   ََس ِ  نِع  ال   اد  ُِ  َفض   .َعَلي 

ِخُلوا: َفَيُقوُ    .الن ارَ  َعب ِ َي  َأد 
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َتَِك  َرب   :َفُينَاِدي ؛الن ارِ  إَِس  َفُيَجرُّ : َقاَ   ِخل نِي بَِرِح  َن  َ  َأد   .اد 

وهُ : َفَيُقوُ   ُِ  ،ُردُّ َ  َفُيوَق  َخَلَقنَك     َمن ،َعب ن ي َيا: َفَيُقوُ   َتَعاَس  اهللِ َيَ ِي  َبني 

 ؟َشي ئا   َتُك  َومَل  

 .َرب   َيا َأن َت : َفَيُقوُ  

َتِي؟ َأم   ِقَبلَِك  ِم    َذلَِك  َأَكانَ : ُُ لَ  َفَيُقوُ    بَِرِح 

َتَِك  َبل  : َفَيُقوُ    .بَِرِح 

اكَ  َم   : َفَيُقوُ   َِ ِ  لُِعَباَدةِ  َقو  ؟ مَخ ِسِ   َسنَ  

 .َأن َت : َفَيُقوُ  

َرَج  اللُّج  ِ  َوَسطَ  َجَبل   يِف  َلَك َأن زَ  َم   : َفَيُقوُ   َب  اَُاءَ  َلَك  َوَأخ  َعذ    ِم َ  ال 
ِ
 اَُناء

َرَج  الِِح،اَُ  ، َلي َلن    ُكل   َلَك  َوَأخ  اَنن   ننَ ِ  يِف  ََت نُرُج  َوإِن نَ   ُرم  ، الس  ة  َتنِي َمنر   َأن   َوَسنَأل 

بَِضَك   بَِك؟ َذلَِك  َفَفَعل ُت  َساِج ا   َأق 

 .َرب   َيا َت َأن  : َفَيُقوُ  

َتِي َفَذلَِك : َقاَ   َتِي ،بَِرِح  ِح  ِخل َت  َفَِبَ َن  َ  ُأد  ِخُلوا ،اد  َن  َ  َعب ِ َي  َأد  َتِي اد   ،بَِرِح 

مَ  َعب  ُ  َفنِع  ُُ  ؛َعب ِ ي َيا ُكن َت  ال  َخَل َن  َ  َفَأد   .اد 

يُل  َقاَ   ِ ُِ  ِجَب  اَلمُ  َعَلي  َياءُ  إِن َ  : الس  َش  َ ِ  األ   «.  َُمَم  ُ  َيا اهللِ بَِرِح 

َرةَ روى اإلمام أِح  ع  َأِب ثانيًا:  ُُ  ُهَري  ُت  :َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن  َرُسوَ   َسِمع 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُخُل  َل » :َيُقوُ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  َن  َ  َأَحُ ُكم   َي   ُِ  اد   «.بَِعَملِ

 اهللِ؟ َرُسوَ   َيا َأن َت  َوَل  :َقاُلوا

َ ِن  َأن   إِل   َأَنا َوَل  ،َل » :َقاَ   َ   اهللُ ب َيَتَغم  ل  وَرِح   «.بَِفض 

ُُ َينُ  ُّ  ِد ِ  ل َيُكنوُن بُِمَجنر  ُدُخنوَ  ادَن ن عنَّل أن   هذا احلَِ يُث والذي َقبُل
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ُُ ُا َدَخَل ادَن ن ،الَعَملِ  ُل األَعنَ َ  َمهنَ   ألن   ،َ  َأَحن   بل لول َرَِحُ  اهللِ تعاس وَفض 

 ،فق  َأوَجَ ُهم من  َعنَ م   ،َبَلَغت ل ُتَقاِوُم نَِعَم اهللِ تعاس التي َأنَعَم ِِبَا عَّل ِعَباِدهِ 

ُِ ي  وَرَزَقُهُم الط   َح ُصنُ وَرُهم  ،وَهنَ اُهم ،اِهَرَة والَباطِنَن َ َعَم الم نوالنن   ،َبنا وََشَ

ُِ وَأَعناَّنُم عنَّل فِعنِل الط   ،اإلينَ نَ  َب إَِس ُقُلنوِِبِمُ وَحب   ،لإلسالمِ  ِك  ،اَعنا وَتنر 

. ُِ  اََُعاِِص واُُنَكَرا

 ِ ِِ الذي رواه اإلمام أِح  وَجاَء يف احلَِ يِث الرش  َلِمي   اب ن ِ  َع ِ ي ي  َرِِضَ  الن  

 ُُ ِس  يِف  َوَقعَ : َقاَ  اهللُ عن ء   َنف  َقَ رِ  ِم    ٌَ  ُُ  ،ت  َثابِ  ب  َ  َزي  َ  َفَأَتي ُت  ،ال  ُت  :َفَقناَ   ،َفَسنَأل 

ُت  ُِ َوَسل َم  َرُسوَ   َسِمع  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َب اهللَ  َأن   َلو  » :َيُقوُ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي   َعنذ 

َل  ُِ  َأه  َل  َسَ َواتِ ُِ  َوَأه  ِض َِبُم   َأر  َ  َلَعذ  جل  ُُ  َكاَنت   َرِِحَُهم   َوَلو   ،هَلُم   َظامِل   َُ َُت ا   م  هَلُ  َرِح   َخجل 

م   ِم   
َ هِلِ ُُ  َذَهبا   ُأُح    َجَبلِ  ِمث ُل  َأو   ُأُح    َجَبُل  َلَك  َكانَ  َوَلو   ،َأع  َت  َمنااهللِ  َسبِيلِ  يِف  َأن َفق 

 ُُ ِم َ  َحت ى ِمن َك اهللُ  َقبَِل َقَ رِ  ُتل  َلمَ  ،بِال  طَِئنَك  َيُك    مَل   َأَصاَبَك  َما َأن   َوَتع   َمنا َوَأن   ،لُِيخ 

ِ  َعََّل  ِمت   إِن   َوَأن َك  ،لُِيِصيَبَك  َيُك    مَل   َطَأكَ َأخ   جل   «.الن ارَ  َدَخل َت  َهَذا َُ

ُِ  ،ع  الَعَمنلِ  ا  ِ  َليَس ِعَوضَفُ ُخوُ  ادَن   األَعنَ َ   ولكن    ،ول ُمَقاَبَلن   بِن

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ قنا  تعناس: ﴿ ، ِ احِلََ  َسَبب  لِنُ ُخوِ  ادَن نالص  

 ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ . وَقاَ  تعاس: ﴿[72 ]الزخرف: ﴾ۆئ ۇئ

 التي َتَتَح   [32]النحل: 
ُِ  ِ  بَِسَبِب الَعَمِل. ُث ع  ُدُخوِ  ادَن  . إس آِخِر اآلَيا

 وبناء عىل ذلك:

 ن احلَِ يُث َرَواُه اإلماُم احلَاكُِم يف اُُسَت َرِك.1

قا  تعاس:  ،اَر اآلِخَرةِ الِِح ُ  َكاَن َيرُجو اهللَ وال   م  الَعَمِل الص   ن ل ُب   2

 .[110]الكهِ:  ﴾جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ﴿
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]النحنل: ﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ﴿فالَعَمُل َسَبب  ك  قا  تعناس: 

ن [32 ن ،َبِب فهذِه الَبناُء َبناُء الس  اِن واحلَنِ يُث الث ن ،ا َحنِ يُث اإلمناِم احلَناكِمِ وأم 

ُخُل  َل »ِحيُح: الص   َ  َأَحُ ُكم   َي   ُِ  ن  َ اد  يُت ك   ،فهَي َباُء اَُُقاَبَل ِ  «بَِعَملِ ُيَقاُ : اِشنرَتَ

َمنَع  بنل ل ُبن    ، ِ لِنُ ُخوِ  ادَن ن ا  َكافِين ا  وَثَمن ا  أي: َليَس الَعَمُل ِعَوضهذا بَِكَذا، 

.الَعَمِل الص   ُِ ُِ وَرَِحتِ لِ  الِِح م  َعفِو اهللِ تعاس وَفض 

َك يا َأرَحَم الر   َأدِخلنَا ادَن  َ  ُهم  الل  
الِِح قنَا للَعَمِل الص  َوَوف   ،اِِحنِيَ بَِرَِحتِ

 واهلل تعاس أعلم. ،ا. آمني. هذاالذي ُيرِضيَك َعن  

 األلمَّؤؤةى هَّؤؤذىهى ُمنَّؤؤافىقىي ِأْكثَّؤؤرَّ ِإنَّ»: لقؤؤد جؤؤاء   ا ؤؤدي  الشؤؤريف: 26السؤؤلا 

 فما معناه؟«. ِلقلرَّاُ هَّا

َب َ  َع   إلمام أِح  َجاَء يف ُمسنَِ  ا اجلواب: ُُ  َعاِمر   ب  ِ  ُعق   َعن    ،َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسنل َم  َرُسو ِ  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  َثنرَ  إِن  » :َيُقنوُ   َكنانَ  َأن ن  َأك 

ُم  ِ  َهِذهِ  ُمنَافِِقي اُؤَها األ  .«. َلُقر   وهَو َحِ يث  َحَس  

ِ  وَليَس اَُقُصوُد م   أن َنت  هذا احلَِ يِث الرش 
ِِ ُ ِهَم َبعَض الُقر  ي  بَِأّن 

ِ
م من  اء

ِِنيَ  ،اُُنَافِِقنيَ  ال  ع  الن   ،أي: اَُُرا  ،ُُ الَقلنُب َيناَء ََمَلُّنالر   ألن   ،َفاِ  العتَِقاِدي  َفض 

ُِ إل اهللُ تعاس.والَقلُب ل َيط    لُِع َعَلي

 وبناء عىل ذلك:

اُء النذيَ  ُهنُم الُقنر   ا  ُسنُلوكِي   ا  ِ  نَِفاقِث َأكَثُر ُمنَافِِقي هذِه األُم  َفَمعنَى احلَِ ي

ى َُيلُِصنوا الَعَمنَل هللِ وهذا ََتِذير  هَلُم حت ن ،نَيا بالُقرآِن الَعمِيمِ ُيِريُ وَن احلََياَة ال ُّ 

من  اُُنَنافِِقنَي إن  ُُ ا أن ََيُكنَم عنَّل ُفنالن  بَِأن نَواِحن   ِمن ن وَليَس هذا لُِكل  تعاس؛ 
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 ُُ ِصننَي إن  َأَحب نأو عَّل ُفالن  بَِأن ن ،َأبَغَض
َفناَ  اإلخنالَص والن   ألن   ،ُُ ُُ من  اُُخلِ

ُُ إل اهللُ تعاس. هذا ،َمَكاُّنَُ  الَقلُب   واهلل تعاس أعلم. ،ل َيعَلُم

 فىؤتَّن    أمؤيت   كلؤونُ : ه  لَّي  بأنل جؤاء   ا ؤدي  الشؤريف: يَّ   27السلا 

 ؟بىاْلعىْلِحاتل  ِأحويَّاُه مَّنو ِإالال ينجو منها 

ُُ  ُأَماَمن َ  َأِب  َع   َوَرَد يف ُسنَِ  ابِ  َماَجُ  اجلواب:  َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ بُِح  فَِت    َسَتُكونُ »اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ُجنُل  ُيص   الر 

ِمنا   فِيَها ِس  ُمل  َياهُ  َم    إِل   ،َكافِرا   َوُيم  ِعل مِ اهللُ  َأح  .«. بِال   ِ  وهَو َحِ يث  َضِعي

 ِ  َمن    إِل  ل َينُجو ِمنَها  فَِت   يف أمتي  ُكونُ يَفِ : يَ ومل َيثُبت  يف األََحاِديِث الرش 

َياهُ  ِعل مِ اهللُ  َأح   .بِال 

 وبناء عىل ذلك:

ِ  فهذا َليَس بَِحِ يث  ََشِ  ُ ُه َحِ يُث ابِ  وُيَلي   ،ولك  َمعنَاُه َصِحيح   ،ي

رِ ابُِ  الذ  ماَجُ الس    ،افِِع َيُكوُن عَّل َبِصجَلة  م  َأمِرهِ َصاِحَب الِعلِم الن   ألن   ،ك 

 اََاَِتَ ِ  ،ُب َمَواِقَع الِفَت ِ افِِع َيَتَجن  وبالِعلِم الن  
ِ
وهذا  ،وََيَشى اهللَ تعاس م  ُسوء

ي َتاِب اهلِل عز  رَصِ
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋَيُقوُ  اهلُل تعاس: ﴿ ،وجل   ح  يف كِ

. والُعَلَ ُء الَعاِمُلوَن ََمُفوُظوَن بِِذِن اهلِل تعاس م  الِفَتِ . [28]فاطر:  ﴾ۉ

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

وبؤؤؤني «. اْلجَّنَّؤؤؤةل ِفؤؤؤثَّحَّ ِ:جوِلهَّؤؤؤا اْلؤؤؤزَّلو»ق بؤؤؤني حؤؤؤدي : : كيؤؤؤف نوفِّؤؤؤ28السؤؤؤلا 

 ؟«النَّاِ: ِأهوِ  ِأْكثَّرَّ ألِ:يُتكلنَّ ِننِّيِف»حدي : 

فاحلنِ يُث  ،وفِينُ  َبيننُهَ  الت   ى َينتِم   َتَعاُرَض َبنَي احلَِ يَثنِي حت نل اجلواب:
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َزم  »ُ : األَو   َلَها ال  َن  ُ  َفَثم   ِرج  ن َ  ب ن ِ  ُمَعاِوَين َ  َعن   الذي رواه اب  ماجنُ « اد   َجاُِهَ

َلِمي   ُُ َرِِضَ  السُّ نِ  َذلُّ والت ن هَو كِنَاَي   ع  ُوُجوِب َطاَعنِ  األُم   ،اهللُ عن ِل هَلَنا وُحس 

 هللِ عز  
جِل َمعِصيَ   َُ بَتَِها يف   ڭ ڭ ڭ ڭك  قا  تعناس: ﴿ ،وجل   ُصح 

 .[24]اإلرساء:  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

رَشَ  َيا»ا َحِ يُث: وأم     َمع 
ِ
ق  َ  ،الن َساء َثنرَ     ُأِرينُتكُ  َفنِِن   َتَص   نلِ  َأك   ،الن نارِ  َأه 

نَ  ثِر  نَ  ،الل ع  َ  ُتك  ُفر  َعِشنجلَ  َوَتك   َسنِعي    َأِب  َعن   النذي رواه اإلمنام البخناري « ال 

ِري     ُ  َ ُُ  ا َ  ،َرِِضَ اهللُ عن ُِ فق  َبني  ُِ َوعنَّل آلِن  َسي ُ َنا َرُسوُ  اهللِ َصنَّل  اهللُ َعَلي ن
ُِ  فِي

ُِ َوَسل َم َسبَ  بِ كن  جناَء يف  ،عَم ِ وذلَك بُِكفَراِن الن   ،ارَ الن   َب ُدُخوِ  َأكَثِرِه   َوَصح 

.احلَ يِث الرش   ِِ  ي

 وبناء عىل ذلك:

ُِ  ِ  بِنَِب  فالَوَلُ  ُمَكل ن ،َُمَاَسب  َيوَم الِقَياَم ِ  والُكلُّ  ،ِ  ُمَكل   فالُكلُّ   ،َوالَِ ين

نِه هَلَُ  وَقَضاوبَِِب   ،وإن َكاَنا َكافَِري ِ  ِجِهَ  ُدوَن استِكَبار  َعَلنيِهَ  ن وَخاص 
ِِ  َحَوا

ِ
   ء

ُِ  ،نِيعِ ِ  ِبذا الص  ُُ َيُكوُن م  َأهِل ادَن  ن َفِن   األُم    َصنَّل  اهللُ َعَلي ن
ُِ وهذا َمعنَنى َقولِن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ َزم  »َوعَّل آلِ َلَها ال  َن  ُ  َفَثم   ِرج   «.اد 

: ﴿ وجل   نَا عز  بُّ َ ُه رَ وهذا ما َأك   ُِ  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈبَِقولِ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک ک
 . فالُكلُّ [15]لق ن:  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ُِ ُِ  والُكلُّ  ،َراِجع  إَِلي واألََبَواِن  ، ِ َيُكوُن يف اَدن   فالَوَلُ  الَبارُّ  ،ََمِزي  عَّل َعَملِ

 ُ  واهلل تعاس أعلم. ،اِر. هذاَ  يف الن  الَكافَِراِن إذا َماَتا عَّل الُكفِر َفِّن 
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: ه  لَّي  بأنل و:د عن سَّيِّدىنَّا :َُّسوِ  اتى لَّلهللى اتل عَِّليوؤلى وَّعلؤى   29السلا 

صلىؤؤلى وَّلَّؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤلهللحَّ أنؤؤل قؤؤا : البُيؤؤ  ال جيؤؤد :ائَّؤؤة اجلنؤؤة؟ وكيؤؤف     

 يكون ذل  إذا كان لائمًا وم ليًا؟

ُِ ما َوَرَد ع  َسي ِ نَ  اجلواب: بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

َِِحنَ  ادَن نَوَسل َم أن   ِ ؛ ولكن  َوَرَد يف األََثنِر عن  َبعنِض ُُ َقاَ : الَبِخيُل ل ََيُِ  َرا

 
ِ
  اهللِ والَبِخينُل َبِعين   من ، ِ ُُ َقاَ : الَكِريُم َقِريب  م  اهللِ َقِريب  م  ادَن  أن   ،الُعَلَ ء

ُِ َوَسنل َم الَكَرَم م  ِصَفِ  َنبِي   ِ ؛ ألن  َبِعي   م  ادَن   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَا َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئواهللُ تعاس َيُقوُ : ﴿ ،يِح اُُرَسَل ِ َحيُث َكاَن َأجَوَد م  الر  

 .[21]األحزاب:  ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

ُُ  ِصَفُ  م  َقل   ا الُبخُل فهوَ أم   َُ عنَّل  ،إيَ ُن وم  َكناَن َقلِينَل اإلينَ ِن وَمنا

 اِخلنَِي.َ  ابتَِ اء  َمَع ال   َ  أن ل َي ُخَل ادَن  ذلَك َفُرب  

 وبناء عىل ذلك:

 ُِ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ع  َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهلُل َعَلي 

فهذا َليَس بَِحِ يث 

   إذا َوَصَلت َدَرَجُ  الُبخِل إس وَخاص   ،ا  َمعنَاُه ق  َيُكوُن َصِحيح ولكِ    ،َوَسل مَ 

ِ  ،َكاةِ َعَ ِم َدفِع الز   ِِ الذي رواه الشيخان وق  َوَرَد يف احلَِ يِث الرش   َأِب  َع   ي

َرةَ  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري  ُِ وَ  الن بِي   َأن   ،َعن  ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل َم َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  َما» :َقاَ  َصح 

م   ِم    بُِح  َيو  ِعَبادُ  ُيص  ُِ  ال  ا َفَيُقوُ   َين ِزَلنِ  َمَلَكانِ  إِل   فِي طِ  الل ُهم   :َأَحُ ُُهَ  ُمن ِفقا   َأع 

َخرُ  َوَيُقوُ   ،َخَلفا   طِ  الل ُهم   :اآل   واهلل تعاس أعلم. ،هذا«. َتَلفا   ُِم ِسكا   َأع 

جرعؤة غضؤ     ،وخطواؤان  ،وقطراؤان  ،ة حدي : جرعتؤان : ما ل30ََّّالسلا 

 وجرعة م يبة يردها ب رب. ،يردها علح
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 وقطرم دمع من خشية ات. ،قطرم دل   سبي  ات ،وأما القطراان

 وخطوم إ  للة الرحح؟ ،خطوم إ  اجلماعا  ،وأما اخلطواان

ََسنن ُ  َقنناَ  َوَرَد يف ُشننَعِب اإليننَ ِن للبيهقنني  اجلووواب: ُُ رَ  احل  : ِِضَ اهللُ عننن

َرَتانِ  َعَتاِن، َقط  َع    َفَ   َوُجر  َعن ِ  ِم    َوَجل   َعز   اهللِ إَِس  َأَحب   ُجر  ني ظ   ُجر  مُِمَهنا َُ  َيك 

َُ  بَِذلَِك  َيب َتِغي بِِحل م   َعب     َع ِ ، اهللِ َوج  َِبُ  ُموِجَع    ُمِصيَب    َوُجر   .اهللِ ِعن  َ  َعَلي َها َيص 

ُِ  يِف  َدم   َقط نَرةِ  ِمن    َوَجل   َعز   اهللِ إَِس  َأَحب   َرة  َقط   َوَما: َقاَ    َقط نَرةِ  َأو  ، َسنبِيلِ

ع   ِف  يِف  َساِج    َعب     ِم    َدم  ُُ  َيَرى َل  الل ي لِ  َجو   .َوَجل   َعز   اهللُ إِل   َمَكاَن

 وبناء عىل ذلك: 

 ع  َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  ا
ُِ فهذا َليَس بَِحِ يث  بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ هللُ َعَلي 

ُُ م  َكالِم َسي   ،َوَسل مَ   ِ َنا احلََسِ  بِ  َعِلٍّ َرِِضَ اهللُ عنُه .ولك  ُجزء  ِمن

ُم ِصَف   ََمُبوَب   َحر   ،ولك  َمعنَاُه َصِحيح   ِ َض َعَليَها الرش  فاحِلل  ُِ ُع الرش   ،ي

ُ وكذلَك الص   وَكث َرُة اََُطا إس  ،والُبَكاُء م  َخشَيِ  اهللِ  ،اهللِ  واِدَهاُد يف َسبِيلِ  ،َب 

 واهلل تعاس أعلم. ،ِحِم. هذاوِصَلُ  الر   ،اََُساِج ِ 

 ،اُ ا:َّفهللؤ الِكأمؤا   ،و    د:جا  ،    كفا:ا »: ما لَّة حدي : 31السلا 

 ، مىال َّؤ  عؤدَّ بَّ  مىال َّؤ  اُ:ِ ؤ وانتى ؤؤؤ مى البَّؤردى  ؤ شىؤدَّ ؤؤ  ا ىرَّبَّالسَّ   وءىُضالُو اُغسبَِّنِف

 اُءفشَّؤ وِإ ،اِلعَّؤ الطهلل اُلطعَّؤ ِنِف ،اُ جَّ:َّالؤدَّ  امَّؤ ِأوَّ .ا ىاعَّمَّاجِل إ  اِلقدَّاأِل ُ ْقونَّ

 ؟«ال يَّنى اُ والنَّ يِ باللهلل  ملوال َّ ، ِلالسَّ

والبيهقي وُجلُهنا عن  َأَننس  َرِِضَ اهللُ  ،روى البزار واللفظ لُ اجلواب:

 ُُ ُِ َوَسل َم َقناَ :  بِي  ع  الن   ،عن بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نكَ  الُث َثن»َصَّل  اهللُ َعَلي  ُ  ارَ ف   ،ا

ُ  َج رَ دَ  الُث وثَ  ُ  يَ نجِ مُ  الُث وثَ  ،ا ُ  كَ هلِ مُ  الُث وثَ  ،ا  .ا
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ُُ ارَ ف  الكَ  ام  أَ فَ   ُض الوُ  اغُ سبَ ِِ فَ  ،ا
ِ
ن يف وء ُِ ََبَ الس   ارُ َمنوانتِ  ِة النََبِد نن ِشن    ا

ُِ عَ َ  ادَ  إس امِ ق َ األَ  ُل ق  ونَ  ،الةِ الص   ع َ بَ  الةِ الص    .ا

نأَ وَ  ُُ َج رَ النن    ام  نن اءُ فَشنوإِ  ،امِ َعننالط   امُ طَعننِِ فَ  ،ا نن ،المِ الس   يننلِ بالل   الةُ والص 

 .ام  يَ نِ  اُس والن  

ُُ يَ نجِ اُُ  ام  أَ وَ   ،ىنَ والغِ  رِ ق  الفَ  يف  ُ ص  والقَ  ،اَض والر   ِب َض الغَ  يف ُ     العَ فَ  ،ا

 . ِ يَ نِ اَل والعَ  الّس    يف اهللِ   ُ يَ ش  وَخ 

ُُ كَ هلِ اُُ  ام  أَ وَ   ر  اَُ  اُب عجَ وإِ  ،ع  بَ ت  مُ  ى  وَ هَ وَ  ،اع  طَ مُ  ح  ُش فَ  ،ا
ِ
 «.ُِ فِس نَ بِ  ء

 وبناء عىل ذلك:

يِب والرت  وَقاَ  َصاِحُب الرت   ،اُر والَبيَهِقيُّ فاحلَِ يُث رواُه الَبز   ِهيِب اإلمام ُِ

ء  ِمنَها م  َمَقا   : َأَسانِيُ ُه وإن  كَ اُنذريُّ  ٌَ فهَي بَِمجُموِعَها َحَسنَ    ،اَن ل َيسَلُم 

 واهلل تعاس أعلم. ،إن َشاَء اهللُ تعاس. هذا

ا ؤدي    ،: كيف نوفق بني حديثني شريفني يتعلقان   السؤفر 32السلا 

 سَّؤؤؤؤافىُروا»األو : يقؤؤؤؤو  لَّؤؤؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤؤؤلى وَّعلؤؤؤؤى صلىؤؤؤؤلى وَّلَّؤؤؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤؤؤلهللحَّ:  

وا ؤؤدي  الثؤؤاني: يقؤؤو  لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى وَّلَّؤؤَّوبىلى  «  ىؤؤَُّّوااَّ

 وَّشَّؤؤرَّابَّلُ  ِطعَّامَّؤؤُل ِأحَّؤؤدَّكلحو  يَّمونَّؤؤُع ،اْلعَّؤؤذَّابى  مىؤؤن قىْطعَّؤؤةب  السَّؤؤِفُر»وَّسَّؤؤلهللحَّ: 

 ؟«ِأهولىلى ِإِلى ِفْلُيعَّجِّ و نَّهومَّتَُّل ِقضَّى ِفِنذَّا ،وَّنَّوومَُّل

َرةَ  َأِب  َع   ري روى اإلمام البخا اجلواب: ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري   الن بِني   َعن  ،َعن ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َفرُ » :َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي  َعنَذاِب  ِمن  ِقط َع    الس  نَنعُ  ،ال   َيم 

ُُ  َأَحَ ُكم   ُُ  َطَعاَم اَب ُُ  َوََشَ َم ُُ  َقََض  َفَِِذا ،َوَنو  ُُ ن  َّن َمَت ل  َفل  ن َحاَجَت ُِ  إَِس  ُيَعج  لِ  «.َأه 

َرةَ  َأِب  َع   وروى اإلمام أِح   ُُ  ُهَري  ُِ  الن بِي   َأن   ،َرِِضَ اهللُ َعن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن
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ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ وا َسافُِروا» :َقاَ  َوعَّل آلِ ُزوا ،َتِصحُّ  ُ نُوا َوا َتغ   «.َتس 

اِنُّ وروى الط    َرُسنوُ   َقناَ  َمَر َرِِضَ اهللُ َعنُه  َقاَ : يف الَكبجِِل ع  ابِ  عُ  ََبَ

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ وا َسافُِروا»: اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  َلُموا َتِصحُّ  «.َوَتس 

 ِ َفِر ُا ِ  يف الس  ح  ُُ ل َيلَزُم م  الص  ألن   ،يَفنيِ ول َتَعاُرَض َبنَي احلَِ يَثنِي الرش 

 م  احلَ 
ُِ ُِ م  اََُشق   ،َرَك ِ فِي  َفَصاَر كالن    ، ِ أن ل َيُكوَن ِقطَع   م  الَعَذاِب ُا فِي

ِ
َواء

 ِ .ح  اُُعِقِب للص   اُُر  

 وبناء عىل ذلك:

 ِ ُِ َمَشق  فالس   ،يَفنيِ فال َتَعاُرَض َبنَي احلَِ يَثنِي الرش  ُ  ولك  هذِه اََُشق   ،   َفُر فِي

 اُُر  كال    ،يَ      وَعافِ َتعِقبَُها ِصح  
ِ
. هذا َواء  ِشَفاء 

ُِ  واهلل تعاس أعلم. ،َيأُخُذُه اَُِريُض وفِي

: مؤؤا لؤؤَّة حؤؤدي  سَّؤؤيِّدىنَّا :َُّسؤؤوِ  اتى لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى      33السؤؤلا 

 وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ: اقاالني عليًا وأنت ظاملة لل؟

ن مَل َيِرد  يف ُكُتِب احلَِ يِث  اجلواب: ِ  هنذا احلَنِ يُث: ُتَقناتِلنَِي َعلِي نالرش 
ِِ  ا  ي

 ُِ ُِ َوعَّل آلِن اء  عَّل َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  . َفُهَو َكِذب  وافرِتَ ُُ َوَأنِت َظاَُِ   َل

ُِ َوَسل مَ  بِ اء  عَّل الس   ،َوَصح  َِِشَ  َرِِضَ اهللُ َعنها.ي  وَكِذب  وافرِتَ  َ ِة َعا

َِِشُ  َرِِضَ اهللُ َعنها َما َخَرَجت لِِقَتاِ  َسي  ي  والس   ُُ َ ُة َعا ِ َنا َعِلٍّ َرِِضَ اهللُ َعن

ِ  اإلصالِح َبنَي اُُسلِمنَي. ،ا  َأَب   بل َخَرَجت بَِقص 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ َوعَّل اء  عَّل َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ُِ فهذا احلَِ يُث َكِذب  وافرِتَ  آلِ

ُِ َوَسل مَ  بِ ني   ألن   ،وهَو َحِ يث  َباطِل   ،َوَصح  َِِشنَ  َرِِضَ اهللُ َعنهنا َفنوَ  الس  َ َة َعا
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َِ َيُقوُ  هَلَا: ُتَقاتِلنَِي َعلِي   ،هذا اُُسَتَوى بَِكثجِل   ؛ ثم   ا  َكي ُُ ُُ هَي؟ َوَأنِت َظاَُِ   َل  ُتَقاتَِل

ُئ  وجل   قَوى هللِ عز  إذا َكاَن َرُجل  ُملِم   ِعنَ ُه تَ  ِر  ل ََيرَتِ عَّل ُلَاَلَفِ  َأم 

 َوَسل َم ُمَتَعم  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ َِ  ،ا   َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  َفَكي

ُِ ِ يِ  َرِِضَ اهللُ َعنُه  َزوِج َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهلُل يَقِ  بِنِت الص     بالص   َعَلي 

ِر؟ ﴿ ُئ عَّل ُلَاَلَفِ  األَم 
ُِ َوَسل َم ََترَتِ بِ  َوَصح 

ُِ  ڀ ڀ ڀ پ َوعَّل آلِ

 واهلل تعاس أعلم. ،. هذا[5]الكهِ:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

: كيؤؤف نوفؤؤق بؤؤني قؤؤو  سَّؤؤيِّدىنَّا :َُّسؤؤوِ  اتى لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى  34السؤؤلا 

 وَِّلكىنِّؤؤي ،ُاشوؤؤِركلوا ِأنو عَِّلؤؤيوكلحو ِأخوشَّؤؤى ُتِلسوؤؤ وَِّإنِّؤؤي»صلىؤؤلى وَّلَّؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤلهللحَّ:  

وقولؤل لَّؤلهللى اتل عَِّليوؤلى وَّعلؤى صلىؤلى      «. اَّنَّاِفُسؤوهَّا  ِأنو الؤدُّنويَّا  عَِّليوكلح ِأخوشَّى

وقولؤل  «. لوؤغَّرُ اأِل الشِّؤرو ل  عَِّلؤيوكلحو  ِأخَّؤا ُ  مَّؤا  ِأخوؤوَّ َّ  ِإنَّ»وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ: 

 ؟«الدِّينَّاِ: عَّبوُد اَّعىسَّ»ى صلىلى وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ: لَّلهللى اتل عَِّليولى وَّعل

َب َ  َع   ُ  الذي رواه اإلمام البخاري ا احلَِ يُث األَو  َفأم   أوالً:اجلواب:   ُعق 

ُُ َقاَ : َقاَ   َعاِمر   ب  ِ ا ُِ  َرُسوُ  َرِِضَ اهللُ َعن بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُت  َوإِن  » َوَسل َم: َشى َلس  ُكوا َأن   َعَلي ُكم   َأخ  ِ َشى َوَلكِن ي ،ُترش  َيا َعَلي ُكم َأخ  ن   َأن   ال ُّ

 «.َتنَاَفُسوَها

ُِ َوَسنل َم عن   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن فق  َنَفى َسي ُ َنا َرُسوُ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ،وجنل   الَبعُض ع  ِديِ  اهللِ عز   ك  ق  َيرَت ُّ ول ،َك األَكََبَ ِ  بَِشكل  َعامٍّ الرش   األُم  

.وَيَقُع يف الرش    ُُ  ِك َبعَ  أن َأنَقَذُه اهللُ تعاس ِمن

َرِِضَ  َلبِين    ب ن ِ  ََم ُمودِ  َع   اِن الذي رواه اإلمام أِح  ا احلَِ يُث الث  أم  ثانيًا: 

 ُُ ُِ َوَسنل َم: اهللِ َصنَّل  اهللُ َعلَ  َرُسنوُ   َقاَ  : َقاَ  اهللُ َعن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  إِن  »ي ن
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َوَف  كُ  َعَلي ُكم َأَخاُف  َما َأخ  َغرُ  الرش   َص   «.األ 

كُ  َوَما ،اهللِ َرُسوَ   َيا :َقاُلوا َغرُ  الرش   َص   ؟األ 

َياءُ » :َقاَ   مَ  َيُقوُ   َوَتَعاَس  َتبَاَركَ اهللَ  إِن   ،الر  اَزى َيو  ِعبَادُ  َُتَ َ هلِِ  ال  َهُبوا :م  بَِأع   اذ 

َ لُِكم   ونَ ؤُ ُتَرا ُكن ُتم   ال ِذي َ  إَِس  َيا يِف  بَِأع  ن   «.؟َجَزاء   ِعن َ ُهم   ََتُِ ونَ  َهل   َفان ُمُروا ،ال ُّ

 يف األَعَ ِ  الص  ُ  بالر  ُُ َيَتَعل  فِن  
ِ
ُُ التي ُيَلد   ،احِلَ ِ َياء َيا الَعبنُ  َمنَع والِعَباَدا

 َصِحيحَ الر  
ِ
.   ُمسِقَط   للَواِجِب بات  َياء

ِ
 َفاِ  الُعَلَ ء

َيناُء ن ِك األَصنَغِر ن النذي هنَو الر  ِك األَكََبِ والرش   والَفرُ  َكبجِل  َبنَي الرش   

جِل اهللِ تعاسفالرش    َُ  ُك األَصنَغُر َفُهنَو ِعَبناَدة  هللِ عنز  ا الرش   أم   ،ُك األَكََبُ هَو ِعَباَدُة 

ِِي َيعُبُ  اهللَ تعاس بُِ وِن إخالص   ،الَباِعَث إَِليَها اَُُراَءاةُ  ولك    ،وجل   ا وأم   ،فاَُُرا

جَل اهللِ تعاس. َُ  اُُرِشُك َفَيعُبُ  

َرةَ  َأِب  َع   الُِث الذي رواه اإلمام البخاري ا احلَِ يُث الث  أم  ثالثًا:  َرِِضَ  ُهَري 

 ُُ ُِ َوَسنل َم  َصَّل  اهللُ الن بِي   َع  ،اهللُ َعن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َعب ن ُ  َتِعنَس » :َقناَ  َعَلي 

ينَارِ  َهمِ  َوَعب  ُ  ،ال   ر  َِميَص ِ  َوَعب  ُ  ،ال    َ طِنَي  إِن   ،ا نطَ  مَل   َوإِن   ،َرِِضَ  ُأع   ،َسنِخطَ  ُيع 

َتَقَ   َفاَل  ِشيَك  َوإَِذا ،َوان َتَكَس  َتِعَس   «.ان 

َبَ ت   ُُ م  اسَتع  ِص َعَليَهنا ُكنل   ا  َفَكناَن َحِريصن ،نَياُُ ال ُّ فاَُقُصوُد ِمن  ،احِلنر 

ُُ َمَعَها َكَحاِ  الَعبِ  الر   رَهَم ينَاَر والن   َح هذا الَعبُ  الن   َ  َرج  وُرب   ،ِقيِ  وَصاَر َحاُل

ُِ َأحَيان  .ا  عَّل ِدينِ

 وبناء عىل ذلك:

 ولك  ق  َيَقُع َبعُض َأفَراِدَها ،ِك األَكََبِ ُ  ََمُفوَظ   بَِشكل  َعامٍّ م  الرش   فاألُم  

ِص عَّل ال   يف الر    واحِلر 
ِ
 واهلل تعاس أعلم. ،رَهِم. هذاينَاِر وال   َياء
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دَّنا :َّسؤؤو َّ ات لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى     : هؤؤ  لؤؤَّي  بؤؤأن سَّؤؤيِّ   35السؤؤلا 

 ؟«جئتكح بالذب »وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ قا  لقومل: 

ُُ َقناَ : ام أِح  ع  ُعرَوَة بَ  الزُّ روى اإلم اجلواب: ُقل نُت َبجِل َرِِضَ اهللُ َعن

َعاِص اهللِ َعب ِ  لِ  ِ  ال  ِرو ب  َت ُقَري شنا   َرِِضَ اهللُ َعنُه :ب ِ  َعم  َثَر َما َرَأي  َأَصناَبت   َما َأك 

ُِ اهللِ ِم   َرُسوِ    ؟فِيَ  َكاَنت  ُتم ِهُر ِم   َعَ اَوتِ

ُْتُم  : َقاَ   ما   َحَُض  اُفُهم  َيو  َ َتَمَع َأَش  رِ  َوَق  اج  ج 
اهللِ َفنَذَكُروا َرُسنوَ   ،يِف احل ِ

ُِ َوَسل َم. بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُجنِل َقنطُّ  :َفَقاُلوا  ِم   َهَذا الر 
ُِ
َنا َعَلي  نَا ِمث َل َما َصََب  اَلَمنَنا ،َما َرَأي  َُ َأح   ،َسنف 

َ  ََجَاَعَتنَا ،َوَعاَب ِدينَنَا ،َناَوَشَتَم آَباءَ  نر   ،َوَسب  آهِلََتنَا ،َوَفر  ُُ َعََّل َأم  َنا ِمن  َلَق   َصََب 

 ن.َأو  َكَ  َقاُلوا ن َعمِيم  

ُِ َفَبي نََ  ُهم  َكَذلَِك إِذ  َطَلَع َعَلي ِهم  َرُسوُ   :َقاَ   ُِ َوعنَّل آلِن اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل   بِ ك  َ  ،مَ َوَصح  َتَلَم الرُّ ِش َحت ى اس  َبَل َيم  ِِفا   ،َفَأق  َبي ِت  ُثم  َمر  ِِبِم  َطا َفَلن    ،بِال 

ِض َما َيُقوُ   َمُزوُه بَِبع  َُ  .َأن  َمر  ِِبِم  

ُِ  :َقاَ   ِه َمُزوُه بِِمث   َفَل   َمر  ِِبِمُ  ،ُثم  َمََض  ،َفَعَرف ُت َذلَِك يِف َوج  َُ  .لَِهاالث انَِيَ  

 ُِ ِه  .الث الَِثَ  َفَغَمُزوُه بِِمث لَِها ُثم  َمر  ِِبِمُ  ،ُثم  َمََض  ،َفَعَرف ُت َذلَِك يِف َوج 

رَشَ ُقنَري    » :َفَقاَ   َمُعوَن َيا َمع  ن   بَِينِ هِ  ،َتس  نُس َُمَم  َلَقن    ،َأَمنا َوال نِذي َنف 

ِح  ب   «.ِجئ ُتُكم  بِالذ 

 ُِ َم َكلِمَ  َفَأَخَذ َقو  ُُ ال  ر  َواِقع   ،ُت
ِِ ُِ َطا  ،َحت ى َما ِمن ُهم  َرُجل  إِل  َكَأن َ  َعََّل َرأ ِس

َقنو  ِ  َسِ  َما ََيِنُ  ِمن  ال  َفُلُه بَِأح   َوَصاة  َقب َل َذلَِك َلجَل 
ُِ ُهم  فِي ن أي  ،َحت ى إِن  َأَش  

 ُُ ُِ  ،ُيسكِن ُُ ن ،وَيرُف  بِ ُُ َلَيُقوُ   وَي ُعو ل َقاِسمِ ا :َحت ى إِن  ف  َيا َأَبا ال  نف   ،ن رَصِ ان رَصِ
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 .َما ُكن َت َجُهول  فواهللِ  ،َراِش ا  

َف َرُسوُ   :َقاَ   ُِ َوَسنل مَ َفان رَصَ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َحت نى  ،اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

رِ  ج 
َتَمُعوا يِف احل ِ َغُ  اج   .َوَأَنا َمَعُهم   ،إَِذا َكاَن ال 

ُضهُ  ُُ  :م  لَِبع ض  َفَقاَ  َبع  ُتم  َما َبَلنَغ ِمنن ُكم  َوَمنا َبَلَغُكنم  َعن ن َحت نى إَِذا  ،َذَكر 

ُتُموهُ  َرُهوَن َتَرك   .َباَدَأُكم  بَِ  َتك 

ُِ إِذ  َطَلَع َرُسوُ   ،َفَبي نََ  ُهم  يِف َذلَِك  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي ن

َبَ  َرُجل  َواِح   َفَوَثُبوا إَِلي   ،َوَسل مَ  ُُ  ،ُِ َوث  ُِ َيُقوُلوَن َل َأن َت ال نِذي َتُقنوُ   :َفَأَحاُطوا بِ

ُُ ِم   َعي ِب آهِلَتِِهم  َوِدينِِهم  ؟ َكَذا َوَكَذا  .َُِا َكاَن َيب ُلُغُهم  َعن 

ُِ َوَسل َم: َفَيُقوُ  َرُسوُ   :َقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َأَننا  ،َنَعم  »اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

 «.ال ِذي َأُقوُ  َذلَِك 

ُت َرُجال   :َقاَ   ُِ  َفَلَق   َرَأي  ِِ َمِع ِرَدا يُ   ،ِمن ُهم  َأَخَذ بَِمج  ن   نر  الص  َوَقاَم َأُبو َبك 

 ُُ ُُ َيُقنوُ  َوُهنَو َيب كِنيَرِِضَ اهللُ َعن ؟ ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ: ﴿ُدوَن
 .[28]ُافر: 

 ُُ ُفوا َعن  ُت ُقَري شا  َفِِن   ،ُثم  ان رَصَ ُُ َقطُّ  َذلَِك أَلََش ُّ َما َرَأي   .َبَلَغت  ِمن 

 ُوُروِدهِ  ،فاحلَِ يُث َصِحيح  
ِ
ء ُُ يف َضو  ُم ُ َنا َرُسنوُ  اهللِ َفَسي   ،ولك  ََيُِب َفه 

ُِ َوَسل َم َكاَن َيُطوُف بالَكعَب ِ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ َأهنُل  ،َصَّل  اهللُ َعَلي  وَسنِخَر ِمنن

ُهم بنَأن   َُهُّ َفَل    ،وهَو َصابِر  عَّل َأَذاُهم ،وآَذوهُ  ، َ َمك    َأخََبَ
ُِ ُُ َسنوَف  وا بَِمن ِع َشنأَن

ُُ َسَيعُلو وَيَتَمك   وَأن   ،ُُ َسَينَترِصُ وَأن   ،َيعُلو  ُ  ِمنُهم.ِدينَ

ُِ َ نا َرسوَ  اهلل َسي   ألن   ،ب ِح اَُعنَى احلَِقيِقيُّ وَليَس اَُُراُد بالذ   َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُُ اهللُ َتباَرَك وتعناس َرَِحن   للَعناُنَِيَ   َوَسل َم َأرَسَل
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ َقناَ  تعناس:  ،َوعَّل آلِ
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َ [107]األنبيناء:  ﴾گ گ گ ک ک﴿ ُ نا َرسوُ   ذلَك َسي  . وق  َبني 

ُِ َوَسل َم هذا بَِقولِ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ : اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  َنا أَ يَ »ُِ ا َنن أَ َ  ن نإِ  ،اُس ا الن نيُّ

. ةَ يرَ رَ  هُ ِب   أَ عَ رواه احلاكم « اة   َ ه  مُ     ِحَ رَ  ُُ  َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسنل َم:َلَق  َقاَ  َسي   ،َنَعم بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ب ِح » َِ عَ «. َلَق   ِجئ ُتُكم  بِالذ   اَمَلُهم؟ولك  َكي

رَشَ ُقَري    َقاَ  هَلُم:  ،وََجََع َأهَلَها ،َم َ َ  اَُُكر  ِعنَ َما َفَتَح َمك   َن  ،َيا َمع  َما ُتنَرو 

؟  َأن  َفاِعل  فِيُكم 

ا   .َقاُلوا: َخجل  ُ  َأخ  َكِريم   ، َأخ  َكِريم  َواب 

َهُبوا َفَأن ُتمُ » :َقاَ   َلَقاءُ  اذ  . ةَ يرَ رَ هُ  ِب   أَ عَ رواه البيهقي « الط  ُُ  َرِِضَ اهللُ َعن

ُُ َفَلو َكاَن الذ   اَيَت َُ ُح  ُُ م  َذب ِحِهم؟ ،ب   َفَ  الذي َمنََع

ُِ َوَسنل َم:َلَق  َقاَ  َسي   ،َنَعم بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ب ِح » ُُ َصنَّل  «. َلَق   ِجئ ُتُكم  بِالذ  ُِ ولك  َما َكاَن َهَ ُف بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  اهللُ َعَلي ن

 َوَسل َم إَِراَقَ  ال   
ِ
ُِ َوَسنل َم َأرَسَ بَِ لِيِل َأن   ،َماء بِ  َوَصنح 

ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ُُ َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُُ  ،ِرَجال  م  ُقَري     ِمنُهم. ا  َفَ  َقَتَل َواِح  ،وَكاُنوا َُيَاِرُبوَن

 وبناء عىل ذلك:

ومل  ،ولك  َكَ  َيُقوُ  ُعَلَ ُء احلَِ يِث: َكاَن َواِقَعنَ  َحنا    ،َصِحيح  فاحلَِ يُث 

َح الن ن بِي  َيُك   َهَ ُف الن    َوَسل َم َذب 
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ بنل َجناَء  ،اسِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ الَعطَِرُة ُتثبُِت ذلَك. ،َرَِح   م  اهللِ تعاس  وِسجَلُت

 َوَسل َم َأن نَفَ  َثَبَت يف
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 
ُِ  ،ا  ُُ َقَتنَل َأَحن  ِسجَلتِ

 م  اُُرِشكنَِي. ا  إل َواِح 
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ن بِيُّ وَكاَن الن   ُِ َوَسنل َم ُيَرك  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ُز عنَّل َأصنَحابِ

: ِعنَ َما ُيرِسُلُهم للِجَهاِد يف َسبِ  ُِ ِم »يِل اهللِ بَِقولِ ِ   ،وباهللِ ،اهللِان َطلُِقوا بِاس  َوَعََّل ِمل 

ُتُلنوا َشني خا   ،اهللَِرُسوِ   نال   ،َفانِينا   َوَل َتق  نَرَأة   ،َوَل َصنِغجلا   ،َوَل طِف  َوَل  ،َوَل ام 

َمُكم   ،َتُغلُّوا
ِِ نَا َُ وا  نلُِحوا ،َوُضمُّ ِسننُوا إِن   ،َوَأص  ِسنننِيَ اُُ بُّ َُيِناهللَ َوَأح  رواه « ح 

. َمالِك   ب  ِ  َأَنسِ أبو داود ع   ُُ  َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ الكَِراِم َرِِضَ اهللُ َعنُهم إذا َقَتُلوا َرُجال  م  بل َكاَن ُيَعن   ُِ عَّل َأصَحابِ

ُِ  ،َهاَدَتنيِ اُُرِشكنَِي يف َساَحِ  الِقَتاِ  إذا َنَطَ  بالش   ُِ  َفُهَو َصَّل  اهللُ َعَلي  َوعَّل آلِ

ُِِل:  َم الَقا ُِ َوَسل  بِ ُِ »َوَصح  بِ َت َع   َقل  ِ  رواه اإلمام مسلم « َأَفاَل َشَقق  َع   ُأَساَمَ  ب 

. َفَجَزاُه اهللُ تعاس ع  األُم   َزي     ُُ  َرِِضَ اهللُ َعن
ِ
. َفُهَو َنبِي  ُكلُّ  ،ِ  َخجَل ادََزاء ُُ َرَِح  

 واهلل تعاس أعلم. ،ذاي وُروِحي. هبَِأِب هَو وُأم  

ا ؤؤديثني ألؤؤ : قولؤؤل لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى وَّلَّؤؤَّوبىلى       : أّر36السؤؤلا 

كتؤاب   ،بؤداً أن اعت متح بل فلؤن اضؤلوا   إقد اركت فيكح ما »وَّسَّلهللحَّ: 

أل قولؤؤل لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى وَّلَّؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤلهللحَّ:      « وسؤؤنة نبيؤؤل  ،ات

 ؟«وَّعىتورَّاىي ،اتىكىتَّابَّ  ،ُت فىيكلحو مَّا ِإنو ِأخَّذوُاحو بىلى ِلنو اَّضىلُّواِقدو اَّرَّْك»

ن  ادِ سننَ اإلِ  يُح حِ َصن :اَ  َقنوَ فق  رواه احلاكم ن  ،ُ  احلَِ يُث األَو   اجلواب:

َىوالبيهقي يف السُّ   َصَّل   اهللِ وَ  ُس رَ  ن  أَ  ،َرِِضَ اهللُ َعنُه  اس  ب  عَ  اب ِ  ع ِ  ،نَِ  الُكَب 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  .اعِ دَ الوَ   ِ ج  يف َح  اَس الن   َب طَ َخ اهللُ َعَلي 

َ أَ ا يَ » :اَ  قَ فَ  وا لُّ ِضن  تَ َلنفَ  ُِ بِ  م  تُ م  َص اعتَ  نِ إا م مَ يكُ فِ  كُت رَ   تَ قَ  ن  إ ،اُس ا الن  يُّ

.« ُِ ي  بَ نَ   َ ن  ُس وَ  ،اهللِ اَب تَ كِ  ،ا   بَ أَ   وهو َحِ يث  َصِحيح 

اهللِ َرِِضَ اهللُ َع   َجنابِِر ب نِ  َعب نِ  فق  رواه الرتمذي  ،اِن ا احلَِ يُث الث  َأم  و
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ُت َرُسوَ  : َقاَ  َعنُه   ُِ َوَسنل َم َرَأي  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  تِن يِف َحج 

َم َعَرَف َ    ،َيو 
ِ
َواء َقص   ال 

ُِ ُُذنِ  ُ وَع ِ ج  ن اَُ  َوُهَو َعََّل َناَقتِ ُُ َيُقنوُ   ،ََي ُطُب ن  األ  ُت  :َفَسِمع 

َا الن اُس »  َلن   َتِضنلُّوا ،َيا َأيُّ
ُِ ُتم  بِن ُت فِنيُكم  َمنا إِن  َأَخنذ   ،اهللِكَِتناَب  ،إِن  َق   َتَرك 

َل َبي تِي ِ  َأه  َ .« َوِعرت   وهَو َحِ يث  َحَس  

 وبناء عىل ذلك:

والذي َجاَء يف َصِحيِح  ،اِن َحَس   واحلَِ يُث الث   ،ُ  َصِحيح  فاحلَِ يُث األَو  

ِ  َعب ِ  اإلماِم ُمسلم ع   ُِ  بِي  ع  الن   ،اهلِل َرِِضَ اهلُل َعنُه َجابِِر ب  َصَّل  اهلُل َعَلي 

َم َقاَ :  ُِ َوَسل  بِ  َوَصح 
ُِ َ ُه إِن »َوعَّل آلِ ُت فِيُكم  َما َل   َتِضلُّوا َبع  َوَق   َتَرك 

َتَص  ُِ اع  ُتم  بِ  واهلل تعاس أعلم. ،هذا«. اهللِ ِكَتاَب  ،م 

دىنا :َُّسوِ  ات لَّلهللى اتل عَِّليوؤلى وَّعلؤى   : ه  لَّي  بأنل و:د عن سَّي37ِّالسلا 

وسؤئ : أيشؤرب    ،صلىلى وَّلََّّوبىلى وَّسَّؤلهللحَّ أنؤل سؤئ : أيزنؤي املؤلمن؟ قؤا : نعؤح       

 وسئ : أيكذب امللمن؟ قا : ال؟ ،اخلمر؟ قا : نعح

َعن   َأِب َثَبَت يف احل يث الصحيح الذي رواه اإلمام البخناري  اب:اجلو

َرَة َرِِضَ  ُُ َقاَ  اهللُ ُهَري  ُِ َوَسل َم: َقاَ  الن بِيُّ  :َعن  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َل »َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِم    ِن َوُهَو ُمل  اِن ِحنَي َيز  ِن الز  َر حِ  ،َيز  َم   َ ُب ا َ ِم   َوَل َيرش  ُب َوُهنَو ُمنل  َ  ،نَي َيرش 

ِم    ُ  َوُهَو ُمنل  ِ ُ  ِحنَي َيّس  ِ ُِ فِيَهنا  ،َوَل َيّس  َفنُع الن ناُس إَِلي ن َوَل َين َتِهنُب ُّن َبن   َير 

ِم     «.َأب َصاَرُهم  ِحنَي َين َتِهُبَها َوُهَو ُمل 

ُُ اهللُ تعاس وَجاَء يف اَُُوط    َرِِحَ
َرِِضَ َواَن ب نِ  ُسنَلي م  َع   َصف  أ لإلماِم َمالِك 

 ُُ ُُ َقاَ  اهللُ َعن ُِ َوَسل َم: ِقيَل لَِرُسوِ  : َأن  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َأَيُكوُن اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِمُ  َجَبانا  اُُ   ؟ل 
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 «َنَعم  » :َفَقاَ  

 ُُ ِمُ  َبِخيال  اُُ َأَيُكوُن  :َفِقيَل َل  ؟ل 

 «َنَعم  » :َفَقاَ  

 ُُ ابا  اُُ َأَيُكوُن  :َفِقيَل َل ِمُ  َكذ   ؟ل 

 «.َل » :َفَقاَ  

ُِ َوَسنل َم يف وَما َثَبَت ع  َسي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِ نا َرُسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ُُ ُسِئَل: َأَيزِن اُُلِمُ ؟ َفَقاَ : َنَعم.ِحيَحِ  َأن  األََحاِديِث الص  

ِ  عن   ولك  َأخَرَج ابُ  َعبِ  الََب    ردَ الن    ِب أَ بَِسنَ   َضِعي
ِ
ُُ  اء َرِِضَ اهللُ َعنن

 ؟ ُ لمِ اُُ  ُ  ِّس ل يَ ، هَ اهللِ وَ  ُس ا رَ : يَ َقاَ  

 «لَك ذَ  ونُ كُ   يَ قَ : »اَ  قَ 

 ؟ ُ لمِ  اُُ زِن ل يَ هَ : فَ اَ  قَ 

 ردَ و ال   بُ أَ  هَ رِ ، وإن كَ ََّل بَ : »اَ  قَ 
ِ
 «اء

 ؟ ُ لمِ اُُ  ُب كذِ ل يَ : هَ اَ  قَ 

نالز    ُّ زِ يَ  ب َ العَ  ، إن   ُ لمِ   ل يُ مَ  َب ذِ ي الكَ فرَتِ يَ  َ  ن  إِ : »اَ  قَ  إس  عُ رِجنيَ  م  ُثن  َ ل 

ُِ لَ عَ  اهللُ وُب تُ يَ ، فَ وُب تُ يَ فَ  ُِ ب  رَ   .«ي

 وبناء عىل ذلك:

ُُ َكاِمال  ََُا  ،وق  َيكِذُب  ،وق  َيِّسُ   ،فاُُلِمُ  ق  َيزِن  ولك  لو َكاَن إِيَ ُن

َ   ،َزَنى ُِ َوعَّل وَما َثَبَت ع  َسي   ،ا َكَذَب وََُ  ،وََُا رَسَ ِ نا َرُسوِ  اهلل َصَّل  اهلُل َعَلي 

َم احَلِ يُث اَُذُكوُر يف السُّ   َوَسل 
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ  واهلل تعاس أعلم. ،َلاِ . هذاآلِ
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ِفؤِننَّ ِلؤِ     ،النَّْ ؤرَِّم النَّْ ؤرَّمِ    ُاتوبىِعال»: ما معنى ا دي  الشريف: 38السلا 

 ؟«خىرَّملوَِّليوسَّتو ِلِ  اآل ،ىوِلاألل

نجُلُهم  اجلواب: َُ َعن  اب نِ  هذا احلَِ يُث رواه احلاكم وأِح  والرتمنذي و

 ُِ َ َة َع   َأبِي ُِ َقناَ  َرِِضَ اهللُ َعنُه  َقاَ :  ُبَري  ُِ َوعنَّل آلِن َرُسنوُ  اهللِ َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

 :  َوَسل َم لَِعِلٍّ
ُِ بِ َرةَ  ُتت بِعِ َل  ،َيا َعِلُّ »َوَصح  َرَة الن م  ُوَس  ،الن م  َوَلي َسنت   ،َفِِن  َلنَك األ 

ِخَرةُ   «.َلَك اآل 

 إس أن  
ِ
َرَة إس اَُرَأِة األَجنَبِي نالن   وق  َذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء  َحنَرام  م 

ن    ،ِ  بَِقص 

ُِ تعناس: ﴿ ،انَِي َ َسَواء  َكاَنِت األُوَس أم الث    ڇ ڇ ڇ ڇوذلنَك لَِقولِن

 .[30]النور:  ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍ ڍ

ُفوُّ ا الن  وأم   َأةِ  مَرُة اَُع  َرُة الَفج  روى اإلمنام أِحن  وأبنو داود  ،َعنَها َفِهَي َنم 

ِ  َعب ِ   ُُ َع   َجِريِر ب  ُت َرُسوَ  : َقاَ  اهللِ َرِِضَ اهللُ َعن ُِ َوعنَّل َسَأل  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ُِ بِ  َوَصح 
ُِ َأةِ َوَسل َم  آلِ َفج  َرِة ال   .َع   َنم 

كَ اِ » :َفَأَمَرِن َفَقاَ   ف  َبرَصَ ِ  «.رص 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ َوَسنل َم:  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ ُصوُد م  َقولِ َفنِِن  َلنَك »فاَُق 

ُوَس  َأِة التي َتَقُع عَّل اَُرَأِة األَجنَ « األ  َرُة الَفج  ن   بِي  هَي َنم  نِط أن  ،ِ  بُِ وِن َقص  وبرَِش 

ة   ُه ُمَباََشَ َف َبرَصَ ِ . ،َيرص   وأن ل َينُمَر َثانَِي  

َأةِ أم   َرَة الَفج  ُه ثم   ،ا م  َواَصَل َنم  َف َبرَصَ ُُ َيَقنُع يف اإلثنِم فِن ن ،َعادَ  أو رَصَ

 بأن   ،واحلََرامِ 
ِ
ال  ع  الُعَلَ ء ُِ اُُ  ومل َيفَهِم الُعَقالُء َفض   َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َراَد م  َقولِن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُوَس »َوعَّل آلِ َرِة األُوَس.استَِ اَمَ  الن  « َفِِن  َلَك األ   م 
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 األَجنَبِي  َمَر إس الن  الن   وَذَكَر الُعَلَ ُء بأن  
ِ
ُِ ُيوِرُث َعَمى الَقلِب َساء َِ  ،ا وَضع 

 واهلل تعاس أعلم. ،وهَو َسبَب  لَِفَساِد اُُجتََمِع. هذا ،ِذيَل ِ الر  وُيوِقُع يف  ،الَبِصجَلةِ 

: هؤ  و:د حؤدي  عؤن سَّؤيِّدىنَّا :َُّسؤوِ  اتى لَّؤلهللى اتل عَِّليوؤلى وَّعلؤى صلىؤلى          39السلا 

 فننل يتعاظح؟ ،وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ يقو  فيل: ال العنوا الشيطان

ُ  الش   اجلواب: ز  ََش َلع 
ِِ ُِ تعاس: ﴿ ،ا  عيَطاِن َجا  ڱ ڱ ڱوذلَك لَِقولِ

 .[118-117]النساء:  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

  َأِب  َعنن   وَجنناَء يف َصننِحيِح اإلمننام ُمسننلم 
ِ
َداء ر  ُُ  النن    : َقنناَ  َرِِضَ اهللُ َعننن

ُِ َوَسل َم  َرُسوُ   َقامَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَاهُ اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي   َأُعنوذُ » :َيُقنوُ   َفَسنِمع 

 «.ِمن َك باهللِ 

َعنَُك » :َقاَ   ُثم   نَ  َأل   «.نَثاَلثا  اهللِ ن  بَِلع 

ُُ  َيَ هُ  َوَبَسطَ  ناَلةِ  ِمن  َفَرغَ  َفَل    ،َشي ئا   َيَتنَاَوُ   َكَأن    ،اهللِ َرُسنوَ   َينا :ُقل نَنا الص 

نَاكَ  َق    ناَلةِ  يِف  َتُقنوُ   َسنِمع  َك  مَل   َشني ئا   الص  نَمع  ُُ َتقُ  َنس  نَناكَ  ،َذلِنَك  َقب نَل  وُلن   َوَرَأي 

 .َيَ كَ  َبَسط َت 

لِيَس اهللِ  َعُ و   إِن  » :َقاَ   ُُ  َنار   ِم    بِِشَهاب   َجاءَ  إِب  َعَل ِهي يِف  لَِيج   :َفُقل نُت  ،َوج 

ُ   َثاَلَث  ِمن َك باهللِ  َأُعوذُ  ا َعنَُك  :ُقل ُت  ُثم   ،َمر  نَ ِ  َأل  ن ِ اهللِ  بَِلع  نَتأ ِخر   َفَلنم   ،الت ام   ،َيس 

ُ   َثاَلَث  ا ُُ  ُثم   ،َمر  َذهُ  َأَرد  َل واهللِ  ،َأخ  نَوةُ  َلو  نَبَح  ُسنَلي َ نَ  َأِخينَنا َدع   ُموَثقنا   أَلَص 

ُِ  َيل َعُب  َ انُ  بِ لِ  ِول   هذا أوالً.«. ِ ينَ ِ اَُ  َأه 

اَرقطنِي صخلِ اُُ روى أبو َطاِهر ثانيًا:  يَلِمي  ،والن    ةَ ينرَ رَ هُ  ِب أَ   َعنوالن  

ُُ َمرُفوعا  َقاَ :  ن وابُّ ُس تَ  لَرِِضَ اهللُ َعن وهنو  .هِ ََش   من  بناهللِ واذُ و  َعنتَ وَ  ،انَ يطَ الش 

 َحِ يث  َصِحيح.
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َُجي ِمي   ََتِيَم َ  َأِب  َع   وروى اإلمام أِح   َِ  َكانَ  َعم     ،اهل  َصنَّل   الن بِني   َرِدي

ُِ َوَسل   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ  ُكن نُت : َقاَ  َم اهللُ َعَلي  نَ رُ  َفَعَثنرَ  ،ِِحَنار   َعنََّل  َرِديَفن  ،احل ِ

ي َطانُ  َتِعَس  :َفُقل ُت   .الش 

ُِ َوَسل َم:  الن بِيُّ  ِ   َفَقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َتِعَس  :َتُقل   َل »َصَّل  اهلُل َعَلي 

ي َطانُ  ي َطانُ  َتِعَس  :ُقل َت  إَِذا َفِِن َك  ،الش  ي َطانُ  اَظمَ َتعَ  الش  ُِ  يِف  الش  ِس ُُ  :َوَقاَ   ،َنف  ُت ع   رَصَ

  ِ مِ  :ُقل َت  َفَِِذا ،بُِقو  ُ  اهللِ  بِس  َر َُ ُِ  َتَصا ُُ  إَِلي  ُس َغرَ  َيُكونَ  َحت ى ،َنف   «.ُذَباب   ِم    َأص 

 ِ ُُ الن  وهذا احلَِ يُث الرش  ُِ َليَس اَُُراُد ِمن َي ع  َسب  ي ن ه   ،ا  يَطاِن ُمطَلقنالش 

ُي ع  ذلَك ِعنَ َما َيَتَعث  َ  اَُُراُد الن  ن  وإ ءُ ه  اُُسنلَِم إذا  ألن   ،أو َيَقُع يف ُمشكَِل    ،ُر اَُر 

ُُ هنَو النذي أن   وَيُم ُّ  ،يَطاَن َيَتَعاَظُم وَيفَرُح الش   فِن   ،يَطاَن ألَجِل ذلَك الش   َسب  

جِلِه. ،رِ َعثُّ َب يف ذلَك الت  َتَسب   َُ  أو 

 عىل ذلك:وبناء 

نَُ  الش   وُز ََشعَفَلع  ُِ  بِيُّ وَّنَى الن   ،ا  يَطاِن ََتُ بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي 

نن َوَسننل َم عنن  َسننب    ألن   ،أو َيَقننُع يف ُمشننكَِل    ،ُر اإلنَسننانُ يَطاِن ِعنننَ َما َيَتَعث ننالش 

 .ا  َ  َشيئُُ َحق  ن  أَ  يَطاَن يف هذِه احلَاَلِ  َيَتَعاَظُم وَيُم ُّ الش  

هُ َفِِن   ،يَطانَ وَبَحث ُت ع  َحِ يِث: ل َتلَعنُوا الش   وَعَ ُم  ،ُُ َيَتَعاَظُم؛ َفَلم َأِج  

جُل َموُجود . هذاالُوُجوِد ل َيعنِي َأن   َُ  واهلل تعاس أعلم. ،ُُ 

علؤؤى صلىؤؤلى  : هؤؤ  لؤؤَّي  بؤؤأن سَّؤؤيِّدَّنَّا :َُّسؤؤو َّ اتى لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّ     40السؤؤلا 

؟ وهؤؤؤ  ا ؤؤؤ  «ِلعونَّؤؤؤةب عَِّليوهَّؤؤؤا نَّاِقؤؤؤةب ُا َّؤؤؤاحىبونَّا ال»وَّلَّؤؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤؤلهللحَّ قؤؤؤا َّ: 

 اللعنة على ا يوان؟

َرانَ  َع   أخَرَج اإلمام مسلم أوالً: اجلواب:  ُُ  ُحَصني    ب  ِ  ِعم  َرِِضَ اهللُ َعنن
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ُِ  َرُسوُ   َبي نََ  : َقاَ   ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل َم  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ نضِ  يِف َوَصح  نَفاِرهِ  َبع   ،َأس 

َرَأة   َن َصارِ  ِم  َوام  ُ   ،َناَق    َعََّل  األ   .َفَلَعنَت َها ،َفَضِجَر

ُِ َوَسنل مَ  َرُسوُ   َذلَِك  َفَسِمعَ  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن  :َفَقناَ   ،اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

َ  ،َوَدُعوَها َعَلي َها َما ُخُذوا»  «.َمل ُعوَن    اَفِِّن 

ُُ َقاَ :   َل
ُروَها َعَلي َها َما ُخُذوا»ويف ِرَواَي   َثانَِي   َا ،َوَأع   «.َمل ُعوَن    َفِِّن 

ُُ َقاَ :   َل
ُُ »ويف ِرَواَي   َثالَِث    «.ويف ِرَواَي   َثانَِي   َل

ُُ َقاَ :   َل
نَ    َعَلي َها َل   َراحِ  ُتَصاِحب نَا َل  ،اهللِ ي مُ ا َل »ويف ِرَواَي   َرابَِع    «.اهللِ ِم  َلع 

ُِ َوَسل َم أن ثانيًا:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ لق  َأَمَر َسي ُ َنا َرُسوُ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ يف الَقافَِل ِ  ،اَق ُ ُتطَلَ  هذِه الن   َحب  َسَل لَِكي  ل َتص  ل  ،َصناِحَبَتَها َلَعنَت َهنا ألن   ،وُتر 

ُ  َملُعوَن   م  اهللِ تعاسالن   أن   جُل ُمَكل   ألن   ،اَقَ  َصاَر َُ َِِم  .الَبَها  َف  

ُر الن   كَِها هنَو يف احلَِقيَقنِ   بِي  وَأم   َوَسل َم برَِت 
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ر  للَمرَأِة التي َلَعنَِت الن   ُِ َوَسل َم َصَّل  اهللُ  بِي  الن   ألن   ،اَق َ َزج  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َعَلي 

 إن  َكاَن َجاِم 
ِ
 م  األَشَياء

 
ء ٌَ   ِ  .ا  أو َحَيَوان ا  َّنَى ع  َلع 

 وبناء عىل ذلك:

جِل اَُُكل   عنَُ  ل ُتَصبُّ والل   ،رواه اإلمام مسلم ،فاحلَِ يُث َصِحيح   َُ  ،ِِ عَّل 

ُر الن   ُِ َوعَّل بِي  وَأم  ِك الن  َصَّل  اهللُ َعَلي   َوَسل َم برَِت 
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ اَقِ  اَُل ُعوَنِ  م  ِقَبِل  آلِ

ر  هَلَا. هذا  واهلل تعاس أعلم. ،َصاِحَبتَِها هَو َزج 

دىنا :َُّسوِ  ات لَّلهللى اتل عَِّليوؤلى وَّعلؤى   : ه  لَّي  بأنل و:د عن سَّي41ِّالسلا 

 ؟«وَّاللهللبَُّن ،وَّالدُّهوُن ،اْلوَّسَّائىُد ،رَّدُّ   ال ُا َّ »صلىلى وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ أنل قا : 

ِ  ُعَمنَر  َع ِ روى اإلمام الرتمذي  اجلواب: َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ َعننُه  اب 
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ُِ َوَسنل َم: َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِِ ُ  ،َثناَلث  َل ُتنَردُّ »اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  َوَسنا  ،ال 

ه  ُ   «. ُ َوالل بَ  ،َوال ُّ

ُِ الط يَب َقاَ  الرتمذي:  نِي بِ ُ  َيع  ه  .ال ُّ  ؛ وإسنَاُدُه َحَس  

َرةَ وروى اإلمام البخاري ع   َن َصاِري   ب  ِ  َعز   األ 
َثنِي ُثَ َم ُ  :َقاَ   َثابِت  ب نُ   َح  

ُِ َفنَاَوَلنِي طِيبا   :َقاَ  اهللِ َعب ِ    .َدَخل ُت َعَلي 

ُُ َل َيُردُّ الط يَب  اهللَُكاَن َأَنس  َرِِضَ  :َقاَ   َوَزَعنَم َأَننس  َأن  الن بِني   :َقاَ   ؛َعن 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  .َكاَن َل َيُردُّ الط يَب َصَّل  اهللُ َعَلي 

 وبناء عىل ذلك:

الَثَ  ل هذِه األُُموَر الث   وَمعنَاُه أن   ،رواه اإلمام الرتمذي ،فاحلَِ يُث َحَس   

ُِ إذا َق    َردُّ تُ  ُِ لَِضي ِف . هذااُِن   ألن   ،َمَها اُُِضي  واهلل تعاس أعلم. ،َ  فِيَها َقلِيَل  

 ؟فتمرضوا متا:ضوا ال: ما لَّة القو  املشهو:: 42السلا 

: ي  ِفنقَ الث   يس  قَ  ب ِ  هِب وَ   عَ  ،روى ال يلمي يف ُمسنَِ  الِفرَدوسِ  اجلواب:

َ  ل  .واوتُ مُ تَ فَ  مكُ ورَ بُ قُ  وارُ فِ ََت  ول ، ،واُض رَ م  تَ فَ  واُض ارَ ََت

.  َقاَ  َأُبو َحاتِم  ع  هذا احلَِ يِث: ُمنَكر 

؛ فال َيِصحُّ  يف اََُقاِصِ  احلََسنَِ : وعَّل ُكل   َخاِويُّ وَقاَ  الس  
وإن  َوَقَع  ،َحا  

نَياَدُة التني عنَّل َألِسننَِ  َكثِنجل  من  الَعاا الز  وأم   ،بَِبعِض َأصَحابِنَا ُِ م  وهنَي:  ،ِ  فِين

ال .َفَتُموُتوا َفَت ُخُلوا الن   َل هَلَا َأص   اَر؛ فال َأص 

 وبناء عىل ذلك:

  ِ ُلُح يِف الحتَِجاِج  ،ُُ ُمنَكر  ألن   ،فاحلَِ يُث َضِعي  ول يف الستِِشَهاِد. ،ل َيص 

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا
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 رم؟: ما لَّة نسج العنكبو  على فح الغا: يول اهلج43السلا 

ُُ  ِغنجَلةِ اُُ  َعن ِ َذَكَر الط ََبانُّ يف اُُعَجنِم الَكبِنجِل  اجلواب:  َأن   ،َرِِضَ اهللُ َعنن

ُِ َوَسل َم  الن بِي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َغناِر، َلي َلن َ  َشنَجَرة  اهللُ  َأَمنرَ  :َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي   ال 

ُِ  يِف  َفنََبَتننت   نن ُِ َوَسننل مَ َصننَّل  اهللُ الن بِنني   َوج  بِ  َوَصننح 
ُِ ُِ َوعننَّل آلِنن اهللُ  َوَأَمننرَ  ، َعَلي نن

، َُ َعن َكُبو ُِ  يِف  َفنََسَجت   ال  ُِ َوَسنل مَ  الن بِي   َوج  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  ،َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِ  َوَأَمرَ  ، َِحَاَمَتني  ِ ِشي َتني  َغارِ  بَِفمِ  َفَوَقفَتا َوح  َبَل  ،ال   َبط ن    ُكنل   ِمن    َري    ُقن َفَتَينانُ  َوَأق 

م   بِِعِصي ِهم   َرُجل  
ُِ  الن بِني   ِمن َ  َكناُنوا إَِذا َحت ى ،َوُسُيوفِِهم   وَهَراَوهِلِ َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ رَ َوعَّل آلِ َبِعنيَ  َق   َل  ا  ِذَراع َأر  ُضُهم   َتَعج  َغاِر، يِف  َين ُمرُ  َبع   َفَرَأى ال 

ِ َِحَامَ  َغارِ  بَِفمِ  َتني  ُِ  إَِس  َفَرَجعَ  ،ال  َحابِ  .َأص 

ُُ  َفَقاُلوا َغاِر؟ يِف  َتن ُمر   مَل   َلَك  َما: َل   ال 

ُت : َفَقاَ   ِ  َرَأي  َغارِ  بَِفمِ  َِحَاَمَتني  ُِ  َلي َس  َأن   َفَعَرف ُت  ال   .َأَح    فِي

ُِ  الن بِيُّ  َفَسِمعَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ اهللَ  َأن   َفَعنَرَف  َقاَ   َماَوَسل َم َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ  َدَرأَ  َق    ى هَلُ    َفَ َعا ،ِِبَِ   َعن  نَ  َجَزاَءُه    َوَفَرَض  ،َعَلي ِه    َوَسم  ِرر  ََرمِ  يِف  َوُأق   .احل 

ُُ اهللُ َتَعاس:   وَيُقوُ  اإلَماُم الُبوِصجلي َرِِحَ

َُ َعَّل  ظنُّوا احلََ َم َوَظنُّوا الَعنَكُبو

    فَ اعَ َض نمَ   نعَ  تنَ نُأَ  اهللِ   ُ ايَ نقَ وِ 
 

ننمِ   ِ  مَل َتننُس  ومَل ََتُ ي   َخننجِل النََبِ

 األُُطمِ  م  ا   عَ   عَ وَ  وعِ رُ ال ُّ   َ مِ 
 

 وبناء عىل ذلك:

جُلهُ  َُ . هذا ،فاحلَِ يُث َرواُه الط ََباِنُّ و  ِ ُُ َحِ يث  َضِعي واهلل تعاس  ،إل  أن 

 أعلم.
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 عَّؤؤنو ُشؤؤعَّيو   بوؤؤِن عَّموؤؤِرو عَّؤؤنو ا ؤؤدي  الؤؤذر :واه اإلمؤؤال أمحؤؤد  :  44السؤؤلا 

 ُيغَّروبَّللؤؤونَّ  َّمَّؤؤان  النَّؤؤاِ  عَِّلؤؤى يَّؤؤْأاىي»:َّضىؤؤيَّ اتل عَّنؤؤُل قؤؤا :  جَّؤؤدِّهى عَّؤؤنو ِأبىيؤؤلى

 ،وَِّأمَّانَّؤؤؤؤاُاُهحو ُعُهؤؤؤؤوُدُهحو مَِّرجَّؤؤؤؤتو ِقؤؤؤؤدو ُحثَّاِلؤؤؤؤةب مىؤؤؤؤنوُهحو يَّبوِقؤؤؤؤى ،ِغروبَِّلؤؤؤؤًة فىيؤؤؤؤلى

 «.ؤ ِألَّابىعىلى بَّيونَّ وَّشَّبَِّ ؤ  هَِّكذَّا ِفِكاُنوا وَّاخوتَِّلفلوا

 ؟ذَّلىِ  مىنو ُورَُّجامِل ِفمَّا ،اتى :َُّسو َّ يَّا :ِقاللوا

 ِأموؤؤِر عَِّلؤؤى وَُّاْقبىللؤؤونَّ ،ُانوكىؤؤُرونَّ مَّؤؤا وَّاَّؤؤدَُّعونَّ ،اَّعوِرفلؤؤونَّ مَّؤؤا اَّْأُخؤؤُذونَّ» :ِقؤؤا َّ

 «.عَّامَّتىكلحو ِأمورَّ وَّاَّدَُّعونَّ ،خَّالَّتىكلحو

هؤؤو املق ؤؤود مؤؤن قولؤؤل لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى وَّلَّؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤلهللحَّ:   فمؤؤا

 ؟«عَّامَّتىكلحو ِأمورَّ وَّاَّدَُّعونَّ ،خَّالَّتىكلحو ِأموِر عَِّلى وَُّاْقبىللونَّ»

ُِ َوَسل َم:  اجلواب: بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ بُِلونَ »قولُ َصَّل  اهللُ َعَلي  رِ  َعََّل  َوُتق   َأم 

تِ  َر َأنُفِسُكم« ُكم  َخاص   تُِكم.وانَشِغُلوا بَِخاص   ،واحَفُموا ِدينَُكم ،َيعنِي: اِلَزُموا َأم 

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ َصَّل  اهللُ َعَلي  نرَ  َوَتنَ ُعونَ »وَقوُل تُِكم   َأم  « َعنام 

 بُِعوُهم.اَس ول َتت  َيعنِي: ُاتُرُكوا الن  

نِ  ُبوِد:  َقاَ  َصاِحُب َعو  َص    َوَهَذااَُع  كِ  يِف  ُرخ  رِ  َتر  َم  ُروِف اَُ بِ  األ  ِي  ،ع   َوالن ه 

ارُ  َكُثرَ  إَِذا ،ن َكرِ اُُ  َع  َ ََش  َِ  ،األ  َيارُ  َوَضُع َخ   .األ 

 وبناء عىل ذلك:

 ِ ُِ ُيَوج  فاحلَِ يُث الرش  ُُ َزَم   ي ُُلِمَ  إذا َأدَرَك ُِ  َكُثرَ ُُ ا ارُ فِي َ ََش  ُِ  َوَقل   ،األ  فِي

َيارُ  َخ  الِحِهم ،األ   يف إص 
ُِ ُِ وَأهلِ ِس َتِزَ  الن   ،أن َينَشِغَل بِنَف  ل   ،اَس وَيع  هذا بَِشك 

 اإليَ نِي  يف َشخِصي   ا  ولك   إذا َكاَن اإلنَساُن َقِوي   ،َعامٍّ 
ُِ ل  ا  ربَِحيُث َيُكوُن ُمَلث   ، ِ تِ

ُُ َمَع الن   ،ا  رُمَتَأث   رِ َمَع  ،اِس َأوَس فاختاِلُط َم  ُروِف اَُ بِ  األ  ِي  ،ع  َمَع  ،ن َكرِ اُُ  َع  َوالن ه 

ِ عَّل َأَذاُهمالص   ِِ الذي رواه اإلمام أِح  ك  جاَء يف احلَ يِث الرش   ،َب  ي
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ُِ  الن بِي   َع  ،والرتمذي واب  ماجُ ع  ابِ  ُعَمَر َرِِضَ اهلُل َعنُه  َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ُِ بِ  َوَصح 
ُِ َم  َوعَّل آلِ ِم ُ اُُ » :َقاَ  َوَسل  الِطُ  ال ِذي ل  َِبُ  الن اَس  َُيَ  َأَذاُهم   َعََّل  َوَيص 

َممُ  را   َأع  الِطُ  َل  ال ِذي ِم  َأج  َِبُ  َوَل  الن اَس  َُيَ  «.َأَذاُهم   َعََّل  َيص 

 م  الت  وأم  
ُِ ِس وِع يف والُوقُ  ،ِر م  األَََشارِ َأثُّ ا إذا َكاَن اإلنَساُن ََيَاُف عَّل َنف 

ُُ َأوَس  ،اَُعِصَي ِ  َلُ  َل ِ  ،فالُعز  َتِزَم باحلَِ يِث الرش  : وأن َيل  ِِ بُِلونَ »ي رِ  َعََّل  َوُتق   َأم 

تُِكم   رَ  َوَتَ ُعونَ  ،َخاص  تُِكم   َأم   واهلل تعاس أعلم. ،هذا«. َعام 

 ؟«ملعون من سأ  بوجل ات»: ما لَّة ا دي  الشريف: 45السلا 

َعِري   ُموَسى َأِب  َع   َوى الط َباِنُّ رَ  أوالً:اجلواب:  َش  ُُ  اهللُ َرِِضَ  األ  أن   َعن ن

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ  َسَأَ   َم    َمل ُعون  »َقا :  الن بي  َصَّل  اهللُ َعَلي  ن  ،اهللِ بَِوج 

ُِ  ُسِئَل  َم    َوَمل ُعون   ُُ  َفَمنَعَ  اهللِ بَِوج  َِِل ُُ «. َسا ِحيِح. وِرَجاُل  ِرَجاُ  الص 

اهللِ  َرُسنوُ   َقناَ  : َقناَ   َرِِضَ اهللُ َعنُهَ   ُعَمرَ  اب  ِ  َع ِ وَرَوى الط َباِنُّ أيضا  

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُطوهُ  بِاهللِ َسَأَ   َم   » :َصَّل  اهللُ َعَلي  نَتَعاذَ  َوَمن ِ  ،َفنَأع   اس 

َبُلوهُ  إَِلي ُكم   َ ىَأه   َوَم    ،َفَأِعيُذوهُ  بِاهللِ  .«َفاق 

َصنَّل   اهللِ وُ  ُس رَ  اَ  قَ : ا قَ  َرِِضَ اهللُ َعنُهَ   اس  ب  عَ  اب ِ   عَ وَرَوى أُبو َداُود 

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَتَعاذَ  َم »: اهللُ َعَلي   َسنَأَلُكم   َوَمن    ،َفَأِعينُذوهُ  بِناهللِ اس 

 ُِ ُطوهُ  اهللِ بَِوج   .«َفَأع 

نَيا  ثانيًا:  اهللِ َتعناس ِمن  ُحَطناِم الن ُّ
ُِ قاَ  الُعَلَ ُء: إن  ُسلاَ  اهللِ َتعاس بَِوجن

 ُُ نَيا ،َمنِهي  َعن ء  ِم  َمَتاِع ال ُّ ٌَ  ُِ َبنل ُيسنَأُ   ،ألن  اهللَ َتعاس َأعَمُم ِم  َأن ُيسَأَ  بِ

ُِ ادَن  َ  وَنسنَأُ  بَِوجِهنَك الَكنِريِم َأن  ،ِريمِ َنُحَو َنسنَأُلَك ادَن نَ  بَِوجِهنَك الَكن ،بِ

 ُت ِخَلنَا ادَن َ .
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ُِ اهللِ َتعناس فنِن  اهللَ َتعناس  ،وَقاَ  آَخُروَن: َل َتسَأُلوا ِمَ  الن اِس َشيئا  بَِوج

ء  ِمَ  احلَُطامِ  ٌَ  ُِ ُ  َعنََّل األُ  ،َأعَمُم ِم  َأن ُيسَأَ  بِ ُر ادَن ِ  إن نَ  ُهنَو َتنبِين ُمنوِر وِذك 

نِي ن ِ  ،الِعَماِم َل لِلت خِصيصِ   يِف األُُمنوِر ال  
ُِ بِِخناَلِف  ،َفاَل ُيسَأُ  اهللُ َتعاس بَِوجِه

 األُُموِر الِعَماِم.

 وبناء عىل ذلك:

جَل  ،َفُيكَرُه لإلنَساِن أن َيسَأَ  اهللَ َتعاس َُ ُِ اهللِ َتعاس  َأو َأَح ا  ِمَ  الن اِس بَِوج

. أ ،ادَن  ِ  ُِ ُِ وآِخَرتِ تِي َتَتَعل ُ  بِِ ينِ  ِو األُُموِر الِعَماِم ال 

ر  َي عَّل َق  
ُِ اهلِل َتعاس َأن ُيعطِ وُينَ ُب يِف َح   الَعبِ  إَِذا ُسِئَل بَِوج

ُِ َوَسل مَ  ،الستَِطاَع ِ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهلُل َعَلي 

ُِ َتَعاذَ  َم ِ »: وَذلَِك لَِقولِ  اس 

ُطوُه، باهللِ َسَأ  وم    فَأِعيُذوُه، اهللِبِ   إَِلي ُكم   صنَع وَم    َفَأِجيُبوه، َدَعاُكم   َوَم    َفَأع 

ُروفا   ُُ  َما ََتُِ وا مل   َفِِن   َفَكافُِئوُه، مع  ُُ  َفاَدُعوا بُ، ُتَكافُِئوَن ا َحت ى َل  َق    َأن ُكم   َتَرو 

 واهلل تعاس أعلم. ،. هذاعن ُه  اهللُ رِِضَ  ُعَمرَ  اب   َع رَواُه أُبو داُود  «َكاَفأ َُتوهُ 

: ه  و:د عن سَّيِّدىنَّا :َُّسوِ  اتى لَّلهللى اتل عَِّليوؤلى وَّعلؤى صلىؤلى وَّلَّؤَّوبىلى     46سلا ال

 ؟«فننها خريم ات من أ:ضل ،عليكح بالشال»وَّسَّلهللحَّ أنل قا : 

ِل باِلِد الش   اجلواب: وِمنَهنا  ،ِحيُح ِمنَها الص   ،ثجَِلة  اِم َأَحاِديُث كَ َوَرَد يف َفض 

ُِ وِمنَها الض   ،احلََس ُ   فم  هذِه األََحاِديِث: ،ِعي

اهللِ  َرُسوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ َعنُه  ُعَمرَ  اب  ِ  َع َما رواه الرتمذي بَِسنَ   َحَس   

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  الل ُهنم   ،َشناِمنَا يِف  َلنَنا اِرك  بَ  الل ُهم  » :َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

 «.َيَمنِنَا يِف  َلنَا َباِرك  
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ِ َنا َويِف  :َقاُلوا  ؟َنج 

 «.َيَمنِنَا يِف  َلنَا َوَباِرك   ،َشاِمنَا يِف  َلنَا َباِرك   الل ُهم  » :َقاَ  

ِ َنا َويِف  :َقاُلوا  ؟َنج 

َلِزُ   ُهنَاكَ » :َقاَ   ِفَت ُ  الز  ُرُج ن  ِمن َها :َقاَ   َأو  ن  َوِِبَا ،َوال  نُ  ََي  ي َطانِ  َقر   «.الش 

ن ِ  َعن   وَما رواه اإلمام أِح  والرتمذي بَِسنَ   َصِحيح   َرِِضَ  َثابِنت   ب ن ِ  َزي 

 ُُ ُِ َوَسنل َم  َرُسو ِ  ِعن  َ  ُكن ا: َقاَ  اهللُ َعن بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ن  ُنَلل 

قُ َنجَمُع ن  ن آنَ ال  َقاعِ  ِم  ر  َتُب  َما َوِهَي ن  الر  ُِ  ُيك   ن. فِي

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   َفَقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ امِ  ُطوَبى»اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي   «.لِلش 

 اهللِ؟ َرُسوَ   َيا َذلَِك  أِلَيٍّ  :َفُقل نَا

َِِك َ  أِلَن  » :َقاَ   َ ِ  َماَل ِح  نَِحتَ  َباِسَط    الر   «.َعَلي َها َهاَأج 

اِن  ويف ِرَواَي   للط   َ َ  إِن  »يف الَكبجِِل:  ََبَ ِح  ُُ  َلَباِسط   الر  ََت ُِ  َرِح   «.َعَلي 

جُلُه بَِسنَ   َصِحيح   َُ  ُعَمرَ  ب  ِ اهللِ  َعب  ِ  ب  ِ  َسامِلِ  َع   وَما رواه اإلمام أِح  و

ُِ  َع    ُِ  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهلُل َعنُهم  َأبِي بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ اهلِل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُرُج »َوَسل َم:  َُ  ِم    َنار   َسَتخ  َمو  َ وِ  ِم    َأو   ،َحُض  رِ  َنح  َُ  َبح  َمو  َ مِ  َقب َل  ،َحُض   َيو 

ِقَياَم ِ  رُشُ  ،ال   «.الن اَس  ََت 

 ؟َتأ ُمُرَنا َفَ   ،اهللِ َرُسوَ   َيا :َقاُلوا

 «.امِ بِالش   َعَلي ُكم  » :َقاَ  

اِنُّ وَما رواه اإلماُم أِح  والط   ََسِ ي   َفاتِك   ب  ِ  ُخَري مِ بَِسنَ   َحَس   ع   ََبَ  األ 

 ُُ ُِ َوَسنل َم َقناَ : بِي  ع  الن   ،َرِِضَ اهللُ َعن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن نُل » َصَّل  اهللُ َعَلي   َأه 
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امِ  طُ  الش  ضِ  يِف اهللِ  َسو  َر  َِ  ،َيَشناءُ  ِِم ن    م  ِِبِن َين َتِقمُ  ،األ   َعنََّل  َوَحنَرام   ،َيَشناءُ  َكي ن

ِمنِيِهم   َعََّل  َيم َهُروا َأن   ُمنَافِِقيِهم   ي ما   َأو   ا  َُه   إِل   َيُموُتوا َوَل    ،ُمل  نا   َأو   َُ  «.ُحز 

وَقناَ :  ،واحلَناكم ،انَ وابنُ  ِحب ن ،َما رواه أبو داود ،وم  هذِه األََحاِديِث 

ُُ  َحَواَل َ  اب  ِ  َع  ،ادِ َصِحيُح اإِلسنَ  اهللِ َصنَّل  اهللُ  َرُسنوُ   َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ رُ  َسَيِصجلُ »َعَلي  َم   ُجن ن    ،َُمَن َ ة   ُجنُودا   َتُكوُنوا َأن   إَِس  األ 

امِ  َيَم ِ  َوُجن     ،بِالش  ِعَراِ   َوُجن     ،بِال   «.بِال 

ُت  إِن  اهللِ  َرُسوَ   َيا ِ   ِخر   :َحَواَل َ  اب  ُ  َقاَ   َرك   .َذلَِك  َأد 

امِ  َعَلي َك » :َفَقاَ   َا ،بِالش  ُِ  ِم   اهللِ  ِخجَلةُ  َفِِّن  ِض َتبِي ،َأر  ُُ  إَِلي َهنا ََي   ِمن    ِخجَلَتن

ا ،ِعَباِدهِ  ُقوا ،بَِيَمنُِكم   َفَعَلي ُكم   ،َأَبي ُتم   إِن   َفَأم  ُ ِرُكم      مِ  َواس   َفنِِن   ن َأحَواِضُكم ن ُُ

َل اهللَ  امِ  ِ   َتَوك  ُِ  بِالش  لِ  «.َوَأه 

 وبناء عىل ذلك:

جُلُه بَِسنَ   َحَس    َُ ِظ:  ،فاحلَِ يُث رواه أبو داود و امِ  َعَلي َك »بَِلف  َا ،بِالش   َفِِّن 

ُِ  ِم   اهللِ  ِخجَلةُ  ِض َتبِي ،َأر  ُُ  إَِلي َها ََي   واهلل تعاس أعلم. ،هذا«. َباِدهِ عِ  ِم    ِخجَلَت

: مؤا لؤَّة حؤدي   وبؤان الؤؤذر يقؤو  فيؤل: قؤا  :سؤو  ات لَّؤؤلهللى         47السؤلا  

 بىالؤذَّنو ى  الؤرِّ وقَّ  ِلُيَّوؤرَّلُ  الرَُّجؤ َّ  ِإنَّ»اتل عَِّليولى وَّعلؤى صلىؤلى وَّلَّؤَّوبىلى وَّسَّؤلهللحَّ:     

 : : ق العبد املكتوب؟وه  ينق«. الدُّعَّاُء ِإال اْلِقدَّ:َّ يَُّردُّ وَّال ،ُي ىيُبُل

َبانَ  َع   َرَوى اإلمام أَِحُ  يِف ُمسنَِ ِه  اجلواب: ُُ  َثو   َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ َعنن

ُِ َوَسل َم:  اهللِ َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُجنَل  إِن  »َصَّل  اهللُ َعَلي  نَرمُ  الر  َ   َلُيح  ز   النر 

ن ِب  ُُ  بِالذ  َقَ رَ ا َيُردُّ  َوَل  ،ُيِصيُب َعاءُ  إِل   ل  ُعُمنرِ  يِف  َيِزين ُ  َوَل  ،الن ُّ نَِبُّ  إِل   ال  وُهنَو « ال 

 َحِ يث  َصِحيُح اإِلسنَاِد.
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زِ   ننَبِ  لِلننر  ننا بِالن س  ر  وَمكُتننوب   ،أم  َوَل َيِزيننُ  َوَل  ،َفننِن  ِرزَ  الَعبننِ  ُمَقنن  

َرِِضَ  ُأَماَمن َ  َأِب  َعن   يف الَكبِنجِل  اِنُّ ََبَ َكَ  َجاَء يِف احلَِ يِث الِذي َرَواُه الط   ،َينُقُص 

 ُُ ُِ َوَسنل َم قناَ :  ،اهللُ عن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  ُروُح  َنَفنَث »أن  الن بي  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُقُ سِ  ِعي يِف  ال  سا   َأن   َرو  ُرَج  َل    نف  َيا ِم َ  ََت  ن  ِمَل  َحت ى ال ُّ َتك  تَ  َأَجَلَها، َتس  ِعَب َوَتس   و 

َقَها، ُِلوا ِرز  ِمَلن ُكمُ  َول الط َلِب، يِف  َفَأَج  نتِب َطاءُ  ََي  ِ   اس  ز  ُلُبنوهُ  َأن   النر  ِصنَي ِ  َتط   بَِمع 

ُِ  إِل ِعن َ هُ  َما ُينَاُ   لاهللَ  َفِِن   ،اهلل  «.بَِطاَعتِ

زُ  َل َتِزيُ ُه الط اَع ُ  ُُ اَُعِصَي ُ  ،والر  ا َكناَن الَعبنُ  ِمن  وَلكِ  إذَ  ،وَل ُتنِقُص

ُِ وَلنو َكناَن َقلِنيال   ُُ يِف ِرزِق نا إذا َكناَن َعاِصنيا   ،َأهِل الط اَعِ  َباَرَك اهللُ َتعاس َل وَأم 

َكَ  وَلو َكاَن َكثجِلا .  الََبَ
ُِ  َفَينَتِزُع اهللُ َتعاس م  ِرزِق

ُِ زِ  أِلهنِل الط اَعنوعَّل َهَذا َُتَمُل َأَحاِديُث ِزَيناَدِة النر   وِقل نِ  النِرزِ   ،ا

. ُِ  أِلهِل اََُعاِِص واُُنَكرا

 وبناًء عىل ذلك:

 ،وُهَو َصِحيُح اإلسنَادِ  ،َفاحلَِ يُث َرَواُه ابُ  َماَجُ واحلَاكُِم وأِح ُ 

ُِ بَِسَبِب واَُقُصوُد بِِحرَماِن الر   ِق ُُ َقبَل َخل  ِر َل  اَُُق  
ُِ َكِ  ِم  ِرزِق زِ  َنزُع الََبَ

ا َأهُل الط اَعِ  َفِِن  اهلَل َتعاس ُيَباِرُك هَلُم يِف َأَجلِِهُم اَُحُ ودِ  ، ِ اَُعِصيَ  وِرزِقِهُم  ،أم 

ِحيِح الِذي َرَواُه اإلَماُم الُبَخاريُّ  ،اَُقُسومُ   ب  ِ  َأَنسِ  َع   َكَ  َجاَء يِف احلَِ يِث الص 

ُُ اهللُ  َرِِضَ  َمالِك   ُت  :َقاَ   َعن  ُِ  َرُسوَ   َسِمع  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

هُ  َم   » :َيُقوُ  َوَسل َم  ُُ  ُيب َسطَ  َأن   رَس  ُُ  َل ُق ُُ  ُين َسأَ  َأو   ،ِرز  ُُ  َفل َيِصل   ،َأَثِرهِ  يِف  َل «. َرِِحَ

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا
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لى وَّعلؤى صلىؤلى وَّلَّؤَّوبىلى    : ه  لَّي  بأن سَّيِّدَّنَّا :َُّسو َّ اتى لَّؤلهللى اتل عَِّليوؤ  48سلا ال

 ؟املسلح قت  منعلى ات  أهون حجرًا حجرًا الكعبة دُلهَِّلوَّسَّلهللحَّ قا : 

ُُ  لِ ت  قَ  م  نُ هوَ أَ  ا  رجَ َح  ا  رجَ َح   ِ عبَ الكَ  مُ    هَلَ َحِ يُث:  اجلواب: َقاَ   .مِ سلِ ا

ُِ ِبذا الل   َخاِويُّ اإلماُم الس   ِ  َعَلي ُُ اهللُ تعاس: مَل َأِق ظِ َرِِحَ ِِ اَََفا. ،ف   َكَ  َجاَء يف َكش 

اِن  ولك  َجاَء ِعنَ  الط    جلِ َغنبِ     سلِ مُ  آذى  مَ  :ُُ عَ فَ رَ  س  نَ أَ   عَ  ،ِغجلِ يف الص   ََبَ

 .اهللِ يَت بَ  مَ  َ هَ  َ  ن  أَ كَ فَ   ٍّ َح 

ما   َنَمرَ ُُ أن   ،وروى الرتمذي ع  ابِ  ُعَمَر َرِِضَ اهللُ َعنُه  بَي   إَِس  َيو   إَِس  َأو   ،ِت ال 

بَ ِ  َمَمِك  َما :َفَقاَ   ،ال َكع  َممَ  ،َأع  َمَتِك  َوَأع  ُُ وَ  ،ُحر  ِم ُ ا َممُ  ل  َم    َأع   .ِمن ِك اهلِل  ِعن  َ  ُحر 

اِنُّ وروى الط   رو ب اهللِ  َعب  ِ  َع يف الَكبجِِل  ََبَ  َقناَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ َعنُه   َعم 

ُِ َوَسنل مَ اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي   َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ء   َلني َس » :ُِ َوعَّل آلِ نَرمَ  ٌَ   اهللِ  َعنََّل  َأك 

ِم ِ اُُ  ِم َ   «.ل 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ فاحلَِ يُث ِبذا الل   ُِ َوعَّل آلِ ِظ َما َوَرَد ع  َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ف 

ُِ َوَسل مَ  بِ رو ب  ِ اهلِل  َعب  ِ     عَ ولك  َوَرَد ِعنَ  الرتمذي  ،َوَصح  َرِِضَ اهللُ  َعم 

ُِ َوَسل َم  الن بِي   َأن   ،َعنُه  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َيا َلَزَواُ  » :َقاَ  َصَّل  اهلُل َعَلي  ن   ال ُّ

َونُ  لِم   َرُجل   َقت لِ  ِم   اهللِ  َعََّل  َأه   واهلل تعاس أعلم. ،هذا«. ُمس 

ا :َُّسؤؤو َّ اتى لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى     : هؤؤ  لؤؤَّي  بؤؤأن سَّؤؤيِّدَّنَّ   49السؤؤلا 

 وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ ِقا َّ: اإلناء يستغفر ل عقل؟

ُُ  َأَنس   َع   روى اإلمام مسلم أوالً: اجلواب:  اهلِل  َرُسوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ  َ  َلعَ  َطَعاما   َأَكَل  إَِذا َكانَ َصَّل  اهللُ َعَلي   .الث اَلَث  َأَصابَِع
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َم ُ  َسَقَطت   إَِذا» :َوَقاَ   :َقاَ   ََذى َعن َها َفل ُيِمط   َأَحِ ُكم   ُلق  َيأ ُكل َهنا األ   َوَل  ،َول 

َها ي َطانِ  َيَ ع   «.لِلش 

ُلَت  َأن   َوَأَمَرَنا َع َ  َنس  ُرونَ  َل  َفِِن ُكم  » :َقاَ   ،ال َقص  َك ُ  َعاِمُكم  طَ  َأي   يِف  َت   ََبَ  «.ال 

 ب  ِ  لِِسنَانِ  َوَل    ُأم   َوَكاَنت   َعاِصم   ُأم  روى اإلمام أِح  والرتمذي ع  ثانيًا: 

ِ  ُنَبي َش ُ  َعَلي نَا َدَخَل : َقاَلت   َسَلَم َ  جَل   َ َع    يِف  َنأ ُكُل  َوَنح  ُ  ا َثنَا ،َقص   َرُسنوَ   َأن   َفَحن  

ُِ وَ  ُِ َوَسل َم اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  َوَصح 
ُِ نَع    يِف  َأَكَل  َم   » :َقاَ  عَّل آلِ َسنَها ُثنم   َقص   حَلِ

  ُ َفَر َتغ  ُُ  اس  َع ُ  َل َقص   «.ال 

 : يَلِمي  ُ  »ويف ِرَواَيِ  ال   َفَر َتغ  ُُ  اس  َع ُ  َل َقص  هُ أَ  م  هُ : الل  وُ  قُ تَ فَ  ،ال   ارِ الن    َ مِ  ِجر 

ِ   مِ اَرِن َج  أَ َ  كَ   «.  انِ يطَ الش     َلع 

 وبناء عىل ذلك:

 ِ ؛ ولك   َفَ  َوَرَد يف احلَِ يِث الرش 
ُِ : اإِلَناُء َيسَتغِفُر لاَِلِعِق ِِ  ،َمعنَاُه َصِحيح   ي

ِ وق  َجاَء الرت    يف األََحاِديِث الرش 
ِ
ِ  اإِلَناء يُب يف َلع 

واإِلَناُء  ،يَفِ  التي َذَكرَناَهاُِ

 ُِ : احلَ يِث الرش  ك  جاَء يف  ،َيسَتغِفُر لاَِلِعِق ِِ ُ  »ي َفَر َتغ  ُُ  اس  َع ُ  َل َقص   ،هذا«. ال 

 واهلل تعاس أعلم.

 : ه  لَّي  بأنل جت  قؤراءم األحاديؤ  الشؤريفة ةؤودم باألحكؤال     50السلا 

 كقراءم القرصن الع يح؟

 ،الَواِجُب عَّل اُُلِمِ  أن َيقَرَأ الُقنرآَن الَعمِنيَم ِقنَراَءة  َصنِحيَح    اجلواب:

نبَِحيُث َُيَ  ُض  ،ِحيَح ِ افُِظ عَّل َنط ِ  احلُُروِف بِِِخَراِجَها م  َلَاِرِجَها الص  والنَبع 

ِ  واُُنُ وِد َفُيَحافُِظ عَّل الُغن   ،َدة  َصِحيَح   َأوَجَب تاِلَوَة الُقرآِن الَعمِيِم تاِلَوة  َُمَو  
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 جِويِ .إس آِخِر َأحَكاِم الت  

 بِ 
ِ
ِ وَما َذَكَر َأَح   م  الُفَقَهاء  َُمَنو  ُوُجوِب ِقَراَءِة احلَِ يِث الرش 

ِِ َكِقنَراَءِة  ا  دي

 الُقرآِن الَعمِيِم.

 وبناء عىل ذلك:

 ِ ولك   ،ُد الُقرآُن الَعِميمُ َدة  َكَ  َُيَو  يَفِ  َُمَو  فال ََتُِب ِقَراَءُة األََحاِديِث الرش 

 ِ  أن َُيَافَِظ عَّل َألَفاِ  احلَِ يِث الرش 
ُِ ِِ ََيُِب َعَلي  ا  َصِحيح ا  وَينُطَ  ِِبَا ُنط ق ،ي

 واهلل تعاس أعلم. ،ى ل َتَتَ اَخَل احلُُروُف. هذاَحت  

 

** ** ** 
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وسؤؤألل عؤؤن بعؤؤض  ،ا : إذا أخطؤؤأ اإلنسؤؤان وذهؤؤ  إ  كؤاهن أو عؤؤرَّ 1السؤلا  

   عليل؟فماذا يرتاَّ ،وندل بعد ذل  ،األمو: اليت ح لت معل

ِ  َ ُم عَّل فِعِل اَُعِصَيِ  َدليل  عَّل ِصح  نِب والن  عوُر بالذ  الشُّ : أوالً اجلواب: 

ل  م  اهلل تعاس عَّل َعبِ هِ  ،وَطهاَرِة الَقلِب  ،اإلي نِ  أصحاَب  ألن   ،وهذا َفض 

وَيرِجعوَن إس اهلل تعاس  ،وَن عَّل ما َفَعلواالُقلوِب الَعاِمَرِة باإلي ِن ل ُيرِصُّ 

ِِبنيَ   ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈتعاس: ﴿ قا  ،تا

 ڦ ڦ ڤ. وقا  تعاس: ﴿[201]األعراف:  ﴾گ گ گ ک

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 .[135]آ  عمران:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

َرةَ  َأِب  َع   روى اإلمام مسلم ثانيًا:  ُُ  ُهَري  اهلل  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

 َوَصح  
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل َم: َصَّل  اهللُ َعَلي  ِس  َوال ِذي»بِ نُِبوا مَل   َلو   ،بَِيِ هِ  َنف   َلَذَهَب  ُتذ 

م   َوَدَاءَ  ،بُِكم  اهللُ  نُِبونَ  بَِقو  ِفُرونَ  ُيذ  َتغ  ِفرُ  ،اهللَ َفَيس   «.هَلُم   َفَيغ 

َرةَ وروى اإلمام أِح  ع  أب  ُُ  ُهَري  ُِ  الن بِي   َع  ،َرِِضَ اهللُ عن  َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم قا :  بِ  َوَصح 
ُِ َنَب  َرُجال   ن  إ»َوعَّل آلِ َنب ُت  إِن   َرب   :َفَقاَ   َذن با   َأذ   ن َذن با   َأذ 

هُ  َذن با   َعَمال   َعِمل ُت  :َقاَ   َأو   ِفر   ُ  ن َفا

ُُ  َأن   َفَعلِمَ  َذن با   َعِمَل  َعب ِ ي :َوَجل   َعز   َفَقاَ   ِفرُ  ا  َرب   َل ن َب  َيغ  ُِ  َوَيأ ُخنذُ  الذ   ،بِن

ُُ  َق    َفر   .لَِعب ِ ي َُ

َنَب  َأو  ن  آَخرَ  َذن با   َعِمَل  ُثم   هُ  َذن با   َعِمل ُت  إِن   َرب   :َفَقاَ  ن  آَخرَ  َذن با   َأذ  ِفر   ُ  .َفا
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ُُ  َأن   َعب ِ ي َعلِمَ  :َوَتَعاَس  َتَباَركَ  َفَقاَ   ن َل ِفنرُ  ا  َرب  ن َب  َيغ  ُِ  َوَيأ ُخنذُ  النذ   َقن    ،بِن

 ُُ َفر   .لَِعب ِ ي َُ

َنَب  َأو  ن  آَخرَ  َذن با   َعِمَل  ُثم   هُ  َذن با   َعِمل ُت  إِن   َرب   :َفَقاَ  ن  آَخرَ  َذن با   َأذ  ِفر   ُ  .َفا

ُُ  َأن   َعب ِ ي َعلِمَ  :َفَقاَ   ِفرُ  ا  َرب   َل ن َب  َيغ  ُِ  َوَيأ ُخذُ  الذ  ُُ  َقن    ،بِ َفنر   ،لَِعب نِ ي َُ

َمل    «.َشاءَ  َما َفل َيع 

نضِ  َعن    ،َصنِفي  َ  َع   روى اإلمام مسلم ثالثًا:  َواِج  َبع  َصنَّل  اهللُ  الن بِني   َأز 

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل َم  الن بِي   َع  ،َعَلي  بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

افا   َأَتى َم   » :َقاَ   ُُ  َعر    َع    َفَسَأَل
 
ء َبل   مَل   ٌَ  ُُ  ُتق  َبِعنيَ  َصاَلة   َل  «.َلي َل    َأر 

َرةَ  َأِب  َع وروى اإلمام أِح   ُُ  ُهَري  اهلل َصَّل   َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِِضا   َأَتى َم   »اهللُ َعَلي  َرَأة   َأو َحا  َكاِهننا   َأو   ُدُبِرَهنا يِف  ام 

ُُ َفَص    ن    َعنََّل اهللُ  َأن نَزَ   بِنَ   َكَفرَ  َفَق    ،َيُقوُ   بَِ   َق ُِ  َُمَم  ُِ َوعنَّل آلِن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل مَ  بِ  «.َوَصح 

ُُ َفَصن   من  َذَهنَب إس َعنر   الُفَقهاُء عَّل أن   وَنص    أو كناِه   َفَسنَأَل
ُُ اف   ،َق

ُُ فق  َكذ    ڤ ٹ ٹ ٹقنا  تعناس: ﴿ ،ياُذ باهلل تعاسَب الُقرآَن والعِ واعَتَمَ  َقوَل

. وبننذلَك [65]النمننل:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

ُُ ب  قاَ  فق  ارَتَكَب َكبنجَلة  من  ا إذا مل ُيَص   وأم   ،َيكُفُر الَعبُ  والِعياُذ باهلل تعاس ق 

 إس الَعر  
ُِ ِِِر يف َذهابِ  اِف والَكاِهِ .الَكبا

 وبناء عىل ذلك:

اف  أن َيتوَب إس اهلل  اإلنساِن الذي َذَهَب إس َكاِه   أو َعر  َفَيِجُب َعَّل

َيَتَذك   ،قا  َُشوَطهاتعاس َتوَب   َصاِدَق   َنصوحا  َُمَق   ر  َبعَ  ذلَك َقوَ  اهلل تعاس: ول 
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 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿

ُُ تعاس: ﴿[104]التوب :  ﴾ٴۇ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ . وَقوَل

 .[70]الفرقان:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 أن َُيَ   َ  الَكاِهَ  أو الَعر  وإن َص   
ُِ ُُ اَف في  قاَ  َفَعَلي وإن كاَن  ،َد إسالَم

ُُ أن َُيَ   ُمَتَزو   . هذاجا  فاألحَوُط ل ُِ َ  عَّل َزوَجتِ  واهلل تعاس أعلم. ،َد الَعق 

ا  بعؤؤد أل سؤؤيُلقهما ات اعؤؤ ،: هؤؤ  اجلنؤؤة والنؤؤا: نلوقتؤؤان اآلن 2السؤؤلا 

 قيال الساعة؟

 ٻ ٻ ٻ ٻِ : ﴿َيقوُ  اهللُ تعاس ع  ادَن   أوالً:اجلواب: 

وَيقوُ   .[133]آ  عمران:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گتعاس: ﴿

 .[21]احل ي :  ﴾ڻ ڻ ں ں

 ىئ حئ جئ ی ی ی یاِر: ﴿وَيقوُ  تعاس ع  الن ن

 .[24]البقرة:  ﴾يئ

ُُ  َذرٍّ  َأبعن   ،ِ  اُِعنراِج يف ِقص   روى اإلمام البخاريثانيًا:   ،َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم قا :  بِي  ع  الن   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِخل نُت  ُثم  »َصَّل  اهللُ َعَلي  َن ن َ  ُأد   َفنَِِذا اد 

ُللِ ن ِقباُب ن  َحَباِيُل  فِيَها ُك  ُتَراُِبَا َوإَِذا اللُّل   «.اُ ِس 

َصنَّل  اهللُ  بِني  ع  الن   ،َرِِضَ اهللُ عنُه  َعب اس   اب  ِ  َع  ،انويف ِرواَي   للشيخ

ُِ َوَسل َم قنا :  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نُت  إِن  »َعَلي  َن ن َ  َرَأي  نُت  اد   َوَلنو   ،ُعن ُقنودا   َفَتنَاَول 

 ُُ ُُ  أَلََكل ُتم   َأَصب ُت َيا َبِقَيِت  َما ِمن  ن  مِ  َمن َمرا   َأرَ  َلم  فَ  الن ارَ  َوُأِريُت  ،ال ُّ َيو   «.َأف َمعَ  َقطُّ  َكال 



 

 130 الفتاوى الرشعي 

ُُ  َأَنس   َع   وروى اإلمام مسلم  ُِ  بِني  عن  الن   ،َرِِضَ اهللُ عنن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم قا :  بِ  َوَصح 
ُِ ُس  َوال ِذي»َوعَّل آلِ ن    َنف  نُتم   َلنو   ،بَِينِ هِ  َُمَم  نُت  َمنا َرَأي   َرَأي 

ُتم    «.َكثجِلا   َوَلَبَكي ُتم   ال  َقلِي َلَضِحك 

َت  َوَما :َقاُلوا  اهلل؟ َرُسوَ   َيا َرَأي 

ُت » :َقاَ   َن  َ  َرَأي   «.َوالن ارَ  اد 

َرةَ  َأِب  َع   وروى الرتمذي  ُُ  ُهَري  اهلل َصنَّل   َرُسنوُ   َقناَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َن  َ اهللُ  َخَلَ   َُ ا»اهللُ َعَلي  َسنَل  َوالن نارَ  اد  ينَل  َأر  ِ  إَِس  ِجَب 

َن  ِ  ُُ  َما َوإَِس  إَِلي َها ان ُمر   :َفَقاَ   اد  َ د  لَِها َأع   .فِيَها أِلَه 

لَِهااهللُ  َأَع    َما َوإَِس  إَِلي َها َوَنَمرَ  َفَجاَءَها  .فِيَها أِلَه 

ُِ  َفَرَجعَ  تَِك  :َقاَ   إَِلي  َمعُ  َل  َفَوِعز   .َدَخَلَها إِل   َأَح    ِِبَا َيس 

نت   ِِبَنا َفَأَمرَ  ِجنع   :َفَقناَ  ؛ بِاََُكناِرهِ  َفُحف  ُُ  َمنا إَِس  َفنان ُمر   إَِلي َهنا ار  نَ د    َأع 

لَِها  .فِيَها أِلَه 

ت   َق    ِهَي  َفَِِذا إَِلي َها َفَرَجعَ  ُِ  َفَرَجعَ  ،بِاََُكاِرهِ  ُحف   َلَقن    تِنَك َوِعز   :َفَقناَ   إَِلي ن

ُت  ُخَلَها َل  َأن   ِخف   .َأَح    َي  

َهب   :َقاَ   ُُ  َما َوإَِس  إَِلي َها َفان ُمر   الن ارِ  إَِس  اذ  َ د  لَِها َأع   .فِيَها أِلَه 

َكُب  ِهَي  َفَِِذا ُضَها َير  ضا   َبع  ُِ  َفَرَجعَ  ،َبع  تِنَك  :َفَقناَ   إَِلي ن نَمعُ  َل  َوِعز   ِِبَنا َيس 

ُخ  َأَح     .َلَهاَفَي  

ت   ِِبَا َفَأَمرَ  ُِ  َفُحف  َهَوا ِجع   :َفَقاَ   ؛بِالش   .إَِلي َها ار 

تَِك  :َفَقاَ   إَِلي َها َفَرَجعَ   «.َدَخَلَها إِل   َأَح    ِمن َها َين ُجوَ  َل  َأن   َخِشيُت  َلَق    َوِعز 
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 وبناء عىل ذلك:

اَر َموجوَدتاِن َ  والن  ادَن   ِ  وُفَقهاُؤُهم عَّل أن  ن  َفَ  ُعَل ُء أهِل السُّ فق  ات  

ُُ ادَن   ،ُُها اهللُ تعاس لِِعباِدهِ أَع    ،َللوَقتاِن اآلنَ  ُُ الن   ، ُ فاُُلِمُ  ل  ،ارُ والَكافُِر ل

. آمني. هذاأسأُ  اهللَ تعاس أن ََيَعَلنا م  أهِل ادَن   ُِ لِ  واهلل تعاس أعلم. ،ِ  بَِفض 

 اعَّةى؟السَّ : ما هي ع ما  قىياِل3السلا 

 الس   إن   اجلواب:
ُِ ُ  َعالما ُ  َمنُموما  ،فِذا َبَ َأُ َتواَرَثنت ،اَعِ  َكَخَرزا

نرو ب ن ِ اهلل  َعب ن ِ  َع   روى اإلمام أِح  واحلاكم   َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عننُه   َعم 

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ يَ »اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  ُُ اآل  ُ   ا ُ   َخَرَزا  َمن ُموَما

ل ُك فِذا انَقَطَع  ،ِسل ك   يِف  ُُ َتبَِع  الس  ُض ضا   َبع   «.َبع 

 أوالً: َعالماٌت َظَهَرت وانَقَضت:

ُ  َظَهَرُ وانَقَضت ُِ  ،هُلامنها: وهَي أو   ،ُهناَك َعالما ُُ َصنَّل  اهللُ َعَلي ن بِعَثُت

ُِ َوَسنل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُُ  ثنم   ،َوعَّل آلِ ن ،َوفاُتن وَفنت ُح َبينِت  ،وَهنالُك كَِّسنى وَقيرَصَ

ُُ وَمقَتُل َسي   ،اَُقِ سِ  وَتنناُزُ  احلََسنِ   ،وُخروُج اََنَواِرِج ،ِ نا ُعَمَر َرِِضَ اهللُ عن

. ،اسِ وانتِشاُر األمِ  َبنَي الن   ،بِ  َعِلٍّ َُُِعاِوَيَ  َرِِضَ اهللُ عنُه  جُلها َكثجل  َُ  و

 ت وما َزاَلت:ثانيًا: َعالماٌت َظَهرَ 

ُ  لِِقياِم الس   ن ،اَعِ  َظَهَرُ وما َزاَلتوُهناَك َعالما النَِي منها: ُخنروُج َدج 

 ِمننُهم أن ن َيزُعُم ُكلُّ  ،َثالثنِيَ 
ن ،ُُ َنبِني  َواِحن    ،َصناَرىِ  الَيهنوَد والن  وَتقلينُ  األُم 

نيا ن وهنَو اِس يف احلَياِة الن ُّ الن   َكِع أسَع َ َكِع بِ  اللُّ وَكوُن اللُّ  ،وَزخَرَفُ  اََُساِج ِ 

ُِ  ،ئيِم ن وَتضييُع األماَن ِ ئيُم بُ  الل  الل    ،وَرف نُع الِعلنمِ  ،وَتوسنيُ  األمنِر لَِغنجِل أهلِن
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 وُظهننوُر الن   ،وَكثننَرُة َُشِب اََمننرِ  ،بنناواسننتِباَحُ  الر   ،وانتِشنناُر الَفاِحَشنن ِ 
ِ
سنناء

  ُ ُ  َعاِرينا ن ، اَُعِرَفن ِ ُ  عنَّلِحي نوالت   ،َكاِسيا  ، ِ وَتنَ اعي األَُمنِم عنَّل هنذِه األُم 

ي  ول ُيَصلُّ  ،واَُجيُء إس أبواِب اَُساِجِ  ُركوبا  
وانتِشاُر الَكنِذِب  ،َ  اَُسِج ِ وَن ََتِ

َوُوجوُد  ،وادِ عِر بالس  وِخضاُب الش   ،َجاَرِة وُمَشاَرَكُ  اَُرَأِة فيهاالت   وُفُشوُّ  ،ورِ والزُّ 

َِِفِ  اَُنصوَرِة.وَبقاُء الط   ،َبنَي اُُسلِمنيَ  الَيأسِ   ا

 ثالثًا: َعالماٌت ُصغَرى مل َتظَهْر َبعُد:

ُ  ُصغَرى لِِقياِم الس   منهنا: انِحسناُر َّننِر  ،اَعِ  مل َتمَهر  َبعن ُ وُهناَك َعالما

ُِ ع  َجَبل  م  َذَهب   َواِرِج وُظهنوُر َخن ،باِع وادَ ِد واإلنسِ وَتكُلُم الس   ،الفرا

ُِ واَُسُخ والَقنذُف  ،مانِ آِخِر الز    ،الَعنَرِب  ُ  َعنُ و  وِقل ن ،وَكثنَرُة اََُطنرِ  ،واََس

ُجنِل بَِقنَِب وُمنروُر الر   ،َبينت   وُدخوُ  اإلسالِم يف ُكل   ،وإخراُج األرِض ُبركاَّنا

ُِ وََتَن   ُُ أخي ُِ أن لو كاَن َمكاَن  وَكثنَرُة الن   ،جا ِ ُ  الر  وِقل   ،ي
ِ
 ،منانِ وَتقناُرُب الز   ،سناء

 وَبقاُء َِشاِر اََل ِ . ،ُتعَبُ  فيها األصناُم الَق يَم ُ  ا  ة  َعميَم   ِج   وِرد  

يامي السَّ  ٌة: ،اَعةي رابعًا: َعالماٌت ُكرَبى ليقي  وهَي َعََشَ

ُ  ُكََبى لِِقياِم الس   : الن ُّ  ،اَع ِ وُهناَك َعالما نة   ،اُ  ج  والن    ،خانُ وهَي َعرَشَ

وُطلنوُع  ،وَثالَثنُ  ُخسنوف   ،وَيأجوُج وَمأجوُج  ،بِ  َمريمَ اِ نا ِعيَسى وُنزوُ  َسي  

وُخروُج َنار  م  َعَ ن  ، ِ اب  وُظهوُر ال    ،وَب ِ وإُالُ  باِب الت   ،مِس م  َمغِرِِباالش  

. ،اَس إس اَُحرَشِ َتسوُ  الن   ُِ  وهَي آِخُر الَعالما

 وبناء عىل ذلك:

وُكنل   ،وَسناَعُ  ِّنَاَينِ  الَكنونِ  ،َساَعُ  ِّنَاَيِ  أَجِل الَعبن ِ  ،َساَعتانِ  اَع ُ فالس  

 
 
. والَعاِقُل م  اسَتَع    ،ِمنُه  يف َخفاء ُِ  لَِساَعِ  ِّنَاَيِ  أَجلِ
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تامِ  َِ  ول فِتنَ   ول َِمنَ    ،َنسأُ  اهللَ تعاس ُحسَ  ا
 
جِل ابتاِلء َُ وَنسأُ  اهلَل  ،م  

ُِ َوَسل َم يف ََجيِع ِ نا َُمَم  َقَ  َسي  تعاس ُمرافَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهلُل َعَلي 

  

 واهلل تعاس أعلم. ،الَعوامِلِ. هذا

 : ه  إخوم سيدنا يوسف عليل الس ل أنبياء؟4السلا 

ُُ اهللُ تعاس:  َيقوُ  اإلماُم الُقرُطبِيُّ  اجلواب:  اوانُ َكن منا َِ وُسنيُ  ةُ خنوَ إِ َرِِحَ

 واانُ َكنن بننل ،م  سننلِ مُ  لِ ت ننقَ  يف رونَ ب   َ ُينن ل ينناءَ األنبِ  ألن   ،را  آِخنن ول ل  أو   ل ينناءَ أنبِ 

 اهن. .واابُ تَ  ثم      يَ عِص مَ  وابُ كَ فارتَ  ،منيَ سلِ مُ 

 الس  وَسي  
ُِ ُُ الُم أولُدُه ُهم: َسي  ُ نا َيعُقوُب َعَلي ُِ وإخَوُت واُُنراُد  ،ُ نا ُيوُس

 الس  َ ُة َسي  باألسباِط ُهم َحفَ 
ُِ ني  ا ُذر  وأم   ،المُ ِ نا َيعُقوَب َعَلي ُُ َفُهنم اإلثنَنا َعرَشَ  ،ُت

 الس  وَليَس ِمنُهم َنبِي  إل َسي  
ُِ َِ َعَلي نُ نا ُيوُس كن  َذَكنَرُه ابنُ   ،حيِح الُم عَّل الص 

ُِ البَِ اَيِ .  َكثجل  يف كِتابِ

 وبناء عىل ذلك:

 أكَثُر الس  
ُِ ِِ أن  لَ فالذي َعَلي نإخَوَة َسي   ِِ واَََل  الس 

ُِ َِ َعَلين الُم ِ نا ُيوُسن

 م  الص   ،َليُسوا أنبِياءَ 
ُ ومل ُينَقل  ع  أَح    ،ِْتِمم قالوا بِنُُبو  َحاَبِ  َرِِضَ اهللُ عنُهم أّن 

 ِْتِم.ومل َيُقم  َدليل  عَّل ُنُبو   ،ابِِعنيَ ول ع  أَحِ  الت  

 َعَليِهُم اإلماُم الُقرُطبِيُّ  وَرد   ،ِْتِمبِِعنَي قالوا بِنُُبو  اوُهناَك َبعُض أتباِع الت  

. هذا اِزيُّ يِ  الر  وَفخُر ال     واهلل تعاس أعلم. ،وابُ  كثجل 

 فه  هو حقيقة أل خيا ؟ ،: نسمع كثريًا عن املهدر وظهو:ه5السلا 

ِ  ُظُهوِرِه ُ يف ِقص  وق  َوَردَ  ،َحقيَق   وَليَس بَِخيا    اَُهِ ي   ُظُهورُ  اجلواب:

 منها: ،أَحاِديُث َصِحيَح   
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ُُ  ي   رِ اَُ  ي   عِ َس  أب ع ما رواه احلاكم  َصنَّل   اهلل سوَ  رَ  أن   ،َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  م  أُ  رِ آِخ  يف ُج رُ ََي »: قا اهللُ َعَلي 

ُِ سنقِ يَ  ،يُّ هن ِ اَُ  يتِ  اهللُ ي

 مُ عُمنوتَ  ، ُ يَ اِشناَُ  رُ كُثنوتَ  ،احا  حَ ِص  اُاَ   يعطِ ويُ  ا،اَْت بَ نَ  األرُض  ُج رِ وَُت  ،يَث الغَ 

 .« نيا  ثَ  أو بعا  َس  عيُ  يَ  ، ُ م  األُ 

ُُ اهللُ  َرِِضَ  َعِلٍّ  َع   وما َرَواُه اإلماُم أِحُ  واب  َماَجُ   َرُسنوُ   َقناَ  : َقاَ   َعن 

 ُِ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِ يُّ اَُ »َوَسل َم:  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  نَل  ِمن ا ه  َبي نِت  َأه  ُُ  ،ال  نلُِح  ُيص 

 «.َلي َل    يِف اهللُ 

ُُ  ي   عِ َس  أب ع وما رواُه احلاكُم  َصنَّل   اهلل سنوُ  رَ  قنا : قا َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِِ األَ  مُّ َش أَ  ،يِت البَ  أهَل  ان  مِ  يُّ ه ِ اَُ »: اهللُ َعَلي   ىقنَنأَ  ،نن

 طَ َسنبَ وَ  «هكذا يُ  عِ يَ  ،ل   وظُ  ورا  َج  تئَ لِ مُ   كَ   ل  وعَ  سطا  قِ  األرَض  مألُ يَ  ،جََّل أَ 

ن: من  انحَ جََّل األَ .    الثَ ثَ   َ قَ وعَ  ،امَ واإلِِب   َ حَ ب  َس اُُ  ُِ ينِ مِ يَ  م  نيِ عَ صبُ أُ و هُ سارَ يَ   َّسَ

 .عِ لَ الص   ونَ دُ  وهوَ  عرِ م  الش   ُِ أِس رَ  مُ    قَ مُ 

 ِقَياِم الس  وظُ 
ُِ ُُ م  َعالما كن   ،اَعِ  التني مل َتمَهنر  َبعن ُ ُهوُرُه َرِِضَ اهللُ عن

ِري   َسنِعي    َأِب  َعن   روى اإلمام أِح  وأبو داود والرتمذي  ُن    َ ُُ  ا َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ناَع ُ  َتُقنومُ  َل »اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   الس 

لَِك  َحت ى لِ  ِم    َرُجل   َيم  ََّل  ،َبي تِي َأه  نَى َأج  أَلُ  ،َأق  َض  َيم  َر  ل   األ  ُُ  ُملَِئت   َكَ   َع    َقب َلن

 «.ِسننِيَ  َسب عَ  َيُكونُ  ،ُظل    

 وبناء عىل ذلك:

ُِ  إماما  باَُِسنيِح عَ وهَو الذي َسُيَصل   ،فق  َتَواَتَرُ األَحاِديُث يف ذلَك  َلين

 َكثجَِلة  ِجن    ،المُ الس  
ُِ ن ،ا  واألَحاِديُث فِي ومنهنا  ،ومنهنا احلََسن ُ  ،ِحيُح منهنا الص 



 

 كتاب العقاِ 

 

135 

ُِ الض    فهَو َحِقيَق   وَليَس َخَيال . ،ِعي

ُُ الَبعُض أن    َعام  وما َزاَ  َحي  وَليَس هَو الذي زَعَم
ِِ ارا  َقبَل أل َُ  ،ا  ُُ َدَخَل 

 (. ُُ َسَيخُرُج يف َيوم  )ماوأن  

َُوضوِع ُموس  أن َتط   ،وأنا َأدعوك يا َأِخي الَكريم َع عَّل هذا ا
عا  يف لِ

َك ََتُِ  ( َفِِن  658: )اُُنَتَمِر؟( رقم َفتوى بُِعنواِن: )ما الَقوُ  يف اَُهِ ي   ،اَُوِقعِ 

 واهلل تعاس أعلم. ،. هذاا  َجَوابا  َشافِي

 ه  هو املسي  الدجا ؟ ،اديَّأو ابن ال َّ ،ائد: من هو ابن ال 6َّالسلا 

ُُ  ن َكِ رِ اُُ  ب  ِ  َُمَم  ِ  َع   روى اإلمام البخاري  اجلواب:  :َقناَ  َرِِضَ اهللُ عنن

ُت  ُِ اهلل  َعب  ِ  ب  َ  َجابِرَ  َرَأي  لِ ِِ ِ  اب  َ  َأن  باهلل  ََي  ا اُ   الص  ج   .ال  

ُِ  :ُقل ُت  لِ  باهلل؟ ََت 

ُت  إِن   :َقاَ   ُِ ََي   ُعَمرَ  َسِمع  ُِ  الن بِي   ِعن  َ  َذلَِك  َعََّل  لِ ُِ َوعَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل مَ  بِ هُ  َفَلم   ،َوَصح  ر 
ُِ َوَسل َم. الن بِيُّ  ُين كِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ  َعب  ِ  ب  ِ  َسامِلِ وروى كذلك ع   اهللُ  ِِضَ رَ  ُعَمنرَ  اب ن َ  َأن   ،اهلل َرِِضَ اهللُ عن

هُ  َعن ُهَ   ََبَ ُِ َوَسل َم  الن بِي   َمعَ  ان َطَلَ   ُعَمرَ  َأن   ،َأخ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  يِف َصَّل  اهللُ َعَلي 

ط   ب َيانِ  َمعَ  َيل َعُب  َوَجُ وهُ  َحت ى ،َصي اد   اب  ِ  ِقَبَل  َره   َبنِنين ِحصِ  ن  ُأُطمِ  ِعن  َ  الص 

ُُلمَ  َصي اد   اب  ُ  َرَب َقا َوَق    ،َمَغاَل َ  ُعر   َفَلم   ،احل  َب  َحت ى َيش  ُِ  الن بِيُّ  ََضَ َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ َه ُ » :َصي اد   ِلب  ِ  َقاَ   ُثم   ،بَِيِ هِ َوعَّل آلِ  «.اهلل؟ َرُسوُ   َأن   َتش 

ُِ  َفنََمرَ  َه ُ  :َفَقاَ   َصي اد   اب  ُ  إَِلي  ي نيَ  َرُسوُ   َك َأن   َأش  ُم   .األ 

ُِ َوَسل َم:  لِلن بِي   َصي اد   اب  ُ  َفَقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَه ُ َصَّل  اهللُ َعَلي   َأن   َأَتش 

 اهلل؟ َرُسوُ  
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 ُُ ُِ باهلل  آَمن ُت  :َوَقاَ   َفَرَفَض  .َوبُِرُسلِ

ُُ  َفَقاَ    ؟َتَرى َماَذا :َل

 .َوَكاِذب   َصاِد    يَيأ تِينِ  :َصي اد   اب  ُ  َقاَ  

ُِ َوَسل َم:  الن بِيُّ  َفَقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ رُ  َعَلي َك  ُخل طَ »َصَّل  اهللُ َعَلي  َم   «.األ 

ُُ  َقاَ   ُثم   ُِ َوَسنل َم:  الن بِيُّ  َل بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ  َقن    إِن  »َصَّل  اهللُ َعَلي   َخَبنأ 

 «.ئا  َخبِي َلَك 

خُّ  ُهوَ  :َصي اد   اب  ُ  َفَقاَ    .خان نن أي ال ُّ  ال ُّ

َسأ   :َفَقاَ   ُ وَ  َفَل    ،اخ  َركَ  َتع  اِوز َل  َأي  ن  َق   رَ  َُتَ رَ  كَ َق   َثالِ  َوَق    .ن َك َأم 

ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُعَمرُ  َفَقاَ   نِي :َعن  ب  اهلل  َرُسوَ   َيا َدع  ِ ُُ  َأَض   .ُعنَُق

ُِ َوَسل َم: َصَّل  اهللُ  الن بِيُّ  َفَقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ  إِن  »َعَلي   ُتَسنل طَ  َفَلن    َيُكن 

 ُِ ُُ  مَل   َوإِن   ،َعَلي  َ  َفاَل  َيُكن  ُِ  يِف  َلَك  َخجل   «.َقت لِ

َرةَ  َأِب  َع   وَجاَء يف ُسنَِ  أب داود  ُُ  ُهَري  اهلل  َرُسنوُ   َقناَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوع ُِ َوَسل َم: َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  َوَصح 
ُِ ناَع ُ  َتُقومُ  َل »َّل آلِ  َثاَلُثنونَ  ََي نُرَج  َحت نى الس 

ابا   ال   َكذ  ِذُب  ُكلُُّهم   ،َدج  ُِ  َوَعََّل اهلل  َعََّل  َيك   «.َرُسولِ

 وبناء عىل ذلك:

ِ  هَو َأَحُ  ال   فابُ  الص  
ِِ وَليَس هَو  ،وهَو م  َدَجاِجَلِ  الَيُهودِ  ،َجاِجَل ِ ا

. هذاج     ال  واهلل تعاس أعلم. ،اُ  األكََبُ

 ،: هؤؤ  البشؤؤر   اآلخؤؤرم يعيشؤؤون حيؤؤام دائمؤؤة باقيؤؤة ال فنؤؤاء فيهؤؤا     7السؤؤلا 

 أو من أه  النا:؟ ،سواء كانوا من أه  اجلنة

 ،ِ  التي ل َيعَلُم َحِقيَقَتها إل اهللُ تعناسهذِه م  َُجَلِ  األُُموِر الَغيبِي   اجلواب:
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نق  ولذلَك َيَتوَ  اِدِ  النذي َيأتِينَنا من  ُِ ادَواُب عَّل ذلَك م  ِخالِ  اََنََبِ الص 

 َرِة.ِ  اَُُطه  ن  وم  ِخالِ  السُّ  ،ِخالِ  الُقرآِن الَعمِيمِ 

ن ،وق  َجناَء يف الُقنرآِن الَعمِنيمِ  ُح بَِ يُموَمنِ  احلَيناِة َبعنَ  الَبعنِث منا ُيرَص 

ُِ الَكِريَمِ : ،ارِ الن   وأِلهلِ  ، ِ أِلهِل ادَن   ،ُشورِ والنُّ   م  هذِه اآليا

ُُ تعاس: ﴿أوالً:   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻَقوُل

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ

ُُ تعاس: ﴿[57]النساء:   حب جب يئ مئ حئ جئ ی ی ی ی. وَقوُل

. [119]اُاِ ة:  ﴾مج حج يث مث جث يت ىت مت حت جت يب ىب مب خب

ُ  َكثجَِلة  َتُ  ُّ  ول  ،َحيُث ل ُخُروَج ِمنها ،ِ  أَب ا  دَن  ِ  يف اعَّل ُخُلوِد أهِل ادَن   وآيا

. ،َزَواَ  هَلُم َعنها  َباِقنَي فيها أب ا  بَِغجِل انِقَطاع  ول ِّنَاَي  

ُُ تعاس: ﴿ثانياً   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ: َقوُل

 ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

ُُ تعاس: ﴿[169-168]النساء:   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ. وَقول

ُُ تعاس: ﴿[65-64]األحزاب:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ھ ھ. وَقوُل

 ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھ ھ

ُُ تعاس: ﴿[23]اد :   ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ . وَقوُل

يُح [74]طُ:  ﴾يئ ُُ َفَيسرَتِ . ،. ل َيُمو ُُ  ول ََييا َحَياة  َتنَفُع

ِري   َسنِعي    َأِب  َع   روى اإلمام البخاري ثالثًا:  ُن    َ ُُ اهللُ  َرِِضَ  ا  :َقناَ   َعن ن
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ُِ َوَسنل َم:  َرُسوُ   َقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َتى»اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ُِ اَُ بِن ُينل   َكَهي َئن ِ  و 

َلَح  َكب     َل  َيا :ُمنَاد   َفُينَاِدي ،َأم  َن  ِ  َأه  بُّونَ  ،اد 
ِِ
َ  .َوَين ُمُرونَ  َفَيرش 

ِرُفونَ  َهل   :َفَيُقوُ    ؟َهَذا َتع 

ُُ اَُ  َهَذا ،َنَعم   :َفَيُقوُلونَ   .َرآهُ  َق    َوُكلُُّهم   ،و 

َل  َيا ،ُينَاِدي ُثم   بُّونَ  ،الن ارِ  َأه 
ِِ
َ  .َوَين ُمُرونَ  َفَيرش 

ِرُفونَ  َهل   :َفَيُقوُ    ؟َهَذا َتع 

ُُ اَُ  َهَذا ،َنَعم   :َفَيُقوُلونَ   .َرآهُ  َق    َوُكلُُّهم   ،و 

َبُح  َل  َيا :َيُقوُ   ُثم   ،َفُيذ  َن  ِ  َأه  َُ  َفاَل  ُخُلود   ،اد  نَل  َوَيا ؛َمو   ُخُلنود   ،الن نارِ  َأه 

َُ  َفاَل   «.َمو 

 ن  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿» :َقَرأَ  ُثم  
ِ
 يِف  َوَهنُلَلء

َل ِ  ف  لِ  َُ َيا َأه  ن   .[39]مريم:  «﴾ڀ ڀ ڀ﴿ن  ال ُّ

اهللِ  َرُسنوُ   َقناَ   :اَ  َقنَرِِضَ اهللُ عننُه   ُعَمرَ  اب  ِ  َع ويف ِرَواَي   للشيخني 

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َدادُ »َصَّل  اهللُ َعَلي  ُل  َفَيز  َن ن ِ  َأه   ،َفنَرِحِهم   إَِس  َفَرحنا   اد 

َدادُ  ُل  َوَيز  نا   الن ارِ  َأه  ِّنِم   إَِس  ُحز   «.ُحز 

َصنَّل  اهللُ  الن بِي    عَ  ،َعن ُهَ  اهللُ  َرِِضَ  ُعَمرَ  اب  ِ  َع وروى اإلمام البخاري 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُخُل » :َقاَ  َعَلي  ُل  َي   َن  ِ  َأه  َن  َ  اد  ُل  ،اد   ،الن نارَ  الن نارِ  َوَأه 

ن   َيُقومُ  ُثم   َل  َيا :َبي نَُهم   ُمَلذ  َُ  َل  ،الن ارِ  َأه  َل  َوَيا ،َمو  َن  ِ  َأه  َُ  َل  ،اد   «.ُخُلود   ،َمو 

 وبناء عىل ذلك:

َِِم   َباِقَي   ل َفنَاَء فِيها ِ  يف فأهُل اَدن   ،فالَبرَشُ يف اآلِخَرِة َيِعيُشوَن َحَياة  َدا

ِِم  بُِ وِن انِقَطاع   ِِم  بُِ وِن انِقَطاع  وأهُل الن   ،َنِعيم  َدا  َدا
 
وبَِ اَي   وِّنَاَي    ،اِر يف َشَقاء
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 ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ. و﴿[107]هود:  ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ﴿

 واهلل تعاس أعلم. ،. هذا[16-15]الَبوج: 

 أل كان مع امل ئكة؟ ،: ه  الشيطان كان من امل ئكة8السلا 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱَيُقو  اهللُ تعاس: ﴿ اجلواب:

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 .[50]الكهِ:  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

َِِكِ : ﴿ ِِ اُاَل  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى وَيُقوُ  اهللُ تعاس يف َوص 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ. وَيُقوُ : ﴿[6]التحريم:  ﴾ۇئ وئ

 .[27]األنبياء: 

 وبناء عىل ذلك:

َِِكنِ  من  َعنَ ِم  ُِ ما ََيِري عنَّل اُاَل َكِ  َدََرى َعَلي
ِِ َفَلو َكاَن إبلِيُس م  اُاَل

َياِّنِم هللِ تعاس  َعامَلَ اِد    ألن   ،ُِ َفَسَ  ع  َأمِر َرب   ولك  ِعنَ َما َكاَن م  اِد    ،ِعص 

َراِم َعَليِهُم الس   ،هَلُُم اختَِيار  
َِِكِ  الكِ  الُم.عَّل َعكِس اُاَل

ُُ تعاس: ﴿ ُِ من  أي: لِِعل   [50]الكهِ:  ﴾ہ ہ ۀ ۀ وَقوُل ِ  َكينُوَنتِن

رِ  َع    َفَسَ   اِد    ُِ  َأم  ُِ َفر   ،َرب  َِِك ِ وهذا الَوص  ُُ وَبنَي اُاَل َثُلوا َأمنَر َفُهُم امتَ  ،َ  َبينَ

ُ  ،اهللِ تعاس  ا هَو فق  َعََص.وأم   ،م ل َيعُصوَن اهللَ ما َأَمَرُهمألّن 

َِِك ِ  وَكاَن َمشُمول  باألَمِر م  اهلِل  ،بل َكاَن َمَعُهم ،َفِبلِيُس مل َيُك   م  اُاَل

ُُ َربُّ  ، ِ ُجوِد آلَدَم بَِسَبِب اَُِعي  تعاس بالسُّ  ع  َعَ ِم  وجل   نَا عز  ولذلَك ِعنَ َما َسَأَل

. ومل [76]ص:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ َقاَ : ﴿ ،ُسُجوِدِه آلَدمَ 
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َِِكِ . هذا: أنا َلسُت َمشُمول  باألَمِر ألن  وجل   نَا عز  َيُقل  لَِرب    ، َلسُت م  اُاَل

 واهلل تعاس أعلم.

وجيؤؤؤ   ،فقؤؤؤا  لؤؤؤي لؤؤؤديقي: أنؤؤؤت نطؤؤؤ    ،: اشؤؤؤاجر  مؤؤؤع :جؤؤؤ  9السؤؤؤلا 

واسؤؤتعطفت قلبؤؤل باسؤؤح  ،فؤؤذهبت معتؤؤذ:ًا إليؤؤل ،أن اعتؤؤذ: إليؤؤلعليؤ   

فأجؤؤؤابين  ،الؤؤؤنيب الكؤؤؤريح لَّؤؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤؤلى وَّعلؤؤؤى صلىؤؤؤلى وَّلَّؤؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤؤلهللحَّ   

 بقولل: يلعن دين النيب ؤ والعياذ بات اعا  ؤ فما حكح هذا الرج ؟

ُِ َمننَع يف تَ  ََيِننُب عننَّل اإلنَسنناِن أن َيُكننوَن َحكِنني   أوالً: اجلووواب:  َعاُملِنن

ُُ يف َساَعِ  الَغَضِب َحت   ،اآلَخِري َ  .وأن َيضبَِط َنفَس  ى ل ََيَتاَج إس اعتَِذار 

ُِ  ثانيًا: ُِ أن َيعَتِذَر إَِلي َو َأِخي  َنح 
ِ
ُُ َقبنَل وأن َيَتَحل   ،الَواِجُب عَّل اُُِسء َل ِمنن

 ُِ   ألن   ،َموتِ
 
 والس  باحلََسنَ  ،َيوَم الِقَياَمِ  َيوُم َجَزاء

ُِ .ي  ا ُِ  َئا

ُِ  ثالثًا: َر َأِخي ُِ أن َيقَبَل ُعذ   إَِلي
ِ
ُِ إذا َجاَءُه ُمَتنَص   ،ََيُِب عَّل اَُُساء  ،ال  م  َذنبِن

ُُ  ةَ يرَ رَ هُ  ِب أَ  ع روى احلاكم  ُِ  اهللِ وُ  ُسنرَ  اَ  َقن: اَ  قَ َرِِضَ اهللُ َعن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُُ مِ  ذلَك  ل  بَ ق  يَ ل  فَ  ال  ص  نَ تَ مُ  وهُ ُخ أَ  اهُ تَ أَ   ومَ »َوعَّل آلِ نَُمِ  ،ن  انَ َكن ا  ق 

 «.وَض احلَ  َل  عَ  د  رِ يَ  ملَ  ل  فعَ يَ  مل ن  ِِ فَ  .ال  بطِ مُ  أو

ِ َلفُّ الت  رابعًا:  ِر الرص  ِِنَرِة اإلينَ ِن ُظ بالُكف  ُُ ُلِرج  ع  َدا يِح الذي ل َتأِويَل َل

 والِعَياُذ باهللِ تعاس.

 ء عىل ذلك:وبنا

َمَ  اََبِيَثَ  الَقِذَرَة اَُذُكوَرَة يف السُّ 
َلاِ  فهَو ُمرَت   ع  فم  َقاَ  هذِه الَكلِ

ُِ ُُ َلَعَ  ال   ألن   ،وجل   ِديِ  اهللِ عز    َسي ُ َنا َرُسوُ  اهللِ َصَّل  اهلُل َعَلي 
ُِ يَ  الذي َجاَء بِ

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ يح  وهذا كُ  ،َوعَّل آلِ ر  رَصِ  أن َُيَ    ،ف 

ُِ ُُ ََيُِب َعَلي  ،َد إسالَم
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 هلِل عز  
ُِ وأن  ،وُيَعاِهَ  اهللَ تعاس أن ل َيُعوَد إس ِمثلَِها َثانَِي    ،وجل   وَيصُ َ  بَِتوَبتِ

 إن  َكاَن ُمَتَزو  َُيَ   
ُِ َ  عَّل َزوَجتِ  واهلل تعاس أعلم. ،. هذاا  جَد الَعق 

نبياء الذين ذكرهح ات اعا    القرصن الع ؤيح  : ه  مجيع األ10السلا 

 :س  من قىبَِّ  ات اعا ؟

 إس أن   اجلواب:
ِ
َرُسنو    َفُكلُّ  ،بِي  م  الن   ُسوَ  َأَعمُّ الر   َذَهَب َُجُهوُر الُعَلَ ء

َس. ،َنبِي    ول َعك 

 فالر  
 
ُِ بَِشء ُِ للن  َأَمرَ  ثم   ،ُسوُ : هَو َم  َأوَحى اهللُ تعاس إَِلي نُه بَِتبلِيِغ ا اِس؛ أم 

 بِيُّ الن  
 
ُِ بَِشء ُِ للن   ،: َفُهَو َم  َأوَحى اهللُ تعاس إَِلي ُه بَِتبلِيِغ  اِس.ومل َيأُمر 

 وبناء عىل ذلك:

ِي َيت   بِيُّ ُسوُ  والن  فالر    ،غُ ُسوُ  ُيَبل  فالر   ،بلِيغِ وََيَتلَِفاِن يف الت   ،ِفَقاِن يف الَوح 

 واهلل تعاس أعلم. ،ُُ مل ُيلَمر  بذلَك. هذاألن   ،ل ُيَبل غُ  بِيُّ والن   ،أُمور  بذلَك ُُ مَ ألن  

 

** ** ** 
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: ه  جيو  للمرأم إذا أجنبت أن اقول بأعما  البيت قب  االغتسؤا   1السلا 

 من جنابتها؟

نَرةَ  َأِب  َعن   روى اإلمام البخاري  اجلواب: ُُ َرِِضَ  ُهَري   الن بِني   َأن   ،اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ َصَّل  اهللُ َعَلي   ،ُجنُنب   َوُهوَ  ِ ينَ ِ اَُ  َطِريِ   َبع ضِ  يِف  َلِقَي

ُت  ُُ  َفان َخنَس  َتَسَل  َفَذَهَب  ،ِمن   ُ  .َفا

َرةَ  َأَبا َيا ُكن َت  َأي  َ » :َفَقاَ   َجاءَ  ُثم    «.؟ُهَري 

ُت  ُجنُبا   ُكن ُت  :َقاَ   ِ  َعََّل  َوَأَنا ُأَجالَِسَك  َأن   َفَكِره  جل   .َطَهاَرة   َُ

لِمَ اُُ  إِن   ،اهلل ُسب َحانَ » :َفَقاَ    «.َين ُجُس  َل  س 

ُُ اهللُ تعاس:  ُِ وفِ قاَ  احلَافُِظ بُ  َحَجر  َرِِحَ   ِ و  أَ  عن  سا ِ الُتِ  أخجلِ تَ  وازُ َج  ي

 .َل ِس غتَ يَ  أن بَل قَ  ُِ جِ واِِ َح  يف ِب نُ ادُ  ِف رَصُّ تَ  وازِ َج  ََّل عَ وَ قاَ :  ؛ ثم  ُِ وبِ ُج وُ  قِت وَ 

َِِش َ  َع   وروى اإلمام مسلم  اهلل  َرُسنوُ   َكنانَ : َقاَلنت  َرِِضَ اهللُ عنهنا  َعا

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  أَ َتَوض   َينَامَ  َأو   َيأ ُكَل  َأن   َفَأَرادَ  ُجنُبا   َكانَ  إَِذاَصَّل  اهللُ َعَلي 

اَلةِ  ُوُضوَءهُ   .لِلص 

َط اِب  ب  َ  ُعَمرَ  َأن   ،َرِِضَ اهللُ عنُه  ُعَمرَ  اب  ِ  َع وروى الشيخان   َ  َسنَأَ   ا

ُِ َوَسل َم:  َرُسوَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُق ُ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   ؟ُجنُب   َوُهوَ  َأَحُ َنا َأَير 

أَ  إَِذا ،َنَعم  » :َقاَ   ُق    ُكم  َأَح ُ  َتَوض   «.ُجنُب   َوُهوَ  َفل جَل 

 وبناء عىل ذلك:

 ،فال َحَرَج عَّل اَُرَأِة أن َتقوَم بأع ِ  الَبيِت َقبَل الُتِساِ  م  َجناَبتِها

ُِ  ولك    ُِ ِدَنَاَبتِ َأ ولو َتَوض   ،األفَضَل للُجنُِب أن ُيساِرَع إس الُتِساِ  َخشيََ  نِسيانِ
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 ُِ ُِ َيكوُن األفَضُل. هذا ادُنُُب َقبَل َطَعاِم ُِ أو َنوِم ُِ وَعَملِ ابِ  واهلل تعاس أعلم. ،وََشَ

ه  هو واجؤ  أل سؤنة؟ وهؤ  حكمؤل كؤذل        ،: ما حكح غس  اجلمعة2السلا 

 زين؟على من ال جت  عليل اجلمعة من النساء واألطفا  املميِّ

ِري   َسنِعي    َأِب  َع   روى اإلمام أِح   أوالً:اجلواب:  ُُ َرِِضَ  اَُن    ، اهللُ عنن

ُِ َوَسنل َم  َرُسوَ   َأن   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن نُل » :َقناَ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  س  ُُمَعن ِ  ُُ  اد 

 «.َُم َتلِم   ُكل   َعََّل  َواِجب  

َرِِضَ اهللُ  ُجن نُ ب   ب ن ِ  َسُمَرةَ  َع   وروى اإلمام أِح  وأبو داود والرتمذي 

 ُُ ُِ َوَسنل َم: اهلل َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  عن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نأَ  َمن   » َصَّل  اهللُ َعَلي   َتَوض 

مَ  ُُمَع ِ  َيو  َمت   َفبَِها اد  َتَسَل  َوَم  ،َونِع   ُ  «.َأف َضُل  َفُهوَ  ا

ُِ َصَّل   ،الُغسَل َيوَم ادُُمَعِ  َمطلوب  ََشعا   الُفَقهاُء عَّل أن   َف   ت  ثانيًا: ا لَِقولِ

 ُِ ُِ َوَسنل َم:  اهللُ َعَلي  بِ  َوَصح 
ُِ ُُمَعن َ  َأَحنُ ُكم َجناءَ  إَِذا»َوعَّل آلِ َتِسنل   اد  َيغ  رواه « َفل 

ن. وهنَو ُسنن  َعن ُهَ  اهللُ  َرِِضَ  ُعَمرَ  ب  ِ اهلل  َعب  ِ  َع   اإلمام البخاري  َ ة  ُُِرينِ     ُمَلك 

ن ،مِ وَليَس بَِواِجب  يف َقنوِ  أكَثنِر أهنِل الِعلن ،َصالِة ادُُمَع ِ  ِِ للَحن يِث الس  الِ

أَ  َم   »كِر: الذ   مَ  َتَوض  ُُمَع ِ  َيو  َمت   َفبَِها اد  َتَسَل  َوَم  ،َونِع   ُ  «.َأف َضُل  َفُهوَ  ا

 ثالثًا: 
ِ
سِل ادُُمَعِ  ِعنَ  َُجهوِر الُفَقهاء ُُ ن ،َوقُت  اِدِ  َبعَ  ُطلوِع الَفجِر الص 

. ،م  َيوِم ادُُمَع ِ  ُُ ُُ َقبَل ُِ  ول َُيِز

سُل ادُُمَعِ  ُسن  رابعًا:   هَو للص   ،َ ة     ُمَلك  ُُ
ِ
 الِة ل لليَوِم.وِعنَ  َُجهوِر الُفَقهاء

 وبناء عىل ذلك:

نَفُغسُل ادُُمَعِ  هَو ُسنن    وَلنيَس بَِواِجنب  ِعننَ   ،جنا ِ الر   َ ة  يف َحن      ُمَلك 

.
ِ
 َُجهوِر الُفَقهاء
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 واألطفا ِ سَبِ  للن  ا بالن  أم  
ِ
ُب َعَليِهُم ادُُمَعن ُ اَُُمي   ساء

فنال  ،زيَ  الذيَ  ل ََتِ

 ،ِهنميف َحق   ُُ ُيَسن ُّ فِن ن ،ِهُم الُتِساُ  إل إذا أرادوا ُشنهوَد ادُُمَعن ِ يف َحق   ُيَس ُّ 

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ ُُمَعن َ  ِمنن ُكم َجناءَ  َم   »وذلَك لَِقولِ  اد 

َتِسل   َيغ  َرِِضَ اهللُ عننُه . وهنذا احلَن يُث  ُعَمرَ  ب  ِ اهلل  َعب  ِ  َع   رواه الشيخان « َفل 

ُب َعَليِهُم ادُُمَعن ُ والس  
ومن  ل ََتِنُب  ،وأصنحاَب األعنذارِ  ،ابُِ  َيشَمُل م  ََتِ

 وها.إذا أرادوا أن ُيَصلُّ  ،َعَليِهُم ادُُمَع ُ 

 ،واألفَضُل أن َيكوَن َيوَم ادُُمَع ِ  ،ة  ُأسبوع  َمر    ُكل  واَُرَأُة هلا أن َتغَتِسَل يف

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ لِم   ُكل   َعََّل هلل  َح   »لَِقولِ  َأن   ُمس 

َتِسَل  ام   َسب َع ِ  ُكل   يِف  َيغ  ِسُل  َأي  ُُ  َيغ  َرةَ  َأِب  َع   رواه الشيخان « َوَجَسَ هُ  َرأ َس  ُهَري 

. وهذا َيشَمُل الر   ُُ  واهلل تعاس أعلم. ،ساَء. هذاجاَ  والن  َرِِضَ اهللُ عن

ولكؤن هؤ     ،: من صداب قضاء ا اجة أن يسؤترت اإلنسؤان عؤن األعؤني    3السلا 

 من وسيلة للتسرت عن أعني اجلن أ ناء قضاء ا اجة؟

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ َيقوُ  اهللُ َتَباَرَك وتعناس: ﴿أوالً: اجلواب: 

 ،ياطنُي َيأَلفوَن األماكَِ  التي َيكنوُن فيهنا اَُبنُث . والش  [27]األعراف:  ﴾ڻ ڻ

 احلَاَجِ .
ِ
 والتي م  َُجَلتِها أماكُِ  َقَضاء

ُِ َوَسنل َم َمنا َسي  لق  َعل  ثانيًا:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 
ِ
 احلَاَجن ِ التي م  َُجَلتِها ال ُّ و ،آداَب ُدخوِ  اَاَلء

ِ
 ،عاَء َقبَل ُدخوِ  َمكاِن َقَضناء

ُُبِث  ِم    بَِك  َأُعوذُ  إِن   الل ُهم  »وهَو:   َ ِِِث  ا ََبا  َ َرِِضَ  َأَنس   َع   رواه الشيخان « َوا

. ُُ  اهللُ عن
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َقمَ  ب  ِ  َزي  ِ  َع   وروى اإلمام أِح  وأبو داود  ُُ  َأر   َرُسنوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُشنوَ   َهنِذهِ  إِن  » :َقناَ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  ن َمواِقنَع  احل 

ة  َجاَسِ  ن الن   اََلءَ  َأَحُ ُكم َدَخَل  َفَِِذا ن نيِ ياطِ والش   ان  للجَ ن  َُم َتَُضَ  َ َيُقل   ا  َأُعوذُ  :َفل 

ُُبِث  ِم باهلل   َ ََباِِ  ا  َ  «.ِث َوا

ُُ اهللُ  َرِِضَ  َطالِب   َأِب  ب  ِ  َعِل   َع   وروى الرتمذي  اهلل َصَّل   َرُسوَ   َأن   ،َعن 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُ » :َقاَ  اهللُ َعَلي  َ  َما َسرت  نُيِ  َبني  ن    َأع  ُِ  اد ِ َرا  َبنِني َوَعنو 

اََلءَ  َأَحُ ُهم َدَخَل  إَِذا آَدمَ   َ مِ  :وَ  َيقُ  َأن   ا  «.اهلل بِس 

 وبناء عىل ذلك:

ِ فم  أجِل الت    احلَاَجنِ  ََيِنُب عنَّل وخاص   ، ع  أعنُيِ اِد   َسرتُّ
ِ
   ِعنَ  َقَضاء

 :
ِ
مِ الَعبِ  أن َيقوَ  َقبَل ُدخوِ  اَاَلء ُُبنِث  ِمن  بِنَك  َأُعنوذُ  إِن   الل ُهنم   ،اهلل بِس   َ  ا

ِِِث  ََبا  َ  .َوا

َعُ وٍّ َيرانا ول  لستِعاَذُة التِجاء  إس اهلل تعاس م  ََش  وا ،فالَبسَمَلُ  َسرت  

 واهلل تعاس أعلم. ،َنراُه. هذا

 : ما مقدا: القلتني عند السادم الشافعية؟4السلا 

وهَو ُيساوي  ،َتنِي بِخمس ِِ  رطل عراقي َتقريبا  َر الُفَقهاُء الِقل  َق    اجلواب:

َِ الل نومئ   ومَخ  ،مئتني وأربع كيلو ُرام واهلل  ،رِت َتقريبنا . هنذاسنَي لنرتا  ونِصن

 تعاس أعلم.

 : إذا ألاب طني الشوا:ع الثيابَّ أو البدنَّ فه  يعترب يسًا جي  غسلل؟5السلا 

 اَُعُفو  م  الن   اجلواب:
ُِ ولو َكناَن  ،َواِرعِ ِ  طنُِي الش  َعنها ِعنَ  احلَنَِفي   َجاسا
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الَِب    َُ َِِيت َعنُي الن   ،ما مل ُيَر َعينُها َللوطا  بِنََجاَس    َجاَسِ  َوَجنَب إَزاَلُتهنا إذا فِن ُر

ِر الن    ،َجاَسنِ  الَكثِيَفن ِ َكاَنت أكَثَر م  ِدرَهم  يف الن   رَهِم أو َكاَننت أكَثنَر من  َقن  

ِ  َر بُِمَقع  وُق    ،َمَساَح     َداِخَل َمَفاِصَل األَصابِِع. ِر الَك

ُُ َكناَن َطناِهرا  فهنَو أن ن نِي أو َظن   يف َنَجاَسِ  الط   إذا َشك   ، ِ افِِعي  وِعنَ  الش  

 ُُ : ،َمعُفو  َعن ُُ برُِشوط   وُيعَفى َعن

 َجاَسِ .ن أن ل َتمَهَر ِعنُي الن  1

زا  ع  إَصاَبتِها.2  ن أن َيكوَن اَُارُّ َُمرَتِ

ُُ ماشيا  أو َراكِبا .3  ن أن ُيِصيَب

.َجاَس ن أن َتكوَن الن  4  ُ  يف َثوب  أو َبَ ن 

 وبناء عىل ذلك:

ُُ َفطنُِي الش   َِِيت َعنُي  ،ولو َكاَن َللوطا  بنََجاَس    ،َواِرِع َمعُفو  َعن إل إذا ُر

ُلها. هذاالن   س  َُ  واهلل تعاس أعلم. ،َجاَسِ  َفَيِجُب 

 : ه  جيو  لإلنسان أن يغتس  عريانًا؟6السلا 

نَرةَ  َأِب  َع   خاري روى اإلمام الب أوالً:اجلواب:  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري   :َقناَ   َعن ن

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   َقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َرُجنال   َكنانَ  ُموَسى إِن  »اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ء   ِجل ِ هِ  ِم    ُيَرى َل  ِست جلا   ا  َحِيي   َياء   ٌَ  تِح  ُُ  اس  ِِيَل  نِيبَ  ِم    آَذاهُ  َم    َفهَذاهُ  ،ِمن  ا َ  .إرِس 

ترَِتُ  َما :َفَقاُلوا َ  َهَذا َيس  ا ،بِِجل ِ هِ  َعي ب   ِم    إِل   الت َسرتُّ َك   ن  َبَرص   إِم   َبَيناض   َُمَر 

بََ نِ  َظاِهرِ  يِف  َيم َهرُ  ا ن ِمَزاج   لَِفَسادِ  ال  َرة   َوإِم  َخ   ن  ُأد  يَ ِ  يِف  َنف  ُص   َ ا ن ا  .آَف    َوإِم 

ُُ  َأن   َأَرادَ  اهللَ َوإِن   َِ ما   َفَخاَل  ،ُُِوَسى َقاُلوا ِِم ا ُيََب  َ هُ  َيو  ُُ  َفَوَضعَ  ،َوح   َعََّل  ثَِياَب
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ََجرِ  َتَسَل  ُثم   ،احل   ُ َبَل  َفَرغَ  َفَل    ،ا ُِ  إَِس  َأق  ََجرَ  َوإِن   لَِيأ ُخَذَها ثَِيابِ ُِ  َعَ ا احل  بِن  َفنر  ن  بَِثو 

عا   َوَمََض  ِ ََجرَ  َوَطَلَب  َعَصاهُ  ُموَسى َفَأَخذَ  ن ُمّس  ِب  :َيُقوُ   َفَجَعَل  ،احل   َحَجنرُ  َثنو 

ِب  طِنِي َأي  ن  َحَجرُ  َثو  ِب  َأع  ِب  ُرد   َأو   ،َثو  م   َوَحَجرُ  ،َثو  ِف  َعََّل  بِالض    َحنذ 
ِ
 ن الن نَ اء

ِِيَل  َبنِي ِم    َمأَل   إَِس  ان َتَهى َحت ى ا َ هُ  ،إرِس  َيانا   َفَرَأو  َرَأهُ اهللُ  َخَلَ   َما َس َ َأح   ُعر   ِِم نا َوَأب 

ََجرُ  َوَقامَ  ،َيُقوُلونَ  ُُ  َفَأَخذَ  احل  َب ُُ  َثو  عَ  َأَخنذَ ن  َوَطِفَ   َفَلبَِس ََجرِ  ن َوََشَ بنا   بِناحل   ََض 

ََجرِ  إِن  فواهلل  ،بَِعَصاهُ  ُِ  َأَثرِ  ِم    َلنََ با   بِاحل  بِن َبعنا   َأو   َثاَلثنا   ََض   َفنَذلَِك ؛ مَخ سنا   َأو   َأر 

 ُُ ُلننن  ڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :َقو 

 .[69]األحزاب:  «﴾ڻ ڻ ڻ

ُِ  َع    ،َحكِيم   ب  ِ  َِب زِ روى الرتمذي ع  ثانيًا:  هِ  َع    ،َأبِي  َينا :ُقل ُت : َقاَ   َج  

َراُتنَا ،اهلل َنبِي    ؟َنَذرُ  َوَما ِمن َها َنأ ِ   َما َعو 

َفظ  » :َقاَ   َرَتَك  اح  َجتَِك     مِ  إِل   َعو   «.َيِمينَُك  َمَلَكت   َما َأو   َزو 

مُ  َكانَ  إَِذا ،اهلل َرُسوَ   َيا :ُقل ُت  َقو  ُضُهم   ال   ؟َبع ض   يِف  َبع 

َت  إِن» :َقاَ   َتَطع   «.َيَراَها َفاَل  َأَح    َيَراَها َل  َأن   اس 

 ؟َخالِيا   َأَحُ َنا َكانَ  إَِذا ،اهلل َنبِي   َيا :ُقل ُت  :َقاَ  

َيا َأن   َأَح ُّ هللُ فا» :َقاَ   َتح  ُُ  ُيس   «.الن اسِ  ِم  ِمن 

ُِ َبابنا   َب اإلماُم الُبخاِريُّ وم  هذا اُُنَطَلِ  َبو   ُُ اهللُ تعاس يف َصنِحيِح  ،َرِِحَ

َ ُه يف اََلَوةِ  َ فالس   ،فقا : َباُب م  اَُتَسَل ُعريانا  َوح   رُت أفَضُل.وم  َتَسرت 

 وبناء عىل ذلك:

َيانا  م  أن َيغَتِسَل اإلنساُن فال َحَرَج  نِ هِ  ُعر  ُ ولكن  الت   ،إذا َكناَن لَِوح   َسنرتُّ
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ُُ م  الن   اهللَ تعاس أَح ُّ  فِن   ،أفَضُل  وروى اإلمنام أِحن  عن   ،اسِ أن ُيسَتحيا ِمن

َط اِب  ب  َ  ُعَمرَ   َ ُُ اهللُ  َرِِضَ  ا َا َيا: َقاَ   َعن  ُت  إِن   ،الن اُس  َأيُّ اهلل َصنَّل   َرُسوَ   َسِمع 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِم ُ  َكانَ  َم   » :َيُقوُ  اهللُ َعَلي  مِ باهلل  ُيل  َيو  ِخرِ  َوال   َفناَل  اآل 

ُعَ ن   َِِ ة   َعََّل  َيق  رِ  َعَلي َها ُيَ ارُ  َما َم   َ ِم ُ  َكانَ  َوَم    ،بِا مِ بناهلل  ُيل  َينو  ِخنرِ  َوال   َفناَل  اآل 

ُخل َ    َي   ِم ُ  َكاَنت   َوَم    ،بَِِِزار   إِل   مَ احل  مِ باهلل  ُتل  َيو  ِخرِ  َوال  ُخل   َفاَل  اآل  مَ  َت     َ  «.احل 

ِ ِه.  ،وهذا إذا َكاَن َمَع ََجَاَع    واألكَمُل واألفَضُل أن َيسَترِتَ ولو َكاَن لَِوح 

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

 : ه  جي  ختلي  اللَّية أ ناء الوضوء؟7السلا 

نُل الل   واب:اجل س  َُ َها ََيِنُب  ُة ََتَتَها ول َتسرُتُ َيُ  اََِفيَفُ  التي َتمَهُر الَبرَشَ ح 

نلِ  ،َظاِهِرَها  والُغس 
ِ
 إس َما ََتَتَها يف الُوُضوء

ِ
ُِ تعناس:  ،وإيَصاُ  اَُاء وذلنَك لَِقولِن

 .[6]اُاِ ة:  ﴾پ پ﴿

َيُ  الَكثِيَف ُ ا الل  أم   نُة ََتَتَهناوهنَي التني ل َتمَهنُر  ،ح  نُل  ،الَبرَشَ س  َُ َفَيِجنُب 

ُِ  ألن   ،َظاِهِرَها َفَقط ِل الَوج  ُِ اَُُواَجَهن ُ  ،اهللَ تعاس َأَمَر بَِغس  ُصُل بِ ويف  ،وهَو ما ََت 

َيِ  الَكثِيَفِ  ََتُصُل اَُُواَجَهُ  بالش  الل   ِر الم  ح   اِهِر.ع 

 إس ُسن  
ِ
َيِ  الَكثِيَف ِ لِيِل الل  ِ  ََت  ي  وَذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء ُنا روى أبنو داود  ،ح 

ُُ  َأَنس   َع    ُِ َوَسنل َم  َرُسوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ َعن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

نأَ  إَِذا َكانَ  ن َأَخنذَ  َتَوض    ِمن    ا  َكف 
 
ُُ  ،َمناء َخَلن نَت  َفَأد  ُِ  ََت  ُِ  َفَخل نَل  ،َحنَكِن  ؛ُُ حِل َيَتن بِن

 «.َوَجل   َعز   َرب   َأَمَرِن  َهَكَذا:»َوَقاَ  
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 وبناء عىل ذلك:

ُل َما ََتَتَهافالل   س  َُ ُلَها و س  َُ َيُ  إذا َكاَنت َخِفيَف   َوَجَب  ا إذا َكاَنت وأم   ،ح 

ُل َظاِهِرَها س  َُ . هذا وُس    ،َكثِيَف   َوَجَب 
ِ
لِيُلَها باَُاء  واهلل تعاس أعلم. ،ََت 

 

** ** ** 
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ن مؤن  ومل أمتكهللؤ  ،اقتؤديت بنمؤال سؤريع القؤراءم     ،: أنا شافعي املؤذه  1السلا 

 فه  ل اي لَّيَّة؟ ،قراءم سو:م الفاحتة خلفل

ِ  عنَّل اَُنأموِم يف افِِعي  اَدُة الش  َذَهَب الس   اجلواب: ُ  إس ُوجوِب ِقَراَءِة الَفاَِتَ

ُِ  ،   كانت أم َجهِري      ي  رِس   ،الِة ُمطَلقا  الص   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ لَِقولِ

نَرأ   مَل   َُِ    َصاَلةَ  َل »َوَسل َم:  ن ِ  َيق   ب ن ِ  ُعَبناَدةَ  َعن   رواه الشنيخان « ال كَِتناِب  بَِفاَِتَ

اِمِت  . الص  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

ِ  وجاَء يف ادََمِل عَّل ََشِح اُنَهِ : َيَتَحم   ُل اإلماُم ع  اَُأموِم ِقَراَءَة الَفاَِتَ

ر  ل َيت   ،كنوعِ فأدَرَك اإلماَم يف الرُّ  ،إذا كاَن َمسبوقا   ِسنُع لِِقنَراَءِة أو يف الِقيناِم بَِقن  

.ك  َيَتَحم   ،الَفاَِتَ ِ  ُِ ِِ َوُه يف َحاِ  اقتَِ ا ُُ َسه   ُل عن

جُل اَُسبوِ  فال َيَتَحم  أم   َُ ُُ اإلما  . ،اُم الِقَراَءةَ ُل عن ُِ  وََتُِب َعَلي

 وبناء عىل ذلك:

نِ  فِذا ُكنَت َمسبوقا  وَدَخلَت الص   ة  بِِقنَراَءِة ُسنوَرِة الَفاَِتَ ع  ُمباََشَ َ الَة فاَش 

 الت  
ِ
ُُ ولو مل ُتنتِم   ،ُِ َوجُّ ُدوَن ُدعاء ن ِ  فِذا َرَكَع اإلماُم فارَكع  َمَع َفهنَو  ،ُسنوَرَة الَفاَِتَ

 عنَك.ُل َيَتَحم  

وإذا  ،ِقَراَءَة ُسوَرَة الَفاَِتَ ِ  ا إذا مل َتُك  َمسبوقا  َفَيِجُب َعَليَك أن ُتتِم  أم  

ع  أنَت بِِقَراَءِْتا َبعَ  أن َيقَرَأ هَو  ،ُكنَت ََتَشى َعَ َم إَتاِمها لُِّسَعِ  اإلمامِ  َ فاَش 

ِ  حت    م  ُسوَرِة الَفاَِتَ
ُِ  هلل تعاس أعلم.وا ،ها. هذاى ُتتِم  َبعَض اآليا

أل واؤؤر العشؤؤاء؟ وأيهمؤؤا أو  أن   ،: لؤؤ م الؤؤوار هؤؤ  هؤؤي واؤؤر الليلؤؤة  2السؤؤلا 

 أل قب  ل م الفجر؟ ،ى قب  النولا لهلل
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ُُ قنا :  اجلواب:  َرُسنوَ   إِن  روى اإلمام أِح  ع  أب َبرَصَة َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصناَلة   َزاَدُكم   َوَجل   َعز  اهللَ  إِن  » :َقاَ   اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

َ  فِيَ   َفَصلُّوَها   َصاَلةِ  َبني 
ِ
ِعَشاء ب ِح  َصاَلةِ  إَِس  ال  رُ  ،الصُّ َوت  رُ  ال  َوت   «.ال 

َولِين ِ  َأبوروى أبو داود والرتمذي واب  ماجُ ع   َعنَ ِوي   ال  َرِِضَ اهللُ  ال 

ُُ قا :  ُِ َوَسنل َم  َرُسوُ   َعَلي نَا َخَرَج عن بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  :َفَقناَ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُكم   َق    َوَجل   َعز  اهللَ  إِن  » رُ  َوِهَي  ،الن َعمِ  ُِح رِ  ِم    َلُكم   َخجل    َوِهَي  ،بَِصاَلة   َأَم   نِوت   ،ال 

َ  فِيَ   َلُكم   َفَجَعَلَها   َبني 
ِ
ِعَشاء رِ  ُطُلوعِ  إَِس  ال  َفج   .«ال 

 َصالَة الِوتِر هَي َصنالة  ُتَصنَّل   وَذَكَر الُفَقهاُء بأن  
ِ
 منا َبننَي َصنالِة الِعشناء

 ، ِوتنرا  ل َشنفعا  ا ُتَصَّل  َيت ِوترا  ألّن  وُسم   ،يلِ َُتَتُم ِبا َصالُة الل   ،وُطلوِع الَفجرِ 

.ا ِوتُر الل  ومل َيذُكِر الُفَقهاُء بأّن  
ِ
 يَلِ  أو ِوتُر الِعشاء

ُُ  َجابِر   َع   اإلمام مسلم  وروى اهلل َصَّل  اهللُ  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َفل ُينوتِر   الل ي نلِ  آِخنرِ  ِمن    َيُقنومَ  َل  َأن   َخاَف  َم   »َعَلي 

 ُُ َل  الل ي نلِ  آِخنرِ  َصناَلةَ  َفنِِن   ،ي نلِ الل   آِخنرَ  َفل ُينوتِر   آِخنَرهُ  َيُقنومَ  َأن   َطِمعَ  َوَم    ،َأو 

ُهوَدة    «.َأف َضُل  َوَذلَِك  ،َمش 

 وبناء عىل ذلك:

ها َرسنوُ  اهلل َصنَّل  وَسن    ، ِ َفَصالُة الِوتِر َصالة  َزاَدها اهللُ تعاس عَّل األُم  

ُِ َوَسل َم ِوترا   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ يَلنِ  فنال َحنَرَج الل    ِوتنرَ فِن َنَوى اَُُصل   ،اهللُ َعَلي 

 ُِ .ولك  ل ُتَسم   ،َعَلي
ِ
 ى ِوتَر الِعشاء

َلَب عَّل َظن   َُ  أن  وم  
َعل  َصالَة الِوتِر يف الثُّ ُِ ُلِث ُُ َيسَتيِقُظ َقبَل الَفجِر َفل َيج 

ُيَصل   ،يلِ األخجِل م  الل    وَقبَل الن  وإل َفل 
ِ
 واهلل تعاس أعلم. ،وِم. هذاها َبعَ  الِعشاء
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 : ما حكح ل م الرج  إذا كان يستقب  وجل إنسان أ ناء ال  م؟3السلا 

َِِشن َ  َع   وى اإلمام البخاري ر اجلواب:  َكنانَ  :َقاَلنت   َعن َهنااهللُ  َرِِضَ  َعا

ُِ َوَسنل َم  َرُسوُ   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نطَ  ُيَصنل  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  نيرِ  َوس  ِ  َوَأَننا الّس 

ننَطجِ  ُُ  َع   ُمض  َ  َبي نَنن ِقب َلنن ِ  َوَبننني  َاَجنن ُ  ِ   َتُكننونُ  ،ال  َرهُ  ،احل  ُُ  َأُقننومَ  َأن   َفننَأك  بَِل ننَتق    ،َفَأس 

 «.ان ِساَلل   َفَأن َسلُّ 

 الص   وجاَء يف َرد  
ُِ ِر َمكروها ُُ )الِة ن: اُُحتاِر ن يف ِذك  ُلن ُُ  :َقو   إَس  َوَصناَلُت

 ُِ ُبَخنا َصنِحيِح  َفِفي( إن َسان   َوج  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُعنث َ نُ  َوَكنِرهَ : ِري  ال  َبَل  َأن   َعن ن نَتق   ُيس 

ُجُل  ، َوُهوَ  الر  َقاِِض  َوَحَكاهُ  ُيَصل  ، َعام  ِ  َع    ِعَياُض  ال 
ِ
ُعَلنَ ء ُُ  ال  ل َين ِ  يِف  َوََتَاُمن ِ  احل 

ِح  يِف  َوَقاَ   ارُ  َرَواهُ  َما ََم َمُل  َوُهوَ : ن َي ِ اُُ  ََش  َبز  ُُ  َعِلٍّ  َع    ال   الن بِني   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َأن   َفنَأَمَرهُ  ،َرُجنل   إَس  ُيَصنل   َرُجنال   َرَأىَصَّل  اهللُ َعَلي 

اَلةَ  ُيِعي َ   .الص 

رُ  َوَيُكونُ  َم  َعاَدةِ  األ  ِ َزاَل ِ  بِاإل  َكَراَه ِ  إِلِ ُُ  ،ال  مُ  ألَن  ُك  َينت   َصناَلة   ُكنل   يِف  احل   ُأد 

َكَراَه ِ  َمعَ   .لِل َفَسادِ  َوَلي َس  ال 

َا َوالم اِهرُ  ، َكَراَه ُ  َأّن  ِريم  َي ِ  يِف  َوَُِا ُذكَِر، َُِا ََت  ل  ِ َِ  َأِب  َع    احل   إن  : َقناَ   ُيوُس

تَ  َجاِهال   َكانَ  تَ  َعاُِا   َكانَ  َوإِن   ،ُُ َعل م  ب   .ُُ َأد 

 ُُ ُُ  َوألَن  بِ وَرةِ  اَدةَ ِعبَ  ُيش  ُُ ) الصُّ ُل ُِ  َكَكَراَهن ِ  َقو  َبالِ نتِق  نِمجلُ ( اس  ، الض   لِل ُمَصنل 

َ رِ اَُ  إَضاَف ِ  ِم    َوُهوَ  ُِ  إَس  ص  ُعولِ ُُ ) َمف  ُل ِِنَل  َوَل  َبِعين ا   َوَلنو   َقو  ِح  يِف  َقناَ  ( َحا  ََش 

نُرهُ  َثالِنث   َبي ننَُهَ   َكنانَ  َوَلو  : ن َي ِ اُُ  ُِ  إَس  َظه  ن نَرهُ  َل  َصنل  اُُ  َوج    ُيك 
ِ
 َسنَبِب  ِلن تَِفناء

َكَراَه ِ  ُُ  َوُهوَ  ،ال  وَرةِ  بِِعَباَدةِ  الت َشبُّ  .اهن. الصُّ
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 وبناء عىل ذلك:

 فالص  
ِ
ُِ إنسان  َمكروَه   َكراَهَ  ََتريم  ِعنَ  َُجهوِر الُفَقهاء إل  ،الُة إس َوج 

ُِ اإلنساِن َرُجل  آإذا كاَن َبنَي اَُُصل    ، فال َكراَهَ  يف ذلَك َخر  َظهُرُه للُمَصل   وَوج 

م  إذا كاَن ُيَصل  ك  ل َكراَهَ  يف الص  
ِِ ُُ نا يِر؛ وََتُ ُر  ِحذاَء وسِط الّس  الِة وأماَم

ُ  ُيَصَّل  يَفِ  بأن  يف األحاِديِث الرش   ُُ ما َصح  اإلشاَرُة بأن   . هذاُُ ل َخجَل يف َوج ُِ  ، إَلي

 لم.واهلل تعاس أع

واسؤؤتيقظ قبؤؤ   ،: إذا لؤؤلى الرجؤؤ  بعؤؤد لؤؤ م العشؤؤاء لؤؤ م الؤؤوار4السؤؤلا 

 فه  جي  عليل أن يعيد ل م الوار؟ ،الفجر ف لى التهجد

ُُ  َطل ن    ب ن ِ  َقني سِ  َع   جاَء يف ُسنَِ  أب داود  اجلواب: : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عنن

م   يِف  َعِلٍّ  ب  ُ  َطل ُ   َزاَرَنا َسى ،َرَمَضانَ  ِم    َيو  َطرَ  ِعن َ َنا َوَأم  ي َلن َ  بِنَنا َقنامَ  ُثم   ،َوَأف   الل 

َترَ   .بِنَا َوَأو 

ِجِ هِ  إَِس  ان َحَ رَ  ُثم   ُِ  َفَصَّل   ،َمس  َحابِ رُ  َبِقَي  إَِذا َحت ى ،بَِأص  نِوت  مَ  ال   َرُجنال   َقن  

تِر   :َفَقاَ   َحابَِك  َأو  ُت  َفِِن   ،بَِأص  ُِ َصنَّل  اهللُ الن بِي   َسِمع  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َعَلي ن

َرانِ  َل » :َيُقوُ  َوَسل َم   «.َلي َل    يِف  ِوت 

 الن بِني   َرُجنل   َسَأَ   :َقاَ  َرِِضَ اهللُ عنُه   ُعَمرَ  اب  ِ  َع ِ وروى اإلمام البخاري 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ؟الل ي لِ  َصاَلةِ  يِف  َتَرى امَ  :اُ ِن ََبِ  َعََّل  َوُهوَ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ب َح  َخِشَ  َفَِِذا ،َمث نَى َمث نَى» :َقاَ   ُ   َواِحَ ة   َصَّل   الصُّ َتَر ُُ  َفَأو   «.َصَّل   َما َل

 ُُ َعُلوا» :َيُقوُ   َكانَ  َوإِن  را   َصاَلتُِكم   آِخرَ  اج  ُِ  الن بِني   َفِِن  «. ِوت  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

 ُِ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ  َأَمرَ َوَسل َم  َوعَّل آلِ  .بِ
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ُُ  َجابِر   َع   وروى اإلمام مسلم  اهلل َصَّل  اهللُ  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َفل ُينوتِر   الل ي نلِ  آِخنرِ  ِمن    َيُقنومَ  َل  َأن   َخاَف  َم   »َعَلي 

 ُُ َل  الل ي نلِ  آِخنرِ  َصناَلةَ  َفنِِن   ،الل ي نلِ  آِخنرَ  َفل ُينوتِر   ِخنَرهُ آ َيُقنومَ  َأن   َطِمعَ  َوَم    ،َأو 

ُهوَدة    «.َأف َضُل  َوَذلَِك  ،َمش 

 ُُ م  َصَّل  الُفَقهاُء عَّل أن   وق  َنص  
ِ
قناَم من   ثنم   ، الِوتَر َبعَ  َصالِة الِعشاء

ُِ يِل َفَصَّل  الل    َر َقبَل ذلَك.ُُ أوتَ ألن   ،ول ُيعيُ  الِوترَ  ، فال َحَرَج َعَلي

 وبناء عىل ذلك:

 فم  َصَّل  
ِ
ُُ ل ُيعيُ  َصالَة َ  فِن  َهجُّ  الت  َصَّل   ثم   ، الِوتَر َبعَ  َصالِة الِعشاء

ُِ َوَسل َم:  ،الِوترِ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهلُل َعَلي 

ُِ َرانِ  َل »لَِقولِ  ،هذا«. َلي َل    يِف  ِوت 

 واهلل تعاس أعلم.

فهؤ  جيؤ     ، ح وجد  مجاعؤة ي ؤلون   ،: إذا لليت املكتوبة منفردًا5 السلا

 أن أعيد ال  م معهح؟ عليَّ

َودِ  ب  ِ  َيِزي ِ  ب  ِ  َجابِرِ روى اإلمام أِح  والرتمذي ع   أوالً:اجلواب:  َس   األ 

َعاِمِري   ُِ  َع    ال  ُُ : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عنُه   َأبِي ُِ اهلل َصنَّل   َرُسنو ِ  َمنعَ  َشنِه   اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُُ َوعَّل آلِ َت ُُ  َفَصل ي ُت  ،َحج  رِ  َصاَلةَ  َمَع َفج  نِج ِ  يِف  ال  ِِ  َمس  َي ن  َ  ،ا

ُُ  َقََض  َفَل    ِ  ُهوَ  إَِذا َصاَلَت ِج ِ اَُ  آِخرِ  يِف  بَِرُجَلني  َيا مَل   س  ُُ  ُيَصل   .َمَع

 «.ِِبَِ   َعَل  » :َفَقاَ  

َع ُ  ِِبَِ   َفُأِ َ  ُِِصُهَ   َتر   .َفَرا

َيا َأن   َمنََعُكَ   َما» :َقاَ    «.؟َمَعنَا ُتَصل 

ي نَا ُكن ا َق    ،اهلل َرُسوَ   َيا :َقاَل   .ِرَحالِنَا يِف  َصل 
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َعاَل  َفاَل » :َقاَ   ي ُتَ   إَِذا َتف  ِج َ  َأَتي ُتَ   ُثم   ،ِرَحالُِكَ   يِف  َصل  َيا ،ََجَاَع    َمس   َفَصل 

َا ،َعُهم  مَ   «.َنافَِل    َلُكَ   َفِِّن 

ُُ  َذرٍّ  َأِب  َع   وروى اإلمام أِح   اهلل َصنَّل   َرُسوُ   ِ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ  ،َذرٍّ  َأَبا َيا»اهللُ َعَلي  ُرونَ  ُأَمَراءُ  َعَلي ُكم   َسَيُكونُ  إِن   ُيَلخ 

اَلةَ  َتُهم   َأن َت  َفِِن   ،َمَواِقيتَِها َع    الص  َرك  اَلةَ  َفَصل   َأد  تَِها الص  نَ  ن  لَِوق   يِف  :َقناَ   َوُرب 

لَِك  تِِهم   ُثم   ن َرح   ِ َْتُم   َفِِن   ،ا ا َق    َوَج   َْتُم   َوإِن   ،َصنل ي َت  َقن    ُكن َت  ،َصل و   مَل   َوَجن  

 «.َنافَِل    َلَك  َفَتُكونُ  ،َمَعُهم   َصل ي َت  ُيَصلُّوا

 عَّل استِحباِب إعاَدِة الص   َنص  ثانيًا: 
ِ
 ُمنَفنِردا  الِة ُن  َصنَّل  َُجهوُر الُفَقهاء

وذلنَك لَِتحصنيِل  ،ها ُمنَفنِردا  الَة التني َصنال  وَن تِلَك الص  إذا َوَجَ  ََجاَع   ُيَصلُّ 

لِ  .وُتعَتََبُ يف َحق   ،الَفض   ُِ َنافَل  

 قالوا: ل ُتعاُد َصالُة اَُغنِرِب َُجهوَر الفُ  إل أن  
ِ
نَل بنالث  الن   ألن   ،َقهاء الِث ف 

أو اقَترَصَ عنَّل اثنََتننِي إذا َدَخنَل  ،ها أرَبعا  فِن  أَعاَدها َصال   ،َبعَ  اَُغِرِب َمكروه  

وا  ا إذا َسل  أم   ،انَِي ِ َمَع اإلماِم يف الث   َعنِ  ُوجوبنا  ابِ ُُ َينأ  بالر  فِن ن ،َم َمَع اإلماِم َسنه 

ِو.وَيسُجُ  للس    ه 

ِر لَِكراَهِ  الن   ، ُ وزاَد احلَنَِفي   ِل َبعَ ُُها.َعَ َم إعاَدِة َصالِة الَعرِص والَفج   ف 

 فال ُيعيُ  الِعشاَء.وقاَ  اَُالِكِي  
ِ
 ُ : لو أوَتَر َبعَ  الِعشاء

 وبناء عىل ذلك:

َِِم   ُيَصلُّ َوَج  ثم   ،يَت اَُكتوَبَ  ُمنَفِردا  فِذا َصل   َُ ََجاَع   َقا  َفُيسَتَحبُّ  ،ونَ  

واهلل  ،فضيِل الذي ُذكَِر. هذابالت   ،وَتكوُن َلَك َنافَِل    ،الِة َمَعُهملَك إعاَدُة الص  

 تعاس أعلم.
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فمؤا هؤو القؤو  املسؤنون مؤن أجؤ         ،: إذا وقف الرج  إمامًا بامل ؤلني 6السلا 

 اسوية ال فو ؟

ُعود   َأِب  َع   م روى اإلمام مسل اجلواب: ُُ  َمس   َكانَ : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم  َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َسُح اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  اَلةِ  يِف  َمنَاكَِبنَا َيم   الص 

َتُووا» :َوَيُقوُ   َتلُِفوا َوَل  اس  َِ  ََت  َتِل َ  ُأوُلو ِمن ُكم   لَِيِلنِي ،ُقُلوُبُكم   َفَتخ  اَلمِ األ   ح 

ِذي َ  ُثم   ،َوالنَُّهى ِذي َ  ُثم   ،َيُلوَّنُم   ال   «.َيُلوَّنُم   ال 

ُُ  َأَننس  وروى اإلمام البخاري ع   ناَلةُ  ُأِقيَمنت :َقناَ   َرِِضَ اهللُ عنن  ،الص 

َبَل  ُِ َوَسنل َم  َرُسوُ   َعَلي نَا َفَأق  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  ِهن  :َفَقناَ   بَِوج 

وا ،ُصُفوَفُكم   َأِقيُموا»   ِم    َأَراُكم   َفِِن   ،َوَتَراصُّ
ِ
ِري َوَراء  «.َظه 

ُُ  َمالِك   ب  ِ  َأَنسِ  َع   وروى أبو داود  اهلل َصنَّل   َرُسنو ِ  َعن    ،َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسنل َم  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نوا» :َقناَ  اهللُ َعَلي   ،َبي نََهنا ُبواَوَقنارِ  ،ُصنُفوَفُكم   ُرصُّ

نَاِ   َوَحاُذوا َع  ِس  َفَوال ِذي ،بِاأل  ني َطانَ  أَلََرى إِن   ،بَِينِ هِ  َنف  ُخُل  الش   َخَلنلِ  ِمن    َين  

  ِ َا الص  ََذُف  َكَأّن  ََذُف «. احل  نَم   :احل   .بِالَيَم ِ  َتُكونُ  ِصَغار   ُسود   َُ

اهلل  َرُسنوَ   َأن   ،اهللُ عننُه  َرِِضَ  ُعَمنرَ  ب  ِ اهلل  َعب  ِ  َع   وروى اإلمام أِح  

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نُفوَف  َأِقيُموا» :َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي  ونَ  َفنِِن َ   ،الصُّ  َتُصنفُّ

َِِكنن ِ اَُ  بُِصننُفوِف  َ  َوَحنناُذوا ،اَل وا ،نَاكِننِب اَُ  َبننني  ََلننَل  َوُسنن ُّ  َ ننِ يبِ  َولِينُننوا ،ا  َأي 

َوانُِكم   ُ   َتَذُروا َوَل  ،إِخ  ي َطانِ  ُفُرَجا ُُ  ا  َصنف   َوَصنَل  َوَمن    ،لِلش   َتَبناَركَ اهللُ  َوَصنَل

ُُ  ا  َصف   َقَطعَ  َوَم    ،َوَتَعاَس   «.اهللُ َقَطَع

 وبناء عىل ذلك:

َِ ن  فم  السُّ   ِ  أن َيقوَ  اإلماُم َبعَض ما َوَرَد يف هذِه األحاِديِث إذا َوَق
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 َوَسل َم أن   ِ ومل َيِرد  ع  َسي   ،إماما  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِ  َأوَس وأكَمُل. ن  ولذلَك فالقتِصاُر عَّل السُّ  ،الةِ قاَ : اِسَتووا واسَتقيُموا للص  

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

 : ما حكح اسكيت األطفا  يول اجلمعة أ ناء اخلطبة؟7السلا 

َرةَ  َأِب  َع   الشيخان روى  اجلواب: ُُ  ُهَري  َصنَّل  اهللُ  الن بِي   َع  ،َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ مَ  ،َأن ِصت   :لَِصاِحبَِك  ُقل َت  إَِذا» :َقاَ  َعَلي  ُُمَعن ِ  َينو   اد 

َمامُ  ِ  «.َُ وَلغَ  َفَق    ََي ُطُب  َواإل 

رَ  َأِب  َع   وروى اإلمام مسلم  ُُ  ةَ ُهَري  اهلل  َرُسنوُ   َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ أَ  َم   »َصَّل  اهللُ َعَلي  َس َ  َتَوض  ُوُضنوءَ  َفَأح   َأَتنى ُثنم   ،ال 

ُُمَع َ  َتَمعَ  اد  ِفرَ  ،َوَأن َصَت  َفاس  ُُ  ُُ ُُ  َما َل َ  َبي نَ ُُمَع ِ  َوَبني  نام    ِ َثاَلَثن َوِزَياَدةُ  اد   َوَمن    ،َأي 

َََص  َمس    «.َلَغا َفَق    احل 

اهلل  َرُسنوُ   َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عنُه   َعب اس   اب  ِ  َع ِ وروى اإلمام أِح  

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ مَ  َتَكل مَ  َم   »َصَّل  اهللُ َعَلي  ُُمَع ِ  َيو  َمنامُ  اد  ِ  ََي ُطنُب  َواإل 

َ رِ  َثلِ َكمَ  َفُهوَ  َفارا   ََي ِمُل  احل ِ ُُ  َيُقوُ   َوال ِذي ،َأس  ُُ  َلي َس  :َأن ِصت   َل  «.َُجَُع    َل

ُِ للَخطينِب َينوَم   إس ُوجوِب السنتِ ِع واإلنصنا
ِ
وَذَهَب َُجهوُر الُفَقهاء

ُرَغ من  ى َيفنُل ِعنَ  ُخروِج اََطينِب إس اُِننََبِ حت ننَفُّ بل قالوا: ُيكَرُه الت   ،ادُُمَع ِ 

. ُِ  َصالتِ

 وبناء عىل ذلك:

ُُ والسننتِ ُع أثننناَء ُخطَبننِ  ادُُمَعنن ِ  ول ََيننوُز األمننُر  ،َفَيِجننُب اإلنصننا
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فِن  َفَعنَل ذلنَك اُُسنلُِم فقن   ،هُي ع  اُُنَكِر أثناَء ُخطَبِ  ادُُمَع ِ باَُعروِف أو الن  

ُِ ُ نوانَ َرَج ََتَت الَوعيِ  الذي َذَكَرُه َسي   ،َلَغا ُِ َوعَّل آلِن ا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم يف احلَ يِث الرش   بِ .َوَصح  ِِ  ي

شوَن أثناَء ُخطَبِ  ولك  ل َحَرَج م  اإلشاَرِة لألطفاِ  إذا كانوا ُيَشو  

 ،. هذاأولِياُؤُهم بَِتوِجيِهِهم َقبَل ُحضوِر ُخطَبِ  ادُُمَع ِ  واألَوَس أن َيَتم   ،ادُُمَع ِ 

 واهلل تعاس أعلم.

 ،: لقؤؤد و:د   ا ؤؤدي  الشؤؤريف الرتغيؤؤ    التؤؤبكري ل ؤؤ م اجلمعؤؤة 8السؤؤلا 

 فما هو وقت الساعة األو  ل  م اجلمعة؟

َرةَ  َأِب  َع   روى الشيخان  اجلواب: ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري  اهلل َصَّل   َرُسوَ   َأن   ،َعن 

بِ   َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َتَسَل  َم » :َقاَ  ُِ َوَسل َم اهللُ َعَلي   ُ مَ  ا ُُمَع ِ  َيو  نَل  اد  س  َنَاَبن ِ  ُُ  ،اد 

َ   َراَح  ُثم   َب  َفَكَأن  اَع ِ  يِف  َراَح  َوَم    ،َبَ َن    َقر  َ   ،الث انَِي ِ  الس  َب  َفَكَأن   َوَمن    ،َبَقنَرة   َقر 

اَع ِ  يِف  َراَح  َ   الث الَِث ِ  الس  َب  َفَكَأن  نَرنَ  شنا  َكب   َقنر  ناَع ِ  يِف  َراَح  َوَمن    ،َأق  ابَِعن ِ  الس   الر 

  َ َب  َفَكَأن  ناَع ِ  يِف  َراَح  َوَم    ،َدَجاَج    َقر  َاِمَسن ِ  الس   َ َ   ا َب  َفَكنَأن   َفنَِِذا ،َبي َضن    َقنر 

َمامُ  َخَرَج  ِ ُ اإل  َِِك ُ اَُ  َحَُضَ َتِمُعونَ  اَل رَ  َيس  ك   «.الذ 

َِ الُفَقهاءُ  اَعِ  األوس متى َتبنَ ُأ؟ َفَبعُضنُهم قنا : يف ََت يِ  الس   وق  اخَتَل

وَبعُضنُهم قنا :  ،مسِ وَبعُضُهم قا : َتبَ ُأ م  ُطلوِع الش   ،َتبَ ُأ م  ُطلوِع الَفجرِ 

.واِ  َتكوُن فيها هذِه الس  ا َساَع   واِحَ ة  َبعَ  الز  إّن   ُُ  اعا

 وبناء عىل ذلك:

 هَو الت  فاَُقصوُد م  احلَ يِث الرش  
ِِ وأن َيكنوَن  ،بكنجُل لَِصنالِة ادُُمَعن ِ ي

ُِ ألن ن ،احلُضوُر َقبَل ُصعوِد اََطيِب إس اُِننََبِ  ُُ إذا َصنَعَ  اََطينُب اُِننََبَ َطنَو
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َكُ  الصُّ 
ِِ َِ وَجَلُسوا َيسَتِمعوَن النذ  اُاَل ِر َنصنيب  من   ،كرَ ُح ومل َيُكن   للُمَتنَأخ 

.احلَ يِث الرش   ِِ  ي

مِس إس اَعِ  أن ُيقَسَم الَوقُت م  ُطلوِع الش  واَب يف ََت يِ  الس  الص   َعل  ولَ 

اِدَسُ . انَِيُ  إس الس  الث   اَعُ  األوس ثم  ُد الس  وبذلَك َتَتَح    ،واِ  عَّل ِستٍّ َوقِت الز  

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

 حرال؟: كيف يكون وضع اليدين   ال  م بعد اكبريم اإل9السلا 

لِ  َع   روى اإلمام البخاري  اجلواب: ُُ  َسنع     ب ن ِ  َسه   :َقناَ  َرِِضَ اهللُ عنن

َمُرونَ  الن اُس  َكانَ  ُجُل  َيَضعَ  َأن   ُيل  َي َ  الر  نَى ال  ُيم  ُِ  َعََّل  ال  ى ِذَراِع َ اَلةِ  يِف  ال ُيّس   .الص 

ُُ  َل  :َحاِزم   َأُبو َقاَ   َلُم ُِ  الن بِي   إَِس  َذلَِك  َين ِمي إِل   َأع  ُِ َوعنَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم. بِ  َوَصح 

ِِلِ  َع   وروى اإلمام مسلم  نر   ب ن ِ  َوا ُُ  ُحج  ُُ  ،َرِِضَ اهللُ عنن  الن بِني   َرَأى َأن ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ  َرَفعَ َصَّل  اهللُ َعَلي  ناَلةِ  يِف  َدَخنَل  ِحنيَ  َيَ ي  َ َكن الص  ن  َب 

 َِ ام   َوَص ُِ  ِحَياَ   َُه  َِ  ُثم  ن  ُأُذَني  َتَح ُِ  ال  بِ نَى َيَ هُ  َوَضعَ  ُثم   ،بَِثو  ُيم  نى َعََّل  ال  َ  ،ال ُيّس 

َكعَ  َأن   َأَرادَ  َفَل    َرَج  َير  ُِ  َأخ  ِب  ِم  َيَ ي  َ  ُثم   ،َرَفَعُهَ   ُثم   ،الث و   :َقناَ   َفَلن    ،َفَرَكعَ  ،َكَب 

ُِ  َرَفعَ  ،َِحَِ هُ  َُِ    اهللُ َسِمعَ  َ  َسَج َ  َسَج َ  َفَل    ،َيَ ي  ُِ  َبني  ي   .َكف 

 .
ِ
 هذا أوالً.وهذا ِعنَ  َُجهوِر الُفَقهاء

ُُ اهللُ  َرِِضَ  َعنِلٍّ  َعن   روى اإلمام أِح  وأبو داود ثانيًا:   ِمن  إِن  : َقناَ   َعن ن

ن  ِ  اَلةِ  يِف  السُّ عُ  الص  ِ   َوض  َُك َ  َعََّل  األ  ِ  األ  َت  ُك ةِ  ََت   .الّسُّ 

 وبناء عىل ذلك:

سنِغ ُجُل َيَ ُه الُيمنى َفنوَ  َينِ ِه الُيَّسنى عنَّل الرُّ ِ  أن َيَضَع الر  ن  فم  السُّ 
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 ِعنَ  احلَنَِفي  وأن َتكوَن َيَ اُه ََتَت رُس   ،اِع ِ والس  
ُِ ن ، ِ تِ نوأم  َفنوَ   ، ِ افِِعي  ا ِعننَ  الش 

ِر.وََتَت الص   ،ةِ الّسُّ      

ِرها. هذاأم    واهلل تعاس أعلم. ،ا اَُرَأُة َفَتَضُع َيَ يا عَّل َص  

 : ه  لَّي  بأن املرو: بني يدر امل لي يقطع ال  م؟10السلا 

ُُ  َسِعي    َأِب  َع   أخَرَج أبو داود  اجلواب: اهلل  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ وَ  ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسنل َم: َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ َطنعُ  َل »َصح  ناَلةَ  َيق  ء   الص  رَ  ،ٌَ   َمنا واؤُ َواد 

ُتم   َتَطع   «.َشي َطان   ُهوَ  َفِِن َ   ،اس 

ُُ  َسِعي    َأِب  َع   وأخَرَج الشيخان  اهلل َصنَّل   َرُسنوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ   إَِس  َأَحُ ُكم   َّل  َص  إَِذا»اهللُ َعَلي 

 
ء هُ  ٌَ  رُتُ  الن ناسِ  ِم  َيس 

َتازَ  َأن   َأَح    َفَأَرادَ  َ  ََي  ُِ  َبني  ُُ  َيَ ي  َفع  ُُ  َأَبى َفِِن   ،َفل َي   ُيَقاتِل  َ   ،َفل   «.َشي َطان   ُهوَ  َفِِن 

 إس أن  
ِ
 َبننَي َينَ ِي اَُُصنل   وَذَهَب َُجهوُر الُفَقهاء

 
ء ٌَ نُمنروَر  َ  والسُّ ِة ل رت 

 .َفِ  التي ُتوِجُب اإلثَم عَّل اُار  ولو كاَن بالص   ،الَة ول ُيفِسُ هاَيقَطُع الص  

 وبناء عىل ذلك:

ةِ  والسُّ فال ََيوُز اُُروُر َبنَي َيَ ِي اَُُصل   َ ُِ َصنَّل   ،كاَن آثِ    وم  َمر   ،رت  لَِقولِن

ُِ َوَسل َم: بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َلمُ  َلو  » اهللُ َعَلي  َ  ارُّ اَُ  َيع  ُِ  َمناَذا َصنل  اُُ  َينَ ِي  َبني   ،َعَلي ن

َِ  َأن   َلَكانَ  َبِعنيَ  َيِق ا   َأر  ُُ  َخجل  َ  َيُمر   َأن   ِم    َل ُِ  َبني   «.َيَ ي 

ن َأُبو َقاَ   ِ ِري َل  :الن ُض  َبِعننيَ  :َأَقناَ   َأد  منا   َأر  را   َأو   ،َيو  . رواه َسننَ    َأو   ،َشنه 

. ُجَهي م   َأِب الشيخان ع   ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

ء  م  إنسان  أو َحَيوان  فال َيقَطُع ذلَك َبنَي َيَ ِي اَُُصل   فِذا َمر   ٌَ  
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ُع اَُار  ول ََيُِب عَّل اَُُصل   ،الةَ الص   ُِ   َدف  ُع فال    ،ُُ ُينايِف اَُشوعَ ألن   ،َبنَي َيَ ي ف 

 عاس أعلم.واهلل ت ،ُرخَص   وَليَس َواِجبا . هذا

: هؤ  جيؤو  لإلمؤال أن يؤداول علؤى قؤراءم سؤو:اي السؤجدم والؤدهر          11السلا 

   ل م الفجر من ك  يول مجعة؟

 َأن   ،َرِِضَ اهللُ عننُه  َعب ناس   اب ن ِ  َعن روى اإلمام مسلم  أوالً:اجلواب: 

ُِ َوَسنل َم  الن بِي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَرأُ يَ  َكنانَ َصَّل  اهللُ َعَلي  نرِ  َصناَلةِ  يِف  ق  َفج  مَ  ال   َينو 

ُُمَع ِ  َ ة ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ :اد  ج   ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿وَ  [2نن1] الس 
ُِ َوَسل َم  الن بِي   َوَأن   ،[1]اإلنسان:  بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ َرأُ  َكانَ َصَّل  اهللُ َعَلي   َصاَلةِ  يِف  َيق 

ُُمَع ِ  ُُمَع ِ  ُسوَرةَ  اد   .نَافِِقنيَ اُُ وَ  اد 

نثانيًا:  نافِِعي  َذَهَب الش  جَ ِة ُ  واحلَنَابَِلنُ  إس اسنتِحباِب ِقنَراَءِة ُسنوَرَ ِ الس 

ن ُ  إس أن  وَذَهَب احلَنَِفي   ،هِر يف َصالِة الَفجِر َيوَم ادُُمَع ِ وال    وَرَتنِي يف ِقنَراَءَة السُّ

.  َصالِة الَفجِر َيوَم ادُُمَعِ  َمن وب 

 وبناء عىل ذلك:

ِر َيوِم ادُُمَع ِ جَ ِة وال   ِقَراَءُة ُسوَرَ ِ الس   سَتَحبُّ َفتُ  وق   ،هِر يف َركَعَتي َفج 

 أن  َر اَُُحق  َقر  
ِ
هِر َلنيَس جَ ِة والن   اَُقصوَد م  ِقَراَءِة ُسوَرَ ِ الس   قوَن م  الُفَقهاء

هَو اَُعان الَعميَمُ  يف َهاَتنِي    اَُقصودُ وإن   ،جَ ةِ جَ َة اَُوُجوَدَة يف ُسوَرِة الس  الس  

 وَرَتنِي الَكريَمَتنِي.السُّ 

 ،الُفَقهاُء أن ل ُيَ اِوَم َعَليها اإلماُم يف َفجِر َيوِم ادُُمَع ِ  وهلذا اسَتَحب  

ُُ إس أن  وكذلَك ََيُِب الت   ،ِقَراَءَْتُ  َواِجَب    اُس أن  الن   ى ل َيُم   حت   اإلماَم إذا  نَبي
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ُُ ِقَراَءُة  ل ُيسَتَحبُّ  ،وَرَتنِي يف َصالِة الَفجِر َيوَم ادُُمَع ِ َرَك ِقَراَءَة َهاَتنِي السُّ تَ  َل

. هذا  ُأخَرى فيها َسجَ ة 
 واهلل تعاس أعلم. ،ُسوَرة 

إال  ،: أنؤؤا امؤؤرأم مسؤؤلمة ملتزمؤؤة ىاف ؤؤة علؤؤى لؤؤ اي ولؤؤيامي12السؤؤلا 

 ولني؟فه  ل اي وليامي غري مقب ،جةأني متربِّ

ِل اهلل عز   اجلواب: ُِ الَعمنيِم: ﴿َعَلينا أن   وجل   م  َفض   ڎُُ قاَ  يف كِتابِن

 ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

ُِ تعاس بأن  [8-7]الزلزل :  لِ  ُيذِهب َ  الس   . وم  ََتاِم َفض 
ُِ ُِ ي  احلََسنا قنا  تعناس:  ،ئا

 .[114]هود:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿

ُرُه إس ي  وم  جاَء بالس   ،اُه اهللُ تعاس َعَليها َخجلا  فم  أتى باحلََسنَِ  َجزَ  َئِ  فنأم 

ُُ إن  شاَء َعذ   ،اهلل تعاس . ،َب ُُ  وإن  شاَء َعَفا َعن

 وبناء عىل ذلك:

وأرجو اهلَل  ،وَتسُقُط الَفريَضُ  َعنِك  ،َفَصالُتِك َصِحيَح   إن شاَء اهللُ تعاس

التي قاَ  فيها  ،يِت َصالَة اََاِشعنيَ إذا َصل      وخاص   ،َتِك َعَليهاتعاس أن ُيَثب  

 ى ې ې ې ې ۉ ۅ ۅ : ﴿وجل   َمولنا عز  

 .[45]العنكبوُ:  ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائ ائ

ُِ فق  َحذ   ،ِج ََبُّ ا َمسأَلُ  الت  وأم   َر اهللُ تعاس نِسناَء اُُسنلِمنَي من  ذلنَك بَِقولِن

ُِ . وأَمَر الن  [33]األحنزاب:  ﴾چ چ چ چ ڃ تعاس: ﴿ ساَء بَِقولِ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کتعنننناس: ﴿

 .[31]النور:  ﴾ڳ
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 اُُسنلِمنَي أن ُتعطَِيننا َصنالُتنا وإن  
ِ
 أسأُ  اهللَ تعاس لنا وَلِك وِدَميِع نِساء

 واُُنَكِر.
ِ
ِك الَفحشاء َجها م  َتر 

ِِ  َنَتا

ُِ ِ نا َرسوِ  اهلل َصنَّل  اهللُُرِك يا ُأختاُه بَِح يِث َسي  وأنا ُأَذك   ُِ َوعنَّل آلِن  َعَلي ن

ُِ َوَسل َم:  بِ لِ  ِم    ِصن َفانِ »َوَصح  ا مَل   الن ارِ  َأه  م   ،َأَرُُهَ َناِب  ِسَياط   َمَعُهم   َقو  َبَقرِ  َكَأذ   ال 

ُبونَ  ِ ُ   َونَِسناء   ،الن اَس  ِِبَا َيُض  ُ   َكاِسنَيا ُ   ،َعاِرَينا ُ   ُِمِنياَل اَل
ِِ  وُسنُه   ؤُ رُ  ،َمنا

نَِم ِ  بُ  َكَأس  ِت ال  َِِل ِ اَُ  خ  ُخل  َ  َل  ،ا َن  َ  َي   نَ  َوَل  ،اد   ِم    َلُيوَج ُ  ِرََيَها َوإِن   ،ِرََيَها ََيِ  

 «.َوَكَذا َكَذا َمِسجَلةِ 

 ،َوَحافِمِي عَّل َصالتِِك  ،ِ ي ِ َفُكوِن عَّل َحَذر  م  هذا الَوعيِ  الش  

َُ وأسأُ  اهلَل تعاس لنا وَلِك الث   ُُ ألن   ،ِعي  ِك عَّل احِلَجاِب الرش  وَجاِهِ ي َنفَس  ،َبا

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄقا  تعاس: ﴿ ،قَوى َلِك إن شاَء اهللُ تعاسهَو لِباُس الت  

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ
 واهلل تعاس أعلم. ،. هذا[26]األعراف:  ﴾ڈ

 : ه  قدل املرأم عو:م   ال  م جي  سرتها؟13السلا 

َِ الُفَقهاُء يف  اجلواب: ِ َقَ َمِي اَُرَأِة يف الص  اخَتَل هل هنَو  ،الةِ ُوُجوِب َسرت 

 َواِجب  أم ل؟

 إس أن  
ِ
ت  وَقَ ماها َمكشنوَفتاِن َبَطَلنت اَُرَأَة إذا َصل   َذَهَب َُجهوُر الُفَقهاء

َرِِضَ  َسنَلَم َ  ُأم   َعن   وا عَّل ذلَك باحلَ يِث الذي رواه أبو داود واسَتَ لُّ  ،َصالُْتا

َا ،اهللُ عنها ُِ َوَسل َم  الن بِي   َسَأَلت َأّن  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َأةُ اَُن َأُتَصنل  َصَّل  اهللُ َعَلي   ر 

ع   يِف   ؟إَِزار   َعَلي َها َلي َس  َومِخَار   ِدر 
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عُ  َكانَ  إَِذا» :َقاَ   ر   «.َقَ َمي َها ُظُهورَ  ُيَغط ي َسابِغا   ال  

َِ يف ذلَك احلَنَِفي   نو ، ُ وَخاَل ُُها َليَس بَِواِجب  يف الص  ُ فلنو  ،الةِ قالوا: َسرت 

 نِي.وَقاُسوُُها عَّل الَكف   ،الُة َصِحيَح   ت  وَقَ ماها َمكُشوَفتاِن فالص  َصل  

 وبناء عىل ذلك:

ِ  ِخالفا  َفَصالُة اَُرَأِة وهَي َكاِشَف   ع  َقَ َميها َصِحيَح   ِعنَ  احلَنَِفي  

 
ِ
َمِ  أن َتسرُتَ َقَ َميها ُخروجا  م   األَوَس يف َح   و ،ِدُمهوِر الُفَقهاء

اَُرَأِة اُُسلِ

الِف. هذا َِ  واهلل تعاس أعلم. ،ا

وهؤؤو  ،: إذا كؤؤان الرجؤؤ  يأكؤؤ  ا ؤؤرال عؤن طريؤؤق الربؤؤا والرشؤؤوم 14السؤلا  

 فه  اكون ل ال مقبولة وانفعل؟ ،ال يالومن أه  ال  م 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: ﴿وجل   يقوُ  اهللُ عز   اجلواب:

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 ڈ ڈ ڎ. وَيقوُ  تعاس: ﴿[30]آ  عمران:  ﴾ڤ ڤ ڤ

 .[8ن7]الزلزل :  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

ُِ واَُطلوُب م  الَعبِ  فِعُل الط   ن ،اعا كن  هنَو  ،الةُ والتي م  َُجَلتِهنا الص 

 ُِ ُِ واُُوبِقا فنِذا َفَعنَل  ،شنَوةُ بنا والر  َلتِنُ الر  والتي م  َُج  ،َمأمور  برَِتِك اُُنَكرا

ِضني  الط   ُُ َفر   َسنَقَطت َعنن
ُِ وإل  ،وُأِجنَر َعَليهنا إن أتنى ِبنا برُِشنوطِها ،ُتهااعا

 ُُ الُة التي ُيلَجُر َعَليها الَعبُ  هَي التي ُتعطِي والص   ،ول ُيلَجُر َعَليها ،َسَقَطت َعن

 ائ ائ ى ې ې ې ې ۉقا  تعاس: ﴿ ،ثِ َرها

 .[45]العنكبوُ:  ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
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 وبناء عىل ذلك:

َُ َصاِحَبها ع  الر  فالص   ِِهافِّن   ،َشَوةِ با والر  الُة إذا مل َتن ُُ بأدا  ،ا َتسُقُط َعن

إن شاَء  ،وجل   ا األجُر َعَليها فاألمُر َموقوف  إس اهلل عز  وأم   ،ول ُيلَمُر بَِعاَدِْتا

 ُُ ُُ إن شاَء َعذ   ،َعفا َعن ُِ تعاس: ﴿و ،َب  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇذلَك لَِقولِ

 گ گ گ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ
.الِة وَباِقي الط  الص   . هذا يف َح   [284]البقرة:  ﴾گ ُِ  اعا

 الذي هَو ُمخُّ ال ُّ  ا يف َح   أم  
ِ
َيتوَب  ىُدعاَءُه ل ُيسَتَجاُب حت   فِن   ،الِعبَاَدةِ  عاء

ُِ َصَّل   ،إس اهلل تعاس ُِ َوَسل َم: وذلَك لَِقولِ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َا» اهلُل َعَلي   ،الن اُس  َأيُّ

َبُل  َل  َطي ب  اهللَ  إِن   ُُ  َأَمرَ اهلَل  َوإِن   ،َطي با   إِل   َيق  ِمننِيَ ا ُِ  َأَمرَ  بَِ   ل  َسلنِيَ اُُ  بِ : َفَقاَ   ر 

 .[51]اُلمنون:  ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

 .[172]البقرة:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ : ﴿َوَقاَ  

ُجَل  َذَكرَ  ُثم   َفرَ  ُيِطيُل  الر  َعَث  الس  ََبَ  َأش   ُ ُِ  َيُم ُّ  ،َأ   إَِس  َيَ ي 
ِ
َ ء  َيا َرب   َيا الس 

ُُ  ،َرب   ُُ  ،َحَرام   َوَمط َعُم ُب َ ُُ  ،َحَرام   َوَمرش  َبُس ِذَي  ،َحَرام   َوَمل  ُُ ََرامِ  َو  َفَأن ى ،بِاحل 

َتَجاُب  َرةَ  َأِب  َع   رواه اإلمام مسلم « لَِذلَِك  ُيس  . هذا ُهَري  ُُ واهلل  ،َرِِضَ اهللُ عن

 تعاس أعلم.

 : ه  جيو  أخذ األجرم على األذان؟15السلا 

نأوالً: اجلواب:   ُ ُِ َب َسني  لق  َر ُِ َوعنَّل آلِن ُ نا َرسنوُ  اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم يف األذانِ  بِ ُِ اهلل تعاس.وأن َيكوَن ِحسبَ  ،َوَصح      لَِوج 

اهلل َصنَّل   َرُسوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عنُه  ُعَمرَ  اب  ِ  َع روى احلاكم واب  ماجُ 
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ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ةَ  ثِن تَي   َأذ نَ  َم   » :َقاَ  اهللُ َعَلي  َ ُُ  َوَجَبت   َسنَ    َعرش  َن  ُ  َل  ،اد 

ُُ  َوُكتَِب  ُِ  َل م   ُكل   يِف  بِتَأ ِذينِ  «.َحَسنَ    َثاَلُثونَ  إَِقاَم    َولُِكل   ،َحَسنَ    ِستُّونَ  َيو 

ُُ  َعب اس   اب  ِ  َع وروى الرتمذي واب  ماجُ  َصنَّل   الن بِي   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَ  َم   » :َقاَ  اهللُ َعَلي  ُُ  ُكتَِبنت   با  َُم َتِسن ِسنننِيَ  َسنب عَ  َأذ   َلن

 «.الن ارِ  ِم  َبَراَءة  

َعناصِ  َأِب  ب ن ِ  ُعث َ نَ  َع   وروى اإلمام أِح  واحلاكم وُجُلُُها  َرِِضَ اهللُ  ال 

 ُُ َعل نِي ،اهلل َرُسوَ   َيا :ُقل ُت : َقاَ  عن ِمي إَِمامَ  اج   .َقو 

َت ِ  ،إَِماُمُهم   َأن َت » :َفَقاَ   َعِفِهم   َواق  ِ  ،بَِأض  ننا   ذ  َواَت  ُِ  َعنََّل  َيأ ُخنذُ  َل  ُمَلذ   َأَذانِن

را    «.َأج 

اِنُّ روى الط  ثانيًا:    ََي َيى َع   يف الَكبجِل  ََبَ
ِ
ناء َبك  ُُ  ال   َقناَ  : َقناَ   َرِِضَ اهللُ عنن

 اهللِ. يِف  ألُِحبَُّك  إِن  : َرِِضَ اهللُ عنُه  ُعَمرَ  لب  ِ  َرُجل  

 اهللِ. يِف  َغُضَك َأب   َلكِن ي: ُعَمرَ  اب  ُ  َفَقاَ  

 َومِلَ؟: َقاَ  

ُِ  َوَتأ ُخذُ  ،َأَذانِِك  يِف  ُتن ِقي إِن ك  :َفَقاَ   را   َعَلي   .َأج 

ُُ  يس  قَ  ب ِ  اكِ ح  الض   ع وجاَء يف أخبار مك  للفاكهي  : قنا َرِِضَ اهللُ عنن

 .اهللِ يف َك بُّ حِ أُ  ن  إِ : فقا  ُُ يَ قِ لَ   ِ عبَ الكَ  ِن ذ  لَ مُ  م  نا  ذ  لَ مُ  إن  

 اهللِ. يِف  َأب َغُضَك  َلكِن ي: فقا 

َ : قا   ؟مِل

 .. َيعني: َيَتَجاَوُز احلَ   جرا  أَ  َك انِ ذَ أَ  عَّل ذُ أُخ وتَ  ،َك ذانِ أَ  يف يبغِ تَ  َك ن  ألَ : فقا 

 من  ِ  الُكَويتِي نجاَء يف اَُوُسنوَعِ  الِفقِهي نثالثًا: 
ِ
ِ : َذَهنَب َُجهنوُر الُفَقهناء
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  ِ اَمنإلمَ  ارِ ئجَ السنتِ ِ  إس َعنَ ِم َجنواِز منَي من  احلَنَِفي نبَِلِ  واَُُتَق   ِ  واحلَنَاافِِعي  الش  

 كَ بِ  هالُ اعِ فَ  صُّ تَ ََي  التي األع  ِ  م  األّن   ،الةِ الص  
 وزُ ََيُن فنال ، ِ ربَ القُ  هلِ أَ  م  ُِ ونِ

ُِ  ُِ ولِنقَ لِ  ،رآنِ الُقن يمِ علِنوتَ  األذانِ  م  اهَ رِ اِِ مَ نَ كَ  يهالَ عَ  ارُ ئجَ الستِ  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ رَ »: َوعَّل آلِ آنَ  واؤُ اق  ُقر  ُِ  َتأ ُكُلوا َوَل  ال   َعن   رواه اإلمام أِحن   «بِ

َ ِ  َعب  ِ  ِح  ُُ  ِشب ل   ب  ِ  الر   ى َ اقَتن رادَ أَ   مَ فَ  ،ُِ فِس نَ لِ  ل  َص يُ  اإلمامَ  وألن  . َرِِضَ اهللُ عن

 ، ِ َعنَ  ادَ   ِ يلَ ِضنفَ  إحنرازُ  فهنوَ  ء  ٌَ  ُِ تِني  نِ  عنَّل َِ ق  وَ تَ  وإن ، َ اإلمامَ  نوِ يَ  مل وإن بُ

 .بُ صُّ تَ ََت  ة   َ اِِ فَ  وهذهِ 

ُِ رُ القُ  م  ُُ لُ عمَ يَ  في  ب َ العَ  وألن   ُِ والط   با  ُُ انَ بحَ ُس  قاَ   ،ُِ فِس نَ لِ  ل  امِ عَ  اعا

  ُّ حِ سنتَ يَ  ل ُِ فِسننَ لِ  َل مِ عَ  وم . [46]فصلت:  ﴾جث يت ىت مت ﴿: وتعاس

 .هِ جلِ َُ  عَّل ألجرَ ا

 واُهنرِ وكَ  الة ،َص  عَ مَ  أو هُ  َ ح  وَ  األذانِ  عَّل ةِ جرَ األُ  ذُ خ  أَ  ازَ َج :  ُ ي  كِ الِ اَُ  وقا 

 .نيَ ل  َص اُُ  م  ال  ف  نَ  أو تانَ كَ  ا  رضفَ  ها، َ ح  وَ  الةِ الص   عَّل جرَ األَ 

ُِ والفِ  رآنِ الُقن يمِ علِنتَ لِ  ارِ ئجَ الستِ  وازُ َج   ِ ي  فِ نَ احلَ  يرِ خ  أَ تَ مُ  ن َ عِ  بُ ىفتَ واُُ   قن

 .واألذانِ   ِ امَ واإلمَ 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ التي ل َتصنُلُح إل فاألصُل أن ل يأُخَذ اإلنساُن أجرا  عَّل فِعِل الط   اعا

نُُ ق  َيَتَعنذ  وَنَمرا  إس أن   ،كاألذاِن واإلقاَمِ  واإلَماَم ِ  ،م  اُُسلِمنيَ  ُ  يف ُر أو َيَتَعّس 

الِِب األحياِن  نعا  َفَتَتَعط نُوُجوُد م  َيقوُم ِبذا األمِر َتَطوُّ َُ ِِرُ ُل هنذِه الش  فنال  ،َعا

ِذ األُجَرِة عَّل األذاِن واإلَقاَمِ  واإلَماَمِ  واَََطاَبِ  كن  أفَتنى بنذلَك  َحَرَج م  أخ 

 ِ .روَن م  احلَنَِفي  اَُُتَأخ  
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م  وما َيأُخُذُه اَُُلذ  
ِِ َواتِِب م  األوقاِف َليَس   الر  ُ  واََُطباُء منوَن واأل

ُِ والِقياِم ِبا ِغ هلذِه اََُه   َفرُّ   هَو ِرز   وإَعاَن   ألجِل الت  وإن   ،َداِخال  يف األُجَرةِ 

ُِ األكَمِل. هذا  واهلل تعاس أعلم. ،عَّل الَوج 

 : كيف اقال ال  م عند السادم ا نفية؟ ه  شفعًا أل وارًا؟16السلا 

َِ الُفَقهاُء يف إَقاَمِ  الص  ا اجلواب:  هل ُتقاُم َشفعا  أم ِوترا ؟ ،الةِ خَتَل

 َع ُا رواه أبو داود  ،اإلَقاَمَ  َتكوُن ِوترا  ل َشفعا   ُ  إس أن  افِِعي  َذَهَب الش  

َ  : َقاَ  َرِِضَ اهلُل عنُه   ُعَمرَ  اب  ِ  ََذانُ  َكانَ  إِن  ُِ اهلل َصَّل   َرُسو ِ  َعه  ِ  َعََّل  األ   اهللُ َعَلي 

َم  ُِ َوَسل  بِ  َوَصح 
ُِ ِ َوعَّل آلِ َتني  ِ  َمر  َتني  َقاَم ُ  ،َمر  ِ ة   َواإل  ة   َمر  َ  ،َمر  جل  َُ  ُُ   :َيُقوُ   َأن 

اَلةُ  َقاَمت َق    اَلةُ  َقاَمت َق    ،الص  نَا َفَِِذا ،الص  َقاَم َ  َسِمع  ِ أ َنا اإل  نَا ُثم   ،َتَوض    َخَرج 

اَل  إَِس   .ةِ الص 

ُُ  َأَنس   َع   وروى الشيخان  نَفعَ  َأن   بِناَل    ُأِمرَ : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن ََذانَ  َيش   األ 

َقاَم َ  َوُيوتِرَ  ِ  .اإل 

 َقن   الِة َتكنوُن َشنفعا  كناألذاِن بَِضناَفِ : إَقاَمَ  الص   ُ  إس أن  وَذَهَب احلَنَِفي  

اَلةُ  َقاَمت ن ،الَفالِح عَّل  َتنِي. َبعَ : َحي  َمر   ،الص  وا بن  رواه اإلمنام أِحن  واحَتجُّ

ُُ  َجَبل   ب  ِ  ُمَعاذِ  َع    َن َصارِ  ِم  َرُجل   َجاءَ : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن َصنَّل  اهللُ  الن بِي   إَِس  األ 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نُت  إِن   :َفَقناَ  َعَلي  مِ  يِف  َرَأي  نَتي ِقظ   َكنَأن   الن نو   َأَرى ،ُمس 

  ِم  َنَزَ   َرُجال  
ِ
َ ء ُِ  ،الس  َدانِ  َعَلي  انِ  ُبر  َُضَ مِ  َعََّل  َنَزَ   ،َأخ  ِِط   ِجذ   ،ِ ينَن ِ اَُ  ِمن  َحنا

نَ   .َمث نَى َمث نَى َفَقاَ   َأَقامَ  ُثم   ،َجَلَس  ُثم   ،َمث نَى َمث نَى َفَأذ 

مَ » :َقاَ   َت  َما نِع  َها ،َرَأي   «.باَِلل   َعل م 
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ُُ  َزي     ب  ِ اهلل  َعب  ِ  َع   ي وروى الرتمذ  َرُسنو ِ  َأَذانُ  َكانَ : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ عا  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  عا   َشف  ََذانِ  يِف  َشف  َقاَم ِ  األ  ِ  .َواإل 

 وبناء عىل ذلك:

 َقاَمت َق   ُيَضاُف إَليها:  ،ع  ِ  كاألذاِن َشف  اَدِة احَلنَِفي  الس   فاإلَقاَمُ  ِعن َ 

اَلةُ   واهلل تعاس أعلم. ،عَّل الَفالِح. هذا َتنِي. َبعَ : َحي  َمر   ،الص 

 ى الوار   املذاه  األ:بعة؟: كيف ا لهلل17السلا 

ال  َبنَي الر  ِ : ُتَصَّل  اَدِة احلَنَِفي  ِعنَ  الس   أوالً:اجلواب:  ُِ النث   َوص   ،الِث َكعنا

َفَتُكوُن يف  ،ُم َبعَ هاالَِثِ  وُيَسل  بل َيُقوُم للث   ،مُ ُ  ول ُيَسل  انَِيِ  َفَيَتَشه  عَ  الث  وََيلُِس بَ 

ُثم  َين ُعو  ،الَِثِ  ُسوَرة  َبعَ  الَفاَِتَ ِ كَعِ  الث  ُُ َيقَرُأ يف الر  إل أن   ،اهلَيَئِ  َكَصالِة اَُغِرِب 

ُِ ِخالفا  للَمغِرِب.  ُدَعاَء الُقنُو

ال  ِ : ُتَصَّل  افِِعي  اَدِة الش  ِعنَ  الس  ثانياً:   ثنم   ،المِ فَع بالس  بَِحيُث َيفِصُل الش   ، َفص 

ُِ  ،   الَِثَ  بَِتكبجَِلِة إحرام  ُمسَتِقل   الث  ُيَصل   ِل لِِزَياَدتِن ُل أفَضُل م  الَوص  وقالوا: الَفص 

 الس  
ُِ جَلهُ َعَلي َُ ُل أفَضُل ا إن َكاَن إمامأم   ،الَم و  احلَنَِفيُّ ألن   ،ا  فالَوص 

ُِ  .ُُ َيقَتِ ي بِ

َل: َركنَعَتنِي م  النننِوترِ ُُ َينِوي يف الر  وَذَكروا أن   أو  ،كَعَتنِي إذا أراَد النَفص 

 أو ُسنن   ،فعِ ِ  الش  بِنِي   ول َيِصحُّ  ،َمَ  الِوترِ أو ُمَق    ،َ  الِوترِ ُسنن  
ِ
أو َصنالِة  ،ِ  الِعَشناء

 يِل.اِم الل  ِقيَ 

ال  احلَنَابَِلِ : ُتَصَّل   اَدةِ ِعنَ  الس  ثالثًا:  ُُ ُحنوا بأن نورَص   ،وهنَو األفَضنُل  ، َفص 

عِ كَعِ  َبعَ  الش  فِعُل الر   ُيَس ُّ  ُُ  ،ف  َم َبننَي أن َينَتَكل   وُيسنَتَحبُّ  ،َبعنَ  َتنأِخجل  هلنا َعنن

ِع والِوتِر لَِيفِصَل.الش    ف 
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.ُتَصَّل   ِ :اَُالِكِي   اَدةِ ِعنَ  الس  : رابعاً    َركَع   َبعَ  َركَعَتنِي َفأكَثَر ُمنَفِصَل  

نافِِعي  اَدِة الش  وُهناَك َقو   ِعنَ  الس  خامسًا:  ِصنَل    ُمت  ا ُتَصنَّل  ِ  واحلَنَابَِلنِ  بأّن 

. ل  بُِجُلوس  َواِح   جِل َفص  َُ دا  م    رَس 

 وبناء عىل ذلك:

.َركَع   ُمسَتِقل   ثم   ، َركَعَتنِي بَِسالم  َّل  َفَصالُة الِوتِر ُتَص     

 ُمت  وُتَصَّل  
 ُ  أو   َثالَث َرَكعا

دا  بُِ وِن ُقُعود  ُ  رَس   َ .ِصال

 ُمت  وُتَصَّل  
 ُ ُ   َثالَث َرَكعا وهنذِه  ،ِ  بِنُ وِن َتسنلِيم  َمَع الُقُعوِد األو   ِصال

 بَِغجِلها. ول َتِصحُّ  ، ِ نَُ  ِعنَ  احلَنَِفي  وَرُة اَُُتَعي  هَي الصُّ 

 ُُ ُُ َدلِيُل  اإلنساُن ُُ لو َصَّل  َمَع الِعلِم بأن   ،وُكل  م  أصَحاِب هذِه اََُذاِهِب َل

 ُمت  
 ُ  َيفِصُل َبينَُه   َثالَث َرَكعا

 ُ ت  ِعننَ  ادَِمينِع ُقُعود  بُِ وِن َتسلِيم  َصح   ِصال

.  بُِ وِن ِخالف 

   يف َشهِر َرَمضاَن أن وَخاص   ،اما  يف َصالِة الِوترِ ولِذا أنَصُح َم  َكاَن إم

. هذا ِ  بُِ وِن َتسلِيم  ُمَراَعاة  َيها َثالثا  َمَع الُقُعوِد األو  ُيَصل   ُُ َف  واهلل  ،ُ  َخل 

 تعاس أعلم.

: هؤؤ  لؤؤَّي  بأنؤؤل إذا فؤؤااتين لؤؤ م اجلماعؤؤة األو    املسؤؤجد   18السؤؤلا 

 ب  ألليها منفردًا؟ ، انية   نفس املسجد ال جيو  أن ألليها مجاعةأنل 

ُُ إمنام   ُُ ُيكَرُه َتكراُر ادَ َعِ  يف َمسِجِ  احلَني  األصُل أن   جلواب:ا النذي َلن

ُُ  ةَ كرَ بَ  أبُا ُرِوَي ع   ،وََجاَع   َمعلومونَ  َصنَّل  اهللُ  اهلل سنوَ  رَ  أن   ،َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَس  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  اَس الن ن  َ َج وَ فَ  ،الةَ الص   ي ُ رِ يُ   ِ ينَ  ِ اَُ  يواحِ نَ  م  َل قبَ أَ ل َم َعَلي 

اِنُّ . رواه الط  مِِبِ  َّل  َص فَ  ،ُُ هلَ أَ  عَ مَ جَ فَ  ،ُِ لِ نزِ مَ  إس َ  َ  فَ  وا،ل  َص  ق   يف األوَسِط. ََبَ
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ُُ أن   سنوِ  أصنَحاَب رَ  ُُ قناَ : إن  وُا َوَرَد ع  أَنِس بِ  َمالِك  َرِِضَ اهللُ عن

 َوَسنل َم َكنانوا إذا َفناَتت ُهُم ادَ َعنُ  َصنل  
ُِ بِ  َوَصنح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِن وا اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ُفَراَدى.

 ،ي إس َتقلِيِل ادَ َعن ِ ُيَلد   َتكراَر ادَ َعِ  يف َمسِجِ  احلَي   لوا ذلَك بأن  وَعل  

 
ِ
ِي احلَنَابَِلِ  الذيَ  قالوا بَِعَ ِم َكَراَهنِ  إعناَدِة ِخالفا  لَِرأ ،وهذا َرأُي َُجُهوِر الُفَقهاء

جِلِه. َسواء  يف َمسِجِ  احلَي   ،ادَ َع ِ  َُ  أو 

ُُ ََيوُز َتكراُر فِن   ،ِهماِس وَِمَر  أو يف َطِريِ  الن   ،وِ  ا اُسِجُ  الذي يف السُّ أم  

 ُِ ُُ   َ ُأَمامَ  َأِب  َع   ُا رواه اإلمام أِح   ،ادَ َعِ  فِي َصنَّل  اهللُ  الن بِني   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُ   َرُجل   َأَل » :َفَقاَ   ُيَصل   َرُجال   َرَأىَعَلي   َعنََّل  َيَتَصن  

َ فَ  َهَذا ُُ  ُيَصل   «.َمَع

ُُ  َفَصَّل   ،َرُجل   َفَقامَ  ُِ اهلل َصَّل  اهللُ َعلَ  َرُسوُ   َفَقاَ   ،َمَع بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ي 

 «.ََجَاَع    َهَذانِ »َوَسل َم: 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ أن    ل َشك  َفِم    َضنا ا َحر  وِِم   ،وجل   َصالَة ادَ َعِ  م  َتقَوى اهلل عز   فِي

ُِ َوَسل مَ َعَليها َسي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َك فال لذل ،ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ادَ َعَ  األُوَس َثانَِي   يف اَُسِجِ  الذي ُصل   َحَرَج م  إَقاَمِ  ََجاَع   
ُِ    وَخاص   ،يت فِي

 اََاص   إذا َكاَن يف َمسِجِ  احلَي   ،ي إس َتقلِيِل ادَ َعِ  األُوَس إذا َكاَن ذلَك ل ُيَلد  

 ُِ َج م  إَعاَدِة ادَ َعِ  باِل ِخالف  َبنَي ِ  فال َحرَ ا يف اََُساِجِ  الَعام  أم   ،بأهلِ

. هذا
ِ
 واهلل تعاس أعلم. ،الُفَقهاء
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أل   املدينؤؤة املنؤؤو:م؟ وكيؤؤف    ،: هؤؤ  شؤؤرع األذان   مكؤؤة املكرمؤؤة  19السؤؤلا 

 كانت مشروعيتل؟

َع يف اَُِ ينَِ  اُُنَو   اجلواب: نَرةِ َرِة يف الس  األََذاُن َُشِ  روى ،نَِ  األُوَس م  اهِلج 

ُُ  َزي     ب  ِ اهللِ  َعب  ِ  َع   اإلمام أِح  وأبو َداُود  اهللِ  َرُسنوُ   َأَمرَ  َُ ا: َقاَ   َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسنل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َمنُل  بِالن ناُقوسِ َصَّل  اهللُ َعَلي  نَب  ُيع  َ ُِ  لُِيُض   لِلن ناسِ  بِن

عِ  اَلةِ  ِدَم   ،اهللِ َعب ن َ  َيا :َفُقل ُت  َيِ هِ  يِف  ا  َناُقوس ََي ِمُل  َرُجل   م  َناِِ  َوَأَنا ِب  َطاَف  ،الص 

  ؟الن اُقوَس  َأَتبِيعُ 

نَعُ  َوَما :َقاَ   ُِ  َتص    ؟بِ

ُعو :َفُقل ُت  ُِ  َن   اَلةِ  إَِس  بِ   .الص 

َك  َأَفاَل  :َقاَ     ؟َذلَِك  ِم    َخجل    ُهوَ  َما َعََّل  َأُدلُّ

ُُ  َفُقل ُت    .َبََّل  :َل

ََبُ اهللُ  :َتُقوُ   :َقاَ  فَ  :َقاَ   ََبُ  اهللُ َأك  ََبُ  اهللُ َأك  ََبُ  اهللُ َأك  َه ُ  ،َأك  َُ  َل  َأن   َأش   إِل   إَِلن

َه ُ  ،اهللُ َُ  َل  َأن   َأش  َه ُ  ،اهللُ إِل   إَِل َه ُ  ،اهللِ َرُسوُ   ا  َُمَم   َأن   َأش   َرُسنوُ   ا  َُمَم   َأن   َأش 

اَل  َعََّل  َحي   ،اهللِ اَلةِ  َعََّل  َحي   ،ةِ الص  َفاَلِح  َعََّل  َحي   ،الص  َفاَلِح  َعََّل  َحي   ،ال   اهللُ ،ال 

ََبُ  ََبُ  اهللُ َأك  َُ  َل  ،َأك    اهللُ. إِل   إَِل

َتأ َخرَ  ُثم   :َقاَ   َ  َعن ي اس  جل  نَت  إَِذا َوَتُقنوُ   :َقناَ   ُثم   َبِعي    َُ ناَلةَ  َأَقم   اهللُ :الص 

ََبُ  َه ُ  ،ََبُ َأك   اهللُ َأك  َُ  َل  َأن   َأش  نَه ُ  ،اهللُ إِل   إَِلن ن  َأن   َأش   َعنََّل  َحني   ،اهللِ َرُسنوُ   ا  َُمَم 

اَلةِ  َفاَلِح  َعََّل  َحي   ،الص  اَلةُ  َقاَمِت  َق    ،ال  ناَلةُ  َقاَمنِت  َقن    ،الص  نََبُ  اهللُ ،الص   اهللُ َأك 

ََبُ  َُ  َل  ،َأك    اهللُ. إِل   إَِل

بَ  َفَل    ُت َأص  ُِ َوَسنل َم  َرُسوَ   َأَتي ُت  ح  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 
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 ُُ ُت ََب  ُت  بَِ   َفَأخ    .َرَأي 

َا» :َفَقاَ   َيا إِّن  ِ   بِناَل    َمعَ  َفُقم   ،اهللُ َشاءَ  إِن   َح    َلُرؤ  ُِ  َفنَأل  نَت  َمنا َعَلي ن  ،َرَأي 

ن   ُيَلذ  ُِ  َفل  ُُ  ،بِ ت ىَأن  َ  َفِِن   «.ِمن َك  ا  َصو 

ُت  ُِ  َفَجَعل ُت  باَِل    َمعَ  َفُقم  ِقي ُِ  ُأل  نُ  َعَلي  ُِ  َوُيَلذ   .بِ

َط ناِب  ب ن ُ  ُعَمنرُ  َذلِنَك  َفَسِمعَ  :َقاَ    َ ُِ  يِف  َوُهنوَ  ا  ِرَداَءهُ  ََيُنرُّ  َفَخنَرَج  ،َبي تِن

َ    َبَعَثَك  َوال ِذي :َوَيُقوُ    .َرَأى َما ِمث َل  ُت َرَأي   َلَق    اهللِ َرُسوَ   َيا بِاحل 

ُِ َوَسل َم:  اهللِ َرُسوُ   َفَقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ »َصَّل  اهللُ َعَلي  َم  ُ  َفلِل   «.احل 

 وبناء عىل ذلك:

َرةِ   َع َبعَ  اهِلجَرِة إس اَُِ ينَِ  اُُنَو  ِِِص َهِذِه  ،َفاألَذاُن َُشِ وَصاَر ِم  َخَصا

ِ ي  ِ  ِ  اَُُحم  ِِ  ،األُم  يِ  احَلنِي ِر َهذا ال  
ِِ ُِ  ،وِم  َشَعا َِ الُفَقَهاُء يِف ُحكِم  ،واخَتَل

ُُ َواِجب  َعَّل الكَِفاَي ِ  ُُ ُسن    ُمَلَكَ ة   ،َفِمنُهم َم  َقاَ : بأن   ،وِمنُهم َم  َقاَ : بِأن 

. هذا ُُ َصِحيَح    َفَصالُت
 س أعلم.واهلل تعا ،وَم  َصَّل  بُِ وِن أَذان  ول إَقاَم  

وحتؤر  فيهؤا  ؤ       ،ن اإلنسان إذا كؤان   لؤ ال  : ه  لَّي  أ20السلا 

 حركا  متتالية ابط  ل ال؟

ُِ بَِقلب  َحاَِض  َخاِشنع    ُ ن  لسُّ ا اجلواب: وذلنَك  ،أن ُيقبَِل اُُسلُِم عَّل َصالتِ

ُِ تعاس: ﴿  .[2-1]اُلمنون:  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱلَِقولِ

ُِ ألن   لِِم أن َيطَمِئ   والَواِجُب عَّل اُُس الطِمئنَاَن فِيَها ُركن   من   يف َصالتِ

 
ِ
 ،وعَّل َقوِ  اآلَخِريَ  َواِجنب  من  َواِجَباِْتَنا ،َأرَكاِّنَا عَّل َقوِ  َكثجِل  م  الُفَقهاء

ُِ  بِي  لَِقوِ  الن   ُِ َوَسنل َم للنذي َأَسناَء يف َصنالتِ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ومل  َصَّل  اهللُ َعَلي 
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ِجع  »فِيَها:  َيطَمِئ    ن«. ُتَصل   مَل   َفِِن َك  َفَصل   ار  ِِ النذي ك  جاَء يف احلَ يِث الرش  ي

نَرةَ  َأِب  َعن   رواه اإلمام البخاري  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري  نِج َ اَُ  َدَخنَل  َرُجنال   َأن   ،َعن ن  س 

بِ  َوَرُسوُ    َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نِج ِ اَُ  َناِحَين ِ  يِف  َجنالِس  ُِ َوَسل َم اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي   ،س 

ُِ  َفَسل مَ  َجاءَ  ُثم   ،َفَصَّل    .َعَلي 

ُُ  َفَقاَ   ُِ َوَسنل َم:  َرُسوُ   َل بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َوَعَلي نَك »اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

اَلمُ  ِجع   ،الس   «.ُتَصل   مَل   َفِِن َك  َفَصل   ار 

اَلمُ  َوَعَلي َك » :َفَقاَ   ،َفَسل مَ  َجاءَ  ُثم   ،َفَصَّل   َفَرَجعَ  ِجع   ،الس   َفِِن َك  َفَصل   َفار 

تِي يِف  َأو   ،الث انَِي ِ  يِف  َفَقاَ  ، «ُتَصل   مَل   َ َها ال  نِي: َبع   اهللِ. َرُسوَ   َيا َعل م 

َت  إَِذا» :َفَقاَ   اَلةِ  إَِس  ُقم  بِغِ  الص  ُوُضوءَ  َفَأس  تَ  ُثم   ،ال  بِلِ اس  ِقب َل َ  ق   ُثم   ،َفَكَب    ،ال 

َرأ   َ  بَِ   اق  آنِ  ِم  َمَعَك  َتَيّس  ُقر  َكع   ُثم   ،ال  َفنع   ُثنم   ،َراكِعنا   َتط َمنِئ    َحت نى ار   َحت نى ار 

َتِوَي  ِِ    َتس  ُج    ُثم   ،َقا َفع   ُثم   ،َساِج ا   َتط َمِئ    َحت ى اس   ُثنم   ،َجالِسنا   َتط َمِئ    َحت ى ار 

ُج    َفع   ُثم   ،َساِج ا   َتط َمِئ    َحت ى اس   يِف  َذلِنَك  اف َعنل   ُثنم   ،َجالِسنا   َتط َمِئ    َحت ى ار 

 «.ُكل َها َصاَلتَِك 

َلِ  للص  أم  
ُِ اُُبطِ الِة ف  َوَرَد يف ذلنَك َحنِ يث  عن  َسني ِ َنا ا ََتِ يُ  احلََرَكا

 ُِ ُِ َوَسل مَ  َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  َوَصح 
ُِ  َرِِضَ  ،َوعَّل آلِ

ِ
بل هنَو َكنالُم الُفَقَهناء

 اهللُ عنُهم.

 وبناء عىل ذلك:

 ُِ  ،ول ُيكثَِر فِيَهنا احلََرَكنَ  والَعَبنَث  ،َفَيِجُب عَّل اُُسلِِم أن ََيَشَع يف َصالتِ

: لو َخَشَع لَِقوِ  َسي   ُُ َ  هنذا لنُب قَ ِ َنا ُعَمَر َرِِضَ اهللُ عن . رواه ُُ ُحنارِ وَ َج  تعَ َشنََ

 ابُ  َأِب َشيَبَ .
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ُِ  َفَيِجُب عَّل اُُلِمِ  أن َيَتم   َفِذا َأكَثَر م  احلََرَكِ  يف  ،بذلَك وََيِرَص َعَلي

ُُ ُمبطَِل    ،ُُ ليَس يف َصالة  الِة بَِحيُث لو َرآُه إنَسان  َيعَتِقُ  أن  الص   فهذِه احلََرَكا

 أعلم.واهلل تعاس  ،الِة. هذاللص  

وي ؤؤب   ،وةؤؤاهرًا بفسؤقل  ،: إذا كؤان اإلنسؤؤان مشؤهو:ًا بالفسؤق   21السؤلا  

 فه  ال  م خلفل جائزم؟ ،إمامًا بالنا 

ُِ ََيُِب األَمُر باَُعُروِف والن  أوالً: اجلواب:   ،هُي ع  اُُنَكِر عَّل الَقاِدِر َعَلين

ُِ َوَسل   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ هُ  ُمن َكنرا   ِمنن ُكم   َرَأى َم   »َم: لَِقولِ ُيَغنجل    َفل 

ع   مَل   َفِِن   ،بَِيِ هِ 
َتطِ ُِ  َيس  ع   مَل   َفِِن   ،َفبِلَِسانِ

َتطِ ُِ  َيس  بِ ُِ  َوَذلَِك  ،َفبَِقل  َع ينَ نِ  َأض  ِ رواه « اإل 

. ِشَهاب   ب  ِ  َطاِرِ   َع   اإلمام مسلم  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

 َخجل  م  الص  الُة يف ََجَ الص  ثانيًا: 
ُِ َوعَّل  ،ا  الِة ُمنَفِرداَع    َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ لَِقولِ

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ََ َع ِ  َصاَلةُ »آلِ ُضُل  اد  َفذ   َصاَلةَ  َتف  ني َ  بَِسنب ع   ال  ِ « َدَرَجن    َوِعرش 

 َرِِضَ اهللُ عنُه . ُعَمرَ  ب  ِ اهللِ  َعب  ِ  َع   رواه الشيخان 

ُِ َصِحيَح    الُة الَفاِسِ  يف َح   َص ثالثًا:   ،اََُأُموِمنَي َمكُروَهن    ويف َح    ،َنفِس

ِِ الذي رواه أبو داود ُا جاَء يف احلَ يِث الرش   ،وَليَست َباطَِل    نَرةَ  َأِب  َعن   ي  ُهَري 

 ُُ  َوَصنح   َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ُِ َوَسنل َم: اهللِ َصنَّل  اهللُ َعَلي ن بِ

اَلةُ » ُتوَبن ُ اَُ  الص  َِ  َواِجَبن    ك  ن نلِم   ُكنل   َخل   َعِمنَل  َوإِن   ،َفناِجرا   َأو   َكنانَ  ا  َبنر   ،ُمس 

ِِرَ  َكَبا ُِ َوَسل َم: «. ال  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َِ  َصلُّوا»ولَِقولِ  َبنرٍّ  ُكل   َخل 

َرةَ  َأبِى َع   ر قطني رواه البيهقي وال ا« َوَفاِجر   . ُهَري  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

 وبناء عىل ذلك:

ن ،فِذا َكاَن باإلمَكاِن أن ُيمنََع الَفاِسُ  م  اإلَماَمِ  فهَو َواِجنب  وَأوَس  ا وأم 
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ُُ عَّل الن   ا  إذا َكاَن َمفُروض ُُ َجاَِِزة  فالص   ،اِس ول َيستَطِيُعوَن َمن َع وق  َثَبنَت  ،الُة َخلَف

َِ احلَج  ابَ  ُعَمَر َرِِضَ اهللُ عنُه  َكاَن ُيَصل   ِحيِح أن  ص  يف ال . َخل ُِ  اِج عَّل ُظلِم

ُِ يف اَُُحاَفَمِ  عَّل وَقاَ  الُفَقَهاُء بَِكَراِهَيِ  الص   ُُ لَِعَ ِم الُوُثوِ  بِ الِة َخلَف

وِط ِصح   َ  ،الةِ ِ  الص  َُشُ جِلِه  اإلنَساوإذا َكاَن باإلمَكاِن أن ُيَصل  َُ  َِ ُن َخل

 َ ُِ الُض   واهلل تعاس أعلم. ،َر. هذاَفلَيفَعل  إذا مل ََيَ  عَّل َنفِس

 فه  ي لون فيها؟ ،: إذا دخ  أه  اجلنة اجلنة22السلا 

ِ  ادَن ن َفَ  الُفَقَهاُء عنَّل أن  ات   اجلواب:   ِهنَي َداُر إن ن ،َ  َليَسنت َداَر َتكلِين

 
 
ُُ اهللُ تعناس حلَِ يِث الص  ُُ َثَبَت يف اولكن   ،َجَزاء ِحيِح الذي رواه اإلمام مسلم َرِِحَ

ُُ  َجابِر   َع    ُت : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن ُِ  الن بِي   َسِمع  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

َل  إِن  » :َيُقوُ  َوَسل َم  َن  ِ  َأه  ُبونَ  فِيَها َيأ ُكُلونَ  اد  َ  ،َيُبوُلنونَ  َوَل  ،ُلنونَ َيت فُ  َوَل  ،َوَيرش 

ُطونَ  َوَل  َتِخُطونَ  َوَل  ،َيَتَغو   «.َيم 

 ؟الط َعامِ  َباُ   َفَ   :َقاُلوا

ح   ُجَشاء  » :َقاَ   نِح  َوَرش  نِك  َكَرش  نبِيَح  ُيل َهُمنونَ  ،اُ ِس  ِمين َ  الت س   َكنَ   َوالت ح 

 «.الن َفَس  ُتل َهُمونَ 

 : بِ  َوُيل َهُمونَ »ويف ِرَواَي   بجِلَ  يَح الت س   «.الن َفَس  ُتل َهُمونَ  َكَ   َوالت ك 

 وبناء عىل ذلك:

ُُ يف اَدن   وكذلَك ما  ،ِ  َصالة  يف اَدن   وما َثَبَت أن   ،ا  ِ  ُترَفُع َتكلِيففالِعَباَدا

يبِي   ،ِ  ل ُيعَطاَهاالَة يف ادَن  ُُ إذا َأَراَد الَعبُ  الص  َثَبَت أن   َُ ُب والَواجِ  ،فهذا َأمر  

اهلَل تعاس  َلَعل   ،وجل   نَيا أن َيسَعى إس َمرَضاِة اهلِل عز  عَّل الَعبِ  يف هذِه احلََياِة ال ُّ 

ُُ ادَن  بَِسَبِب األَعَ ِ  الص    واهلل تعاس أعلم. ،َ . هذااحِلَِ  َبعَ  اإليَ ِن أن ُي ِخَل
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جيؤ  عليؤل    فهؤ   ،: إذا اؤر  اإلمؤال دعؤاء القنؤو    لؤ م الفجؤر      23السلا 

 سجود السهو؟

ِر ُسن   اجلواب: َُ يف َصالِة الَفج  نَ ة  ِعنَ  الس     ُمَلك  الُقنُو َكنَ   ، ِ افِِعي  اَدِة الش 

ُُ اهللُ تعاس: اِعَلم  أن   َوِويُّ َقاَ  اإلماُم الن   ن َرِِحَ َُ َمرُشوع  ِعننَ َنا يف الصُّ  ،ب ِح الُقنُو

. اهن.    ُمَتَأك  وهَو ُسن   َرِِضَ اهللُ  َمالِنك   ب  ِ  َأَنسِ  َع   وذلَك ُا َرَوى اإلمام أِح  َ ة 

 ُُ ُِ َوَسنل َم  َرُسوُ   َزاَ   َما: َقاَ  عن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن نُنُت اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي   يِف  َيق 

رِ  َفج  َيا َفاَرَ   َحت ى ال  ن   .ال ُّ

ُُ يف وِعنَ  احلَنَِفي   جُل َمرُشوع  الصُّ ِ  واحلَنَابَِلِ  الُقنُو َُ  .يف ُجِل الن واِز  ب ِح 

.وِعنَ  اَُالِكِي    ِ  ُمسَتَحب 

 وبناء عىل ذلك:

 ُسُجوُد الس   افِِعيُّ فِذا َتَرَك اإلماُم الش  
ُِ ِر َوَجَب َعَلي َُ الَفج  وِ ُقنُو َسَواء   ،ه 

ُُ َعم   و ا  َتَرَك َُ ِعنَ ُهم يف الصُّ  ألن   ،ا  أو َسه   ،الِة. هذاَأبَعاِض الص   ب ِح م الُقنُو

 واهلل تعاس أعلم.

وخالؤة   هؤذه األ مؤة الؤيت كثؤر       ،: ما حكؤح القنؤو    ال ؤ م   24السلا 

 وكاد  الفتنة أن ا   إ  القلوب؟ ،فيها سف  الدماء

 إس َمرُشنوِعي   اجلواب:
ِ
ُِ َأثنَناَء الن نَذَهنَب َُجُهنوُر الُفَقَهناء  ،َواِز ِ ِ  الُقنُنو

ِري  الص  وَيُكوُن يف  ن ، ِ ِ  ِعنَ  احلَنَِفي  الِة ادَه  ِر الص 
ِِ نجِلِهمويف َسا َُ ُِ ِعننَ   إل  ،َلَوا

َبتَِها.  َصالَة ادُُمَعِ  ِعنَ  احلَنَابَِلِ  اكتَِفاء  يف ُخط 

 وبناء عىل ذلك:

 يف هذِه األَزَمِ  َمطُلوب  وَمرُشوع   فِن  
ُِ  يف وَيقنُُت اَُُصل   ،ُدَعاَء الُقنُو
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 م  الص  آِخ 
ِري  ِر َركَع    ادَه 

ُِ َِ اهللُ تعاس هذِه الن  َحت   ، ِ َلَوا وق  َثَبَت  ،اِزَل َ ى َيكِش

ُُ  َمالِك   ب  ِ  َأَنسِ  َع   ِحيَحنِي يف الص   ُِ َوعَّل  َنبِي   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن اهللِ َصَّل  اهلُل َعَلي 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ را   َقنََت آلِ ب ِح  اَلةِ َص  يِف  َشه  ُعو الصُّ   َعََّل  َي  

 
َياء   ِم    َأح 

ِ
َياء  َأح 

َعَرِب  ل   َعََّل  ،ال  َوانَ  ِرع   .حِل َيانَ  َوَبنِي َوُعَصي  َ  َوَذك 

َِ الُغم    ،وأن ََيِقَ  ِدَماَء اُُسلِِمنيَ  ، ِ َ  ع  هذِه األُم  َأسَأُ  اهللَ تعاس أن َيكِش

 واهلل تعاس أعلم. ،َأعَراَضُهم. آمني. هذاوأن َيسرُتَ  ،َ  َروَعاِْتِموأن ُيَلم  

فأطؤؤؤؤا  فيهؤؤؤؤا إطالؤؤؤؤة غؤؤؤؤري  ،: اقتؤؤؤؤديت برجؤؤؤؤ    لؤؤؤؤ م الع ؤؤؤؤر25السؤؤؤؤلا 

 ،حيؤؤؤ  بقؤؤؤي واقفؤؤؤًا   الركعؤؤؤة األو  قؤؤؤد:  ؤؤؤس دقؤؤؤائق      ،طبيعيؤؤؤة

 فه  ل اي لَّيَّة؟ ،واابعت ل اي لوحدر ،فنويت مفا:قتل

 إس َعَ ِم َج  اجلواب:
ِ
ُُ بِنُ وِن َذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء َواِز ُمَفاَرَقِ  اُُقَتِ ي إَِماَم

ر   ُ اَُأُموِمي   ألن   ،فال َينَتِقُل م  ََجَاَع   إس النِفَرادِ  ،ُعذ  َزُم بالرشُّ ُِ َصَّل   ،وعِ َ  َتل  لَِقولِ

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َمامُ  ُجِعَل  إِن َ  »اهللُ َعَلي  ِ َتم   اإل  ُِ  لُِيل  َتلُِفوا اَل فَ  ،بِ ُِ  ََت  « َعَلي 

َرةَ  َأِب  َع   رواه اإلمام البخاري  . فِذا انَتَقَل اَُأُموُم م  ادََ َعِ   ُهَري  ُُ َرِِضَ اهللُ عن

 ُُ ر  َبَطَلت َصالُت ُُ َمَع َصح   فق   ِ افِِعي  إل ِعنَ  الش   ،إس النِفَراِد بُِ وِن ُعذ  ت َصالُت

 ا أوالً.هذَكَراَهِ  اَُُفاَرَقِ . 

ر  َصح  أم  ثانيًا:  ُُ بُِعذ   ا إذا َفاَرَ  اَُأُموُم إَِماَم
ِ
ُُ ِعنَ  َُجُهوِر الُفَقَهاء  ،ت َصالُت

 ِ .ما َعَ ا احلَنَِفي  

ِ  اَُُفاَرَقِ  والنتَِقاِ  من  ادََ َعنِ  إس النِفنَراِد ادُمُهوُر عَّل ِصح   واسَتَ    

َصنَّل   الن بِني   َمنعَ  ُيَصل   ُمَعاذ   َكانَ  َرِِضَ اهللُ عنُه  َقاَ : بَِحِ يِث َجابِِر بِ  َعبِ  اهللِ

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ  َفَيُلمُّ  َيأ ِ   ُثم  اهللُ َعَلي  َم َصنَّل   الن بِي   َمعَ  َلي َل    َفَصَّل   ،َقو 
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ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِعَشاءَ اهللُ َعَلي  ُُ  َأَتى ُثم   ،ال  َم ُهم   َقو  َتَتَح  ،َفنَأم   بُِسنوَرةِ  َفناف 

َبَقَرةِ  َ هُ  َصَّل   ُثم   ،َفَسل مَ  َرُجل   َفان َحَرَف  ،ال  َف  َوح   .َوان رَصَ

ُُ  َفَقاُلوا َت  :َل  ؟ُفاَلنُ  َيا َأَناَفق 

ُِ  َرُسوَ   َوآَلتنَِي   ،واهللِ َل  :َقاَ   ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسنل َم  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ َوَصنح 

 ُُ ن  َِبَ  .َفأَلُخ 

ُِ َوَسل َم  َرُسوَ   َفَأَتى بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َرُسنوَ   َينا :َفَقاَ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

َحاُب  إِن ا ،اهللِ َمُل  ،َنَواِضَح  َأص  ِعَشاءَ  َمَعَك  َصَّل   ُمَعاذا   َوإِن   ،بِالن َهارِ  َنع   َأَتنى ُثم   ،ال 

َتَتَح َفا َبَقَرةِ  بُِسوَرةِ  ف   .ال 

َبَل  ُِ َوَسل َم  َرُسوُ   َفَأق  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  :َفَقناَ   ُمَعاذ   َعََّل اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

َرأ  اِ  ؟!َأن َت  َأَفت ان   ،ُمَعاذُ  َيا» َرأ   بَِكَذا ق   رواه اإلمام مسلم.« بَِكَذا َواق 

 وبناء عىل ذلك:

رِ فِذا َنَويَت بَِقل َفَصالُتَك َصِحيَح   ِعنَ   ،بَِك ُمَفاَرَقَ  اإلَماِم هلذا الُعذ 

 
ِ
 واهلل تعاس أعلم. ،ِ . هذاللَحنَِفي   ا  ِخالف ،َُجُهوِر الُفَقَهاء

 : ما حكح إسبا  اليدين   ال  م أ ناء القيال؟26السلا 

 م  احلَنَِفي   اجلواب:
ِ
من   ِ  واحلَنَابَِلِ  إس أن  افِِعي  ِ  والش  َذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء

ى. ،الِة الَقب َض ُسنَِ  الص   َ ُع الَيِ  الُيمنَى عَّل الُيّس   وهَو َوض 

 ِة.ِ  واحلَنَابَِلِ : ُتوَضُع الَيَ اِن ََتَت الّسُّ  وَقاَ  ُفَقَهاُء احلَنَِفي  

ِر َوفَ ِ : ُتوَضُع الَيَ اِن ََتَت الص  افِِعي  وَقاَ  ُفَقَهاُء الش    ِة.وَ  الّسُّ    

ى ما رواه اإلمام  َ ِع الَيِ  الُيمنَى عَّل الُيّس  وَدلِيُل ادُمُهوِر عَّل َوض 
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لِ  َع   البخاري  ُُ  َسع     ب  ِ  َسه  َمُرونَ  الن اُس  َكانَ  :َقاَ  َرِِضَ اهلُل َعن  َيَضعَ  َأن   ُيل 

ُجُل  َي َ  الر  نَى ال  ُيم  ُِ  َعََّل  ال  ى ِذَراِع َ اَل  يِف  ال ُيّس   .ةِ الص 

ِِلِ وما رواه اإلمام أِح  ع   ر   ب  ِ  َوا ِمي   ُحج  َ َُض  ُُ  احل  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل َم  َرُسو ِ  إَِس  أَلَن ُمَرن   :ُقل ُت  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َِ اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي   .ُيَصل   َكي 

ُُ  :َقاَ   ُِ  َفنََمر  َ  ،َقامَ  إَِلي  ُِ  َوَرَفعَ  ،َفَكَب  ُِ  َحاَذَتا َحت ى َيَ ي   َينَ هُ  َوَضعَ  ُثم   ،ُأُذَني 

نَى ُيم  رِ  َعََّل  ال  ُِ  َظه  ى َكف  َ غِ  ال ُيّس  س  اِع ِ  َوالرُّ  .َوالس 

 الِة.ُُ ُينَ ُب إرَساُ  الَيَ يِ  يف الص  ُ  إس َأن  وَذَهَب اَُالِكِي  

 وبناء عىل ذلك:

ِع الَيِ  اليُ  ى يف الص  َفَقب ُض الَيَ يِ  بَِوض  َ الِة َأثنَاَء الِقَياِم هَو منَى عَّل الُيّس 

 ُسن  
ِ
بِي  للَ لِكِي   ا  ِخالف ،   ِعنَ  َُجُهوِر الُفَقَهاء  ،ِ  إرَساِ  الَيَ يِ . هذاِ  الذيَ  َقاُلوا بِنَ  

 واهلل تعاس أعلم.

ُدنا وسَّؤؤؤيِّ ،: ملؤؤؤاذا ال يبسؤؤؤم  اخلطيؤؤؤ  يؤؤؤول اجلمعؤؤؤة أو  اخلطبؤؤؤة 27السؤؤؤلا 

 ِكؤ لٍ كلؤ ُّ  »وُ  ات لَّلهللى اتل عَِّليولى وَّعلى صلىلى وَّلََّّوبىلى وَّسَّؤلهللحَّ يقؤو :   :َُّس

 ؟«ؤ ِأْقِطُع :ِأوو ِقا َّؤ عَّزَّ وَّجَّ َّ ِفُهوَّ ِأبوتَُّر اتى  ُيْفتَُّ  بىذىْكِر ِأوو ِأموٍر ذىر بَّاٍ  ال

نَرَة روى اإلمام أِح  يف ُمسنَِ ِه  أوالً:اجلواب:  ُُ َع   َأِب ُهَري  َرِِضَ اهللُ َعنن

ُِ َوَسل َم: َقاَ  َرُسوُ  : َقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نر  »اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ُكلُّ َكناَلم  َأو  َأم 

ِر  َتُح بِِذك  رَتُ اهللِ ِذي َبا   َل ُيف  َطعُ  :َأو  َقاَ  ن َعز  َوَجل  َفُهَو َأب   «.ن َأق 

َرَة أ روى اإلمام مالك يف اُوط  ثانيًا:  ُُ َع   َأبِى ُهَري  َقناَ   :َقاَ  َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل َم: َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ر  ذِ »اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ُِ  يُكلُّ َأم   لَ ُيب َ ُأ فِين

َبا  

  ِ َطعُ اهللِ بَِحم   .ورواه ال ارقطني واب  ماجُ «َأق 
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ُِ َوَسنل َم َ نا رَ َسي   َثَبَت بَأن  ثالثًا:  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُسوَ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ ُكل   نُ  هللَِكاَن َيفَتتُِح ُخَطَب َبَتنِي الِعينَ يِ  َفَكناَن َيفَتنتُِحُهَ   ،َها باحلَم  َمنا َعنَ ا ُخط 

َ َل ِ  ثم   ،كبجِلِ بالت   َمَلِ . ،باحلَم   ول َيفَتتُِحَها بالَبس 

 وبناء عىل ذلك:

َمَل ِ فاحلَ  َ َلُ  َتُقوُم َمَقاَم الَبس  ِ  ،م  ِِ َكَ  َجاَء يف احلَِ يِث الرش  نر  ذِ »ي  يُكلُّ َأم 

  ِ  بَِحم 
ُِ  لَ ُيب َ ُأ فِي

َطعُ اهللِ َبا    .«َأق 

ُِ ِ نا َُمَم  ُ  م  َزَمِ  َسي  وق  َتنَاَقَلِت األُم   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

  

َمَلِ . هذا َوَسل مَ  َ َلِ  التي َتُقوُم َمَقاَم الَبس  واهلل  ،إس َيوِمنَا هذا افتَِتاَح اَُطَبِ  باحلَم 

 تعاس أعلم.

 : ه  هنا  دلي  عند السادم ا نفية على أن ل م الوار     :كعا ؟28السلا 

ِر َثالُث َركَ  ِ  إس أن  َذَهَب ُفَقَهاُء احلَنَِفي   اجلواب: ُ  َصالَة الِوت  وذلَك ُا  ،َعا

ُِ  اهللِ وُ  ُسنرَ  انَ َكن :تاَلنقَ  َرِِضَ اهللُ َعنها  َ َش اِِ عَ  ع رواه احلاكم  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ . وَقناَ : َصنِحيح     هِ رِ آِخ  يف إل مُ ل  َس يُ  ل ،الث  ثَ بِ  رُ وتِ يُ َوعَّل آلِ

ِط الش    يَخنِي.عَّل ََش 

ُِ َوعنَّل  اهللِ وَ  ُس رَ  أن   ،َرِِضَ اهللُ َعنها  َ َش اِِ عَ  ع  ا  وروى َأيض َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ  ڻ ڻ ں ن ﴿بِن وَس األُ   ِ كَعنالر   يف أُ قنرَ يَ  ،الث  ثَ بِن رُ وتِ ُين انَ َكنآلِ

 : ِ َثنالِ الث   ويف [1]الكافرون:  ﴾ٻ ٻ ٱ ﴿ : ِ يَ انِ الث   ويف [1]األعَّل:  ﴾ڻ

 ڇ ﴿و [1]الفلن :  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ﴿و [1ص: ]اإلخال ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 .نيِ يخَ الش   طِ ََش   عَّل يح  حِ َص  يث   ِ َح  هذا. وَقاَ : [1]الناس:  ﴾ڍ ڍ ڇ
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يُّ وروى الن  
ِِ ب   ب  ِ  ُأَب   َع    َسا ُُ  َكع  اهللِ َصنَّل  اهللُ  َرُسنوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ َعنن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُ   بِنَثاَلِث  ُيوتِرُ  َكانَ َعَلي  نَرأُ  َكنانَ  ،َرَكَعنا ُوَس  يِف  َيق   :األ 

مَ  بَِسب ح   ََّل  َرب َك  اس  َع  َا َيا بُِقل   :الث انَِي ِ  َويِف  ،األ  َكافُِرونَ  َأيُّ  ُهنوَ  بُِقنل   الث الَِث ِ  َويِف  ،ال 

نُُت  ؛َأَح   اهللُ  ُكنوعِ  َقب َل  َوَيق  ُِ  ِعن ن َ  َقناَ   َفنَرغَ  َفنَِِذا ،الرُّ ن ُِ  لِنِك اَُ  ُسنب َحانَ » :َفَرا

وسِ  ُق ُّ ُ   َثاَلَث ن « ال  ا .آِخِرِه    يِف  ُيطِيُل ن  َمر   . وهَو َحِ يث  َصِحيح 

ُُ أن  وُرِوَي ع  َسي   َع    ُيوتِرُ  َسع  ا   َرَأىُُ ِ َنا ُعَمَر َرِِضَ اهللُ َعن  َما :َفَقاَ   ،بَِرك 

اءُ  َهِذهِ  َ ُبَتجل  َفَعن َها؟ ال  رَ  أِلَن   َذلِنَك؛ َقناَ   َوإِن نَ   ؛َين َك أَلُوذِ  َأو   ،َلَتش  نِوت  نُتِهرَ  ال   َأن   اش 

ُِ َوَسل َم  الن بِي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ   َع  َّنَىَصَّل  اهللُ َعَلي 

ِ
اء َ ُبَتجل   . كذا يف اَُبُسوِط.ال 

 ِث.الوَذَكَر َصاِحُب اهِلَ اَيِ : َحَكى احلََسُ  إََجاَع اُُسلِِمنَي عَّل الث  

 اَُِ ينَِ  الس  وَقاَ  ابُ  اهلَ   
ِ
 بَعِ .ِم: وهَو َمرِوي  ع  ُفَقَهاء

ِر الر   ِِِ : وَجاَء يف البَح  ُ   َثاَلُث  َوُهوَ ا لِيَم    َرَكَعا ِوت رُ  :َأي ؛بِتَس   َرَواهُ  َُِا ؛ال 

َاكِمُ  ُُ  احل  َح طِِهَ   َعََّل  َوَقاَ   َوَصح   َرُسوُ   َكانَ  :َقاَلت   َعن َها اهللُ َرِِضَ  َعاَِِش َ  َع    ،ََش 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  .آِخِرِه    يِف  إل   ُيَسل مُ  َل  ،بِثاََلث   ُيوتِرُ اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِ  يِف  ُيَسل مُ  َكانَ  ُعَمرَ  اب  َ  َأن   :لِل َحَس ِ  ِقيَل  َعَتني  ك  رِ  ِم  الر  ِوت   .ال 

َُ  رُ ُعمَ  َكانَ  :َفَقاَ   َق ُُ  َأف  بجِلِ  الث انَِي ِ  يِف  َين َهُض  َوَكانَ  ،ِمن   .اهن .بِالت ك 

ُح اهِلَ اَيِ :  ُ   َمنا َوَلنَناوَجاَء يف الِعنَاَيِ  ََش  َِِشن ُ  َرَو  َأن   ،َعن َهنااهللُ  َرِِضَ  َعا

ُِ َوَسل َم  الن بِي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُ   َثاَلِث بِ  ُيوتِرُ  َكانَ َصَّل  اهللُ َعَلي   َوَحَكنى؛ َرَكَعا

ََس ُ  يُّ  احل  ِ َاعَ  ال َبرص  نلِِمنيَ اُُ  إَج  َهُب  َوُهنوَ  ،النث اَلِث  َعنََّل  س  نر   َأِب  َمنذ   َوُعَمنرَ  َبك 

َعَباِدَل ِ  َرةَ  َوَأِب  َوال  َعن    ُيوتِرُ  َسِعي ا   َرَأى ُعَمرَ  َأن   ُرِوَي و ،ُهَري   َهنِذهِ  َمنا: َفَقناَ   بَِرك 

اءُ  َ ُبَتجل  َفَعن َها ؟ال  َبن ك َأو   َلَتش   .أَلَُؤد 
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  َ ََثرَ  أِلَن   َذلَِك؛ َقاَ   إن  ُتِهرَ  األ  ُِ  الن بِي   َأن   اش  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

  َع    َّنَىَوَسل َم 
ِ
اء َ ُبَتجل   . اهن.ال 

 وبناء عىل ذلك:

ُر ِعنَ  الس    ُمت   ِ  َثالُث اَدِة احَلنَِفي  فالِوت 
 ُ . َرَكَعا ُ  بُِقُعوَديِ  وَسالم  ِصال

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

 مل يرد فيها حدي  شريف؟ ،: ه  لَّي  بأن ل م التسابي  بدعة29السلا 

 اهللِ َرُسنوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ َعننُهَ   َعب ناس   اب ن ِ  َعن َرَوى أُبو داود  ادواب:

ُِ َوَص  ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل َم َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  ،َعب ناُس  َيا» :ط لِِب اُُ  َعب  ِ  ب  ِ  لِل َعب اسِ  َقاَ  ح 

هُ  َيا طِيَك  َأَل  ،َع   نَُحَك  َأَل  ؟ُأع  بُوكَ  َأَل  ؟َأم  ن بِنَك  َأف َعُل  َأَل  ؟َأح  َ  إَِذا ؟ِخَصنا    َعرش 

َفرَ  َذلَِك  َفَعل َت  َأن َت  ُُ  َذن َبَك  َلَك  اهللُ َُ َل ُُ  ،َوآِخَرهُ  َأو  ُُ  َقِ يَم نَ هُ  َخَطَأهُ  ،َوَحِ يَث  ،َوَعم 

هُ  ،َوَكبجَِلهُ  َصِغجَلهُ  ُُ  رِس  َ  ،َوَعاَلنِيََت َ  َأن   :ِخَصا    َعرش  َبعَ  ُتَصل  ُ   َأر  َرأُ  ،َرَكَعا  ُكل   يِف  َتق 

َع    َت  َفَِِذا ،َوُسوَرة   ال كِتَاِب  َفاَِتَ َ  َرك   ُ ِقنَراَءةِ  ِمن  َفَر َعن    َأو  ِ  يِف  ال   َقناِِم   َوَأن نَت  َرك 

َم  ُ اهللِ  ُسب َحانَ  :ُقل َت  َُ  َوَل  هللِِ َواحل  ََبُ  َواهللُاهللُ  إِل   إَِل ةَ  مَخ َس  َأك  َ ة   َعرش  َكنعُ  ُثم   ،َمر   َتر 

َفعُ  ُثم   ،ا  َعرش   َراكِع   َوَأن َت  َفتَُقوهُلَا ُكوعِ  ِم  َرأ َسَك  َتر  ن َفتَُقوهُلَا الرُّ  يَْت نوِ  ُثنم   ،ا  َعرش 

َفعُ  ُثم   ،ا  َعرش   َساِج    َوَأن َت  َفتَُقوهُلَا ا  َساِج  ُجودِ  ِم    َرأ َسَك  َتر  ن َفتَُقوهُلَنا السُّ  ،ا  َعرش 

ُج ُ  ُثم   َفعُ  ُثم   ،ا  َعرش   َفتَُقوهُلَا َتس   ،َوَسنب ُعونَ  مَخ نس   َفنَذلَِك  ،ا  َعرش   َفتَُقوهُلَا َرأ َسَك  َتر 

َع    ُكل   يِف  َعُل  َرك  َبعِ  يِف  َك َذلِ  َتف  ُ   َأر  َت  إِن ،َرَكَعا َتَطع  م   ُكل   يِف  ُتَصل يََها َأن   اس  ة   َيو   َمنر 

َعل   مَل   َفِِن   ،َفاف َعل   ة   َُجَُع    ُكل   َفِفي َتف  َعل   مَل   َفِِن   ،َمر  ر   ُكنل   َفِفني َتف  ة   َشنه   مَل   َفنِِن   ،َمنر 

َعل   ة   َسنَ    ُكل   َفِفي َتف  َعل   مَل   َفِِن   ،َمر  ة   ُعُمِركَ  َفِفي َتف   «.َمر 
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.  ِ رَكِش: احلَِ يُث َصِحيح  َوَليَس بَِضِعي  َقاَ  الز 

الِح: َحِ يُثَها َحَس      ،وَقاَ  ابُ  الص 
ِ
ُُ َقاَ  الن َوِوي يف َْتِذيِب األسنَ ء وِمثُل

. ُِ  واللغا

.  ُ ُُ ثَِقا : ُرَواُت  وَقا  اُُنِذريُّ

افِِعي ُ : هَي  . ،ُمسَتَحب     وَقا  الش   واإلَماُم الن َوِويُّ َقا : ُسن    َحَسنَ  

 :  احلَنَبل 
ُِ  َبنأ َس؛ َفناَل  إن َسان   َفَعَلَها َوإِن  وَجاَء يف اُُغنِي لبِ  ُق اَمَ  يِف الفق

َِِل  الن َوافَِل  َفِِن   َفَضا طُ  َل  َوال  رَتَ َِ يِث  ِصح  ُ  ُيش   .فِيَها احل 

نن ُ  يِف َصناَلِة  َوَعَمنال   : ِ اَين َ اهلِ  ِح ََش   ِ َينانَ العِ وَجاَء يِف   السُّ
ُِ ُ  بِن بِنَ  َجناَء

بِيَحاِْتَا َعرش   بِيِح يِف َتس  َع   ِحينَِئذ   ا  َعرش   ا  الت س   .َفاَل َبأ َس بِال 

 وبناء عىل ذلك:

ُُسلُِم يِف  وَيفَعُلَها ،وفِيَها َثَواب  ل َيَتنَاَهى ،َفَصالُة الت سبِيِح َفضُلَها َعِميم   ا

 ُِ ة   ،ُكل  َوقت  ل َكراَهَ  فِي  َمر 
أو  ،وإل  َفِفي ُكل  ُأسُبوع   ،أو يِف ُكل  َيوم  وَليَل  

 واهلل تعاس أعلم. ،أو الُعمِر. هذا ،َشهر  

: ه  لَّي  بأنَّ ل م األوابني بعد ل م املغرب من البؤدع الؤيت   30السلا 

 ليس هلا دلي  شرعي؟

ِمذي   َجاءَ  اجلواب: نَرةَ  َأِب  َع   يِف ُسنَِ  الرت  ُُ  ُهَري   َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ َعنن

ُِ َوَسل َم  اهللِ َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نِرِب اَُ  َبع  َ  َصَّل   َم   »َصَّل  اهللُ َعَلي   ِسنت   غ 

  ُ   َبي نَُه    فِيَ   َيَتَكل م   مَل   َرَكَعا
 
ُُ  ُعِ ل  َ  بُِسوء ةَ  ثِن َتي   ِعَباَدةِ بِ  َل َ  «.َسنَ    َعرش 

نَرةَ  َأِب  َع    ويِف ِرَواَيِ  ابِ  َماَجُ ُُ  ُهَري  اهللِ  َرُسنوُ   َقناَ  : َقناَ   َرِِضَ اهللُ َعنن
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ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُ   ِست   َصَّل   َم   »َصَّل  اهللُ َعَلي  ن َ  َرَكَعا نِرِب،اَُ  َبع   غ 

  نَُه   َبي   َيَتَكل م   لَ 
 
ء رِ  إِل بَِش  ُُ  ُعِ ل  َ  اهللِ، بِِذك  نَي   بِِعَباَدةِ  َل ةَ  اث  َ  «.َسنَ    َعرش 

 ثَ    َحنَقنا :  ،ارِس  َين ب َ  رَ    عَ  ب   م  َُمَ ويِف ِرَواَي   للط َباِن ع  
  َعن ،ِب أَ  ينِ

ُ  َعنكَ رَ  ت  ِسن ِب غنرِ اَُ  عن َ بَ  َّل  َص  ارِس  يَ  ب َ  رَ    عَ  يُت أَ رَ : ا قَ  ي   َج   اَين: لنُت قُ فَ  ،ا

  ؟الةُ الص   هِ ذِ هَ  امَ  ،ِت بَ أَ 

ُِ َوَسنل َم  اهللِ وَ  ُس رَ  ييبِ بِ َح  يُت أَ رَ : اَ  قَ فَ  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُ  عَ كَ رَ  ت  ِس  ِب غرِ اَُ  ع َ بَ  َّل  َص  ن َ  َصَّل   َم   » : اَ  قَ وَ  ،ا نِرِب ِسنت  اَُ  َبع  ُ   غ   َرَكَعنا

 .«حرِ البَ   ِ بَ زَ  ثَل مِ  تانَ كَ  ن  إِ وَ  ،ُُ وبُ نُ ذُ  ُُ لَ  ُ  رَ فِ ُُ 

َُ ذَ إِ َوَجاَء يف ُلَترَصِ ِمنَهناِج الَقاِصنِ يَ :  نَبنرَ ا   َب غنرِ  اَُ َّل  َصن مُس ت الش 

 حيَ ِِ بِ  َل غَ اشتَ وَ 
ِ
ن  ِ وَبنيبُ َُ  نن َ عِ  ردِ ا النوِ ذَ هَ  رُ هِخ فَ  ،ي ِ اءَ َش العِ  نيَ ا بَ مَ  اء  يعنِنأَ  ِ  فَ الش 

 ھ : ﴿اَ  َقنفَ  ُِ عاس بِنتَ  اهللُ مَ قَس   أَ قَ وَ  ، ِ تمَ العَ  قُت وَ  ُل  ُخ ا يَ هَ تِ وبَ يبُ غَ ي بِ التِ  ةَ مرَ احلُ 

ُِ فِ  ةُ اَل الص  وَ . [16]النشقا :  ﴾ھ ھ  ُشننُ  ُ  و  أَ  ُُ ن نأِلَ  ينلِ   الل  ئَ اِشننَ  َي ِهن ين
ِ
 وء

 اآلنَ   َ مِ  آن   وَ هُ وَ  ،ُِ اتِ اعِ َس 
ِ
 ﴾ڳ گ گ گ : ﴿عناَس تَ  ُِ ولِن قَ يِف  ةِ ورَ ذكُ اَُن اء

 . اهن.نيابِ و  األَ  ةُ اَل َص  َي هِ وَ . [130: ]طُ

ُِ َتعاس: ﴿ . [16]السنج ة:  ﴾ڳ ڳ گ گ وِهَي اَُُراُد بَِقولِ

ُُ َقاَ :  ِِ ع  أَنس  َرِِضَ اهللُ َعن  يَ  فِ  ونَ عُ و  طَ تَ يَ  واانُ كَ َفَق  روى اب  شيب  يف اُُصن 

 َش والعِ  ِب غرِ اَُ  نيِ التَ الص   نيَ بَ 
ِ
 .ونَ لُّ َص يُ فَ  اء

نحى يف الت أكِين ِ وَص  َنا ُدوَن َصنالِة الضُّ  أّن 
ُِ ابنَِي ِِم ا ل َشنك  فِين  ،الُة األو 

ابنِيَ  ى َصالَة األو  َحى ُتسم   . أيضا   وَصالُة الضُّ
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 وبناء عىل ذلك:

 
 
ء ٌَ  َليست ِمَ  البَِ ِع يِف 

ِ
ابنَِي َبنَي اَُغِرِب والِعَشاء وإن َكاَن  ،َفَصالَة األو 

  ،َها َضِعيفا  احلَِ يُث فِي
ِ
ُِ أقوى ِم  آراء ِعي وَق  قاَ  الُعَلَ ُء: احَلِ يُث الض 

َجا ِ  ُ  احَلِ يِث.  ،الُفُحوِ  ِمَ  الر  ُط يف َصالِة الن َوافِِل ِصح   ،هذاوَقاُلوا: ل ُيشرَتَ

 واهلل تعاس أعلم.

 ة؟: ه  إذا أسب  الرج   وبل حتت الكع  وهو   ال  م ف  ال باطل31السلا 

ُُ  َذرٍّ  َأِب  َع   روى اإلمام مسلم أوالً: اجلواب:   الن بِني   َعن  ،َرِِضَ اهللُ َعنن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ مَ اهللُ  ُيَكل ُمُهمُ  َل  َثاَلَث   » :َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي  ِقَياَمن ِ  َيو   ،ال 

يِهم   َوَل  ،إَِلي ِهم   َين ُمرُ  َوَل   «.َألِيم   َعَذاب   م  َوهَلُ  ،ُيَزك 

ُِ َوَسل َم  َرُسوُ   َفَقَرَأَها :َقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  .ِمَرار   َثاَلَث اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

وا َخاُبوا :َذرٍّ  َأُبو َقاَ    اهللِ؟ َرُسوَ   َيا ُهم   َم    ،َوَخِّسُ

بُِل اُُ » :َقاَ   ُ  اُُ وَ  ،ن انُ اَُ وَ  ،س  ُُ  نَف  َعَت ِِ بِ  ِسل  َلِ َكاِذِب  احل   «.ال 

اهللِ  َرُسوُ   َقاَ   :َقاَ   َعن ُهَ  اهللُ  َرِِضَ  ُعَمرَ  ب  ِ اهللِ  َعب  ِ  َع   وروى الشيخان 

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ  َجر   َم   »َصَّل  اهللُ َعَلي  َبن ُِ اهللُ  َين ُمنرِ  مَل   ُخنَياَلءَ  َثو    إَِلي ن

مَ  ِقَياَم ِ  َيو   «.ال 

  َع روى أبو داود و
ِ
َعاَلء َ ِ  َعب  ِ  ب  ِ  ال  ِح  ُِ  َع    الر  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ َعننُه   َأبِي

ُت  ِري   َسِعي    َأَبا َسَأل    ُ  َ ُُ  ا َزارِ  َع َرِِضَ اهللُ َعن ِ  .اإل 

َبجِلِ  َعََّل  :َفَقا   َ  .َسَقط َت  ا

ُِ َوَص  َرُسوُ   َقاَ   ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسنل َم: اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ َرةُ »ح  نلِمِ اُُ  إِز   إَِس  س 
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 ِِ اِ   نِص  ُُ  فِيَ  ن  ُجنَاَح  َل  َأو   ن َحَرَج  َوَل  الس  َ  َبي نَ ِ  َوَبني  َبنني  َكع  نَفَل  َكنانَ  َمنا ،ال   َأس 

ِ  ِم  َبني  َكع  ُِ اهللُ  َين ُمرِ  مَل   َبَطرا   إَِزاَرهُ  َجر   َم    ،الن ارِ  يِف  َفُهوَ  ال   «.إَِلي 

َرةَ  َأِب  َع   وى اإلمام البخاري ور ُُ  ُهَري  اهللِ َصنَّل   َرُسوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ مَ اهللُ  َين ُمنرُ  َل » :َقناَ  اهللُ َعَلي  ِقَياَمن ِ  َينو   َجنر   َمن    إَِس  ال 

 «.َبَطرا   إَِزاَرهُ 

ُعود   اب  ِ  َع وروى أبو داود  ُُ َرِِضَ  َمس  ُت : َقناَ   اهللُ َعن اهللِ  َرُسنوَ   َسنِمع 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َبَل  َم   » :َيُقوُ  َصَّل  اهللُ َعَلي  ُِ  يِف  إَِزاَرهُ  َأس   ُخَياَلءَ  َصاَلتِ

 «.َحَرام   َوَل  ِحلٍّ  يِف اهللِ  ِم  َفَلي َس 

: اإِلرَخ ثانيًا:  ِِ اإِلسَباِ  ُلَغ    اُء واإِلَطاَلُ .َجاَء يف َتعِري

بُِل: النذي ُيَطنو   ويف الصطاِلِح: َيُقوُ  ابُ  األَعَراِب   جُلُه: اُُس  َُ ُُ و  ،ُ  َثوَبن

ُُ إس األَرِض إذا َمَشى ِسُل  واختَيال . ا  َ  َيفَعُل ذلَك كَِب  وإِن   ،وُير 

 وبناء عىل ذلك:

وَيُكنوُن يف  ،وُخنَيالَء َحنَرام   ا  وِب إس َما ََتَت الَكعَبنِي استِكَبارَفَِِطاَلُ  الث  

ُِ َوَسل َم:  ،ارِ الن   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َفَل  َما»لَِقولِ ِ  ِم  َأس  َبني  َكع   ِمن  ال 

َزارِ  ِ ننَرةَ  َأِب  َعنن   رواه اإلمننام البخنناري « الن ننارِ  َفِفنني اإل  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري  . َعن نن

ُِ إل اهللُ تعاس.ول َيط   ،ُُ الَقلُب والستِكَباُر ََمَلُّ   لُِع َعَلي

ُِ  ُُ آثِم  يف َجر  ولكِن   ،وُخَيالَء َفَصِحيَح    ا  ا َصالُة اُُسبِِل استِكَبارأم   َثوبِ

 واهلل تعاس أعلم. ،. هذاا  ُخَيالَء وَتَكَبُّ 

: هؤؤ  أجؤؤر ال ؤؤ م املضؤؤاعف   املسؤؤجد النبؤؤور الشؤؤريف يشؤؤم    32السؤؤلا 

 رض والنافلة؟ل م الف
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نَرةَ  َأِب  َع   أخَرَج اإلَماُم الُبخاري  اجلواب: ُُ  اهللُ َرِِضَ  ُهَري   الن بِني   َأن   ،َعن ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِجِ ي يِف  َصاَلة  » :َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي   ِمن    َخنجل    َهَذا َمس 

 ِِ ِج َ اَُ  إِل   ،ِسَواهُ  فِيَ   َصاَلة   َأل  ََرامَ  س   «.احل 

َفننَ  الُفَقَهنناُء يِف ُحُصننوِ  األَفَضننلِي ِ  وُمَضنناَعَفِ  الث ننواِب الننواِرَدِة يِف  وات 

 احلَِ يِث لَِصالِة الَفرِض.

ا يِف َصالِة الن افَِلِ  َفاخَتَلُفوا َفَذَهَب ُفَقَهاُء احلَنَِفي ُ  واَُالِكِي ُ  واحلَنَابَِلُ  إس  ،أم 

ِِِض ُدوَن أن  األَفَضلِ  ي َ  وُمضناَعَفَ  الث نواِب النواِرَدِة يِف احلَنِ يِث َخاَصن   بنالَفرا

وأبَعنُ  عنِ   ،ألن  َصالَة الن افَِلِ  يف الَبيِت أفَضُل وأقَرُب إس اإِلخاَلصِ  ،الن َوافِلِ 

 
ِ
َياء ُِ َوَسل َم:  ،الر  بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 
ُِ  اَُ  ةُ َصاَل »لِقولِ

ِ
ء ُِ  يِف  ر   َأف َضُل  َبي تِ

ُِ  ِم    ِجِ ي يِف  َصاَلتِ ُتوَب َ اَُ  إِل   ،َهَذا َمس  ن ِ  َعن   رواه اإلَماُم أبنو َداُود «. ك   ب ن ِ  َزي 

. َثابِت   ُُ  َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ  ُُ صالتَ  َأَحُ ُكم   َقََض  إذا»ولَقولِ

ِجِ ِه، يف َعل   مس  ُِ  َفَليج  ، ِم    َنِصيبا   لَِبي ت ُِ ُِ  يف َجاِعل  اهللَ  َفِن   َصالتِ ُِ  ِمن    بي تِ  صنالتِ

ا   ُُ  اهللُ َرِِضَ  جابر   َع    مسلِ مُ اإلماُم  رواهُ  «َخجل   .َعن 

افِِعي   بِاحلَنِ يِث  ِ  وَبعِض اَُالِكِي ِ  إس أن  الت فِضيَل النَواِردَ َوَذَهَب ُفَقَهاُء الش 

 َيُعمُّ َصالَة الَفرِض وَصاَلَة الن فِل.

 وبناء عىل ذلك:

 
ِ
ِِِض ُدوَن  ُمَضاَعَف ُ َفِعنَ  َُجُهوِر الُفَقَهاء الِة َمقُصوَرة  عَّل الَفنرا َثَواِب الص 

اَدِة الَشافِِعي ِ  ال ذيَ  َقاُلوا بِالت عِميِم َبنَي الَفرِض  ،الن َوافِلِ   والن فِل.ِخاَلفا  للس 

افِِعي ِ   اَدِة الش  اِج واُُعَتِمِريَ  أن يأُخُذوا بَِقوِ  الس  وإن  َأَرى بِالن سَبِ  للُحج 
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. هذا  واهلل تعاس أعلم. ،حت ى َتكوَن ََجِيَع َصَلَواِْتِم بِاَُسِجِ  الن َبوي 

اء : ه  لَّي  أنل من السنة أن يغؤري اإلنسؤان مكانؤل بعؤد االنتهؤ     33السلا 

 من ل م الفريضة؟

َ ِ  َعب  ِ  َع   روى اإلمام أِح  أوالً: اجلواب:  ِح  ُُ  ِشنب ل   ب  ِ  الر  َرِِضَ اهللُ َعنن

ُت : َقاَ   ُِ َوَسنل َم  َرُسوَ   َسِمع  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َعن    َين َهنىاهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي ن

َرةِ  َع    ،َثاَلث   ُغَراِب  َنق  ا ِ  َوَع  ،ال  رِتَ نُبعِ  اف  ُجنُل  ُينوطِ َ  َوَأن   ،الس   َكنَ   َقنامَ اَُ  الر 

َبِعجلُ  ُيوطِ ُ   .ال 

ُُ : اإِلنَساُن اُُسلُِم َحِريص  عَّل أن َيكُثَر الشُّ ثانياً  ابِنَت َكث نَرُة الث   ألن   ،ُهوُد َل

ُُ َينوَم الِقَياَمن ِ الشُّ   ہ ہ ۀ ۀ قنا  تعناس: ﴿ ،ُهوِد عَّل اإِلنَساِن َأو  َل

 ٻ ٻ ٱ. وقا  تعناس: ﴿[24لنور: ]ا ﴾ھ ھ ھ ہ ہ

 .[21]فصلت:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ

ُُ  َفِفي َيوِم الِقَياَمِ  ََيَتاُج اُُسلُِم إس ُكل   َفُع َل ُُ باَجَِل وَيش  َهُ  َل  َيش 
 ،َشاِه  

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ قا  تعاس: ﴿

 .[5-1]الزلزل :  ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

َرةَ  َأِب  َع   روى الرتمذي  ُُ  ُهَري  اهللِ َصنَّل  اهللُ  َرُسنوُ   َقَرأَ : َقاَ  َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل َم: ﴿ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ﴾.ڃ ڃ ڃ َعَلي 

ُرونَ » :َقاَ   َباُرَها َما َأَت    «.؟َأخ 

ُُ اهللُ  :َقاُلوا َلمُ  َوَرُسوُل  .َأع 

َباَرَها َفِِن  » :َقاَ   َه َ  َأن   َأخ  ِرَها َعََّل  َعِمَل  بَِ   َأَم    َأو   َعب     ُكل   َعََّل  َتش   َأن   ،َظه 
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مَ  َوَكَذا َكَذا َعِمَل  :َتُقوَ   َباُرَها َفَهِذهِ  ،َوَكَذا َكَذا َيو   «.َأخ 

َب َ  ب  ِ  ِغجَلةِ اُُ  َع روى اب  ماجُ ثالثًا:  ُُ  ُشنع  اهللِ  َرُسنوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ َعنن

 ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل َم  َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ َمنامُ  ُيَصنل   َل » :َقاَ  َوَصح  ِ ُِ  يِف  اإل   ال نِذي ُمَقاِمن

ُِ  َصَّل   ُتوَب َ اَُ  فِي ى َحت ى ك  ُُ  َيَتنَح   «.َعن 

نَرةَ  َأِب  َعن   وروى اإلمام أِح  وأبو داود  ُُ  ُهَري   الن بِني   َعن  ،َرِِضَ اهللُ َعنن

بِ   َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِجزُ » :َقاَ  ُِ َوَسل َم َصَّل  اهللُ َعَلي  مَ  َأن   َصَّل   إَِذا َأَحُ ُكم   َأَيع   َيَتَقن  

رَ  َأو   ُِ  َع    َأو   ،َيَتَأخ  ُِ  َع    َأو   َيِمينِ  «.ِشَ لِ

 وبناء عىل ذلك:

َ  ُُ ُيسَتَحبُّ فِِن   ُُ لإِلنَساِن أن ُيَغجل  َهَ  َل ُُ َبعَ  َصالِة الَفِريَضِ  لَِتش   َمَكاَن

ُِ َمَكانَكَ   ،األَرُض  َرُه لإِلنَساِن أن ُيوِطَ  لِنَفِس ِجِ  ل ُيَصل   ا   ُيك  ُِ يف اَُس   ، إل فِي

ِ كالر   ،َفِ  اَُُباَرَك ِ    يف األََماِكِ  اُُرَش  وَخاص   ُِ أن ُيتِيَح اََُجاَ   ،يَف ِ وَضِ  الرش  وَعَلي

 واهلل تعاس أعلم. ،ِك بِتِلَك األََماكِِ . هذاََبُّ لآلَخِريَ  م  َأجِل الت  

فه  لؤَّي  أنؤل ال جيؤو  لؤل      ،: إنسان عليل قضاء للوا  كثريم34السلا 

 أن ي لي النواف  حتى ينهي القضاء الذر عليل؟

نااُُحَتناِر:  َجاَء يف َحاِشنَيِ  َرد   اجلواب: ُِ اُُ  يِف  َفَقناَ   الن َفنُل  َوَأم  نَمَرا : ض 

تَِغاُ     اِلش 
ِ
ِِِت  بَِقَضاء َفَوا َس أَ  ال  ُروَضن ِ اَُ  ُسننَ َ  إل   الن َوافِنلِ  ِم    َوَأَهمُّ  و   َوَصناَلةَ  ف 

َحى نبِيِح  َوَصناَلةَ  الضُّ ناَلةَ  الت س  تِني َوالص  َبنارُ  فِيَهنا ُرِوَينت   ال  َخ   َكَتِحي ن ِ  َأي  . األ 

ِجِ ،اَُ  َبعِ  س  َر  ِ  َقب َل  َواأل  ت   ال َعرص  ِرِب اَُ  َبع  َ  َوالس   ِ .نَِفي  هذا ِعنَ  احلَ  .غ 

َع يف  ، ِ افِِعي  اَدِة الش  وِعنَ  الس   َ ُ  أن َيرش  ُِ َقَضاُء َصَلَوا ََيُِب عَّل َم  َعَلي
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َِِها َفور َتِغَل بَِصالِة الت   ،ا  َقَضا ُُ أن َيش  َلقَطوُّ ول ََيُوُز َل  ،َسَواء  َكاَنت َراتَِب    ،ا  ِع ُمط 

جَلَها َُ َأ ِذم  َحت   ،أو  َ ِِِت.ى َتَب  ُُ م  الَفَوا  ُت

 وبناء عىل ذلك:

ِِِت  فاألَوَس يف َح     الَفَوا
ِ
َع لَِقَضاء ِ ُ  أن ُيّس  ُِ َقَضاُء َصَلَوا َم  َكاَن َعَلي

ُُ َصِحيَح    الن  ُُ إن  َصَّل  َوَلِكن   ،ل  َأو   وَمأ ُجور  َعَليَها إن  َشاَء اهلُل  ،َوافَِل َفَصالُت

 م.واهلل تعاس أعل ،تعاس. هذا

 : ه  يسن وضع اليد على الفح أ ناء التثا ب   ال  م؟35السلا 

اُه ذلننَك  ،َثنناُؤِب َح الُفَقَهنناُء بَِكَراَهننِ  الت  قنن  رَص  ل اجلووواب:  ،فمنن  اعننرَتَ

 ُُ م 
مِ د   ،َفل َيك  َر الط  ولجَلُ ُِ َوَسنل َم:  ،اَق ِ ُه َق   بِ  َوَصنح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِن  َصَّل  اهللُ َعَلي 
ُِ لَِقولِ

ي َطانِ  ِم  لت َثاُؤُب ا» هُ  َأَحُ ُكم   َتَثاَءَب  َفَِِذا ،الش  د  َتَطاعَ  َما َفل جَلُ  إَِذا َأَحنَ ُكم   َفنِِن   ،اس 

ي َطانُ  َضِحَك  ،َها :َقاَ   َرةَ  َأِب  َع   رواه اإلمام البخاري « الش  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري  . َعن ن

 ُِ ع   ،وذلَك بِِِطَباِ  َشَفَتي
ُِ فِن  مل َيسَتطِ ُِ  ،َوَضَع َيَ ُه عَّل َفِم  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ لَِقولِن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ِسنك   َأَحنُ ُكم   َتَثاَوَب  إَِذا»َوعَّل آلِ ني َطانَ  َفنِِن   ،بَِينِ هِ  َفل ُيم   الش 

ُخُل  َ ِ  َعب ن ِ  َع   رواه اإلمام مسلم « َي   ِح  ُِ  َعن    َسنِعي    َأِب  ب ن ِ  النر   َرِِضَ اهللُ َأبِين

ُُ  َعنُه . ثم    ول َيعِوي. ،ََيِفُض َصوَت

َرةَ  َأِب  َع   روى اب  ماجُ  ُُ  ُهَري  ُِ  َرُسوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ َعن اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ  َعنََّل  َينَ هُ  َفل َيَضنع   َأَحنُ ُكم   َتَثاَءَب  إَِذا» :َقاَ  َوعَّل آلِ  َوَل  ،فِين

ِوي ي َطانَ  َفِِن   ،َيع  َحُك  الش  ُُ  َيض   «.ِمن 

نوكذلَك الت   نُروه  َثاُؤُب يف الص  ُِ  ،الِة َمك  ُِ َوعنَّل آلِن  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن
ُِ لَِقولِن
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ُِ َوَسنل َم:  بِ ناَلةِ  يِف  َأَحنُ ُكم   َتَثناَوَب  إَِذا»َوَصح  مِم   الص  نَتَطاعَ  َمنا َفل نَيك   َفنِِن   ،اس 

ي َطانَ  ُخُل  الش  ِري   َسِعي    َأِب  َع   اه اإلمام مسلم رو« َي     ُ  َ . ا ُُ  َرِِضَ اهللُ َعن

 وبناء عىل ذلك:

 ،فِن  َعِجَز ع  ذلَك  ،َثاُؤِب أن َيكمَِم اإِلنَساُن َما اسَتَطاعَ ُ  ِعنَ  الت  ن  فالسُّ 

ُُ أن ُيَغط   ُُ ُيسَتَحبُّ فِن   ى إن َكاَن َقاِع َل َ ِر َيِ ِه الُيّس  نَى  ،ا  َي َفاُه بَِمه  أو بَِيِ ِه الُيم 

   ِِ  واهلل تعاس أعلم. ،. هذاإن َكاَن َقا

 

** ** ** 
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 : ما هو ا كح الشرعي   قو  املشيعني للجنا م: ال إلل إال ات؟1السلا 

:  َوِويُّ َذَكَر اإلماُم الن   اجلواب: ُُ  األذكاِر َقوَل
ُِ ُُ اهللُ تعاس يف كِتابِ  م  اعلَ وَرِِحَ

ُِ لَ عَ  كانَ  امَ  اُختارَ  واَب الص   أن   ن ين ن َرِِضَ اهللُ عننُهم ُِ لَ الس  ُُ السُّ  ا ِ َحن يف كو

ُ  َص  عُ رفَ يُ  فال ،ةِ ازَ نَ ادَ  عَ مَ  جلِ الس    فيُ  ُ كمَ واحلِ  ،ذلَك  جلِ َُ  ول ،ر  ك  ذِ  ول ة  اءَ رَ قِ بِ  و

َن  ُ أسنكَ  ُُ أن   وهَي  ،ة  رَ اهِ ظَ   وهنوَ  ،ةِ ازَ نَنبادَ  ُ  ل نعَ تَ يَ  فني  هِ كنرِ فِ لِ  عُ وأََجن ،هِ رِ اطِ َِ

 . اهن. ُّ احلَ  هوَ  فهذا ،ا ِ احلَ  هذا يف اُطلوُب 

.وَكِرَه الس   ُُ َِ ادَنَاَزِة: اِسَتغِفروا ل ِل َخل
ِِ ُِ َقوَ  الَقا  َل

ِِال  َيقنوُ :  ،وقاَ  ُفَضيُل بُ  ُعَمَر: َبينَ  ابنُ  ُعَمنَر يف َجنَناَزة   إذ َسنِمَع قنا

 ُُ . اِسَتغِفروا ل ُُ َفَر اهللُ ل َُ 

َفَر اهللُ لَك. َُ  فقاَ  ابُ  ُعَمَر: ل 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ الذ   ُع َصو َِ ادَناَزةِ َفُيكَرُه َرف  ِر َخل عنَي العتِباُر وََيُِب عَّل اَُُشي   ،ك 

َِ ادَنَاَزةِ  ،عاُ  بِتِلَك اَدنَاَزةِ والت   ِر اهلل تعاس َخل  بَِحيُث ل ،ول مانَِع م  ِذك 

. هذاُيسِمُع الذ   ُُ ُر إل َنفَس
 واهلل تعاس أعلم. ،اكِ

 : ه  لَّي  بأن املواى يتزاو:ون   قبو:هح؟2السلا 

 َأن   ،اهلل َرِِضَ اهللُ عننُه  َعب ن ِ  ب ن ِ  َجنابِرِ روى اإلمام مسلم ع   اجلواب:

ُِ َوَسنل َم  الن بِي   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ منا   َخَطنَب َصَّل  اهللُ َعَلي   ِمن    َرُجنال   َفنَذَكرَ  َيو 

 ُِ َحابِ ِ  َكَف    يِف  َفُكف  َ  ،ُقبَِض  َأص  جل  ِِل   َُ ُِ  الن بِيُّ  َفَزَجرَ  ،َلي ال   َوُقَِبَ  ،َطا َصَّل  اهللُ َعَلي ن
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ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ََبَ  َأن  َوعَّل آلِ ُجُل  ُيق  ُِ  ُيَصَّل   َحت ى ،بِالل ي لِ  الر  َطر  يُ  َأن   إِل   ،َعَلي   ض 

 .َذلَِك  إَِس  إِن َسان  

ُِ َوَسنل َم:  الن بِيُّ  َوَقاَ   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ن َ  إَِذا»َصَّل  اهللُ َعَلي   َأَحنُ ُكم   َكف 

ُُ  َفل ُيَحس     َأَخاهُ   «.َكَفنَ

ُُ  ةَ تادَ قَ  أب ع وروى البيهقي  ُِ َوعَّل ي  بِ الن   ع  ،َرِِضَ اهللُ عن  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُ ِِ فَ  ،ُُ نَ فَ كَ     حِس يُ ل  فَ  اهُ َخ أَ  ِ َ وَ   مَ »: قا آلِ  .«ايهَ فِ  رونَ اوَ زَ تَ يَ  مّن 

ُُ     اجِ نَ  ب   َ بيعَ رَ  ع وروى البزار   نيَ ف  ِصن ومُ َين انَ َكن اُ  : قا  َرِِضَ اهللُ عن

 عَ َمن الثنا  ثَ   ِ اَينالر   ذهِ ِِبن لُت اتَ قَ   قَ لَ  ،ُُ زبَ وحِ   ا  م  َُمَ  ، َ ب  حِ األَ  ىلقَ أَ  ومَ اليَ : رُ    عَ  اَ  قَ 

ُِ َوَسل مَ  اهلل سو ِ رَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  . ُ عَ ابِ الر   وهذهِ  ،َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ وجاَء يف كِتاِب الش   ُِ َوعَّل آلِن  ُحقوِ  اُُصَطفى َصَّل  اهللُ َعَلي 
ِِ فا يف َتعري

ُِ َوَسل َم:  بِ   ُِضَ احتُ  اوُ  َوَصح 
ُُ  ال   بِ  .زناهُ اُح وَ : ُُ تُ أَ امرَ  ادُنَ َرِِضَ اهللُ عن

 .ُُ زبَ وحِ   ا  م  َُمَ  ، َ ب  حِ األَ  ىلقَ أَ   ا  َُ  ،اهُ بَ رَ طَ اوَ  :فقاَ  

 ََيُرُج م  َعامَلِ ال ُّ 
ُِ وهَو َعامِل  ما َبنَي  ،نيا إس َعامَلِ الََبَزخِ فاإلنساُن َبعَ  َموتِ

ُُ إل اهللُ تعاسوهَو َعامَل   ،نيا واآلِخَرةِ ال ُّ  يبِي  ل َيعَلُم َحقيَقَت َُ  ھ قا  تعاس: ﴿ ، 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
 .[100-99]اُلمنون:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 اَُوتى ُي َفنوَن يف الُقبوِر. ُجل   ألن   ،وُيطَلُ  عَّل َعامَلِ الََبَزِخ َعامَلَ الَقَبِ 

 وبناء عىل ذلك:

ََتسنُي  وهلذا قاَ  الُفَقهاُء: ُيسَتَحبُّ  ، ُقبوِرِهمفاَُوَتى َيَتَزاَوروَن يف

ُ وَيقوُ  ابُ  َتيِمي   ،األكفاِن للَموَتى : إّن 
ُِ ُُ اهللُ تعاس يف َفتاِوي  ،م َيَتَزاَورونَ َ  َرِِحَ
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ُ  ُمَتَقاِرَب   يف ال ُّ 
ِِ . هذاَسواء  أكاَنِت اََُ ا  واهلل تعاس أعلم. ،نيا أم ُمَتَباِعَ ة 

و  كؤثري مؤن األحيؤان     ،:   هذه األ مة كثر القت  وكثر املؤواى 3السلا 

 فه  جيو  أن ن لي عليهح ل م الغائ ؟ ،ال اتح ال  م عليهح

َِ الُفَقهاُء يف ُحكِم الص   اجلواب: ِِِب م  اَُُصنل  اخَتَل  ،الِة عَّل اَُي ِت الَغا

 ُ .وَكِرَهَها اَُالِكِي   ،حلَنَابَِل ُ ُ  واافِِعي  وأَجاَزها الش   ، ُ َفَمنََعها احلَنَِفي  

 َأِب  َعن   بن  رواه الشنيخان  ،ُ  واحلَنَابَِلنُ  عنَّل َجواِزهناافِِعي  الش   واسَتَ    

َرةَ  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري  ُِ َوَسل َم  َرُسوَ   َأن   ،َعن  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َنَعنىاهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

  
ٌِ مِ ا يِف  الن َجا َيو  َُ  ال ِذي ل  ُِ  َما ِ   َصَّل  اُُ  إَِس  َخَرَج  ،فِي َ  ِِبِم   َفَص َبعا   َوَكَب   .َأر 

ُِ ُحضنوُر وال ُّ  ،عاءُ َصالَة ادَنَاَزِة َقَواُمها ال ُّ  وقالوا: إن   ُط فين عاُء ل ُيشرَتَ

. اَُ ُعو   ُُ  ل

نوَيقوُ  الَعال   : َذَهنَب ََج نع  من  اَُُحق  َمنُ  الس   مننُهُم اَطنابُّ  ،نيَ قنعِ يُّ

ِِِب َمرشوَع   يف َح    وهَو ِرواَي   م  اإلماِم أِح  إس أن   ،والروبانُّ  م   َصالَة الَغا

َُ بأرض  َليَس فيها م  ُيَصل   ُِ ما َ أم   ، َعَلي َُ فِن نا م  ُصل   َحينُث منا
ُِ ُُ ل  َعَلين

ِِِب.ُتَصَّل   ُِ َصالُة الَغا   َعَلي

 وبناء عىل ذلك:

َلَب عَّل الم  فِذ َُ َُ م  اُُسلِمنَي ومل ُيَصل   بأن      ا   أَح    ُهناَك م  ما
ُِ  ،َعَلي

ِِِب فال َحَرَج م  الص   ن ،الِة َعَليِهم َصالَة الَغا ومنا  ،ِ  واحلَنَابَِلن ِ افِِعي  هذا ِعنَ  الش 

 عاَء.منها ال ُّ اَُقصوَد  ألن   ،َفَتبقى عَّل َجَواِزها ،ُُ مل َيثُبت َّن ي  عنهاداَم أن  

 َعَليِهم َصالَة ُُ ل ُيَصَّل   َعَليِهم أَح   َحيُث ما ماتوا فِن  ا إذا َصَّل  وأم  

ِِِب. هذا  واهلل تعاس أعلم. ،الَغا
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 وضع القطن للمتوفى؟ و  أر املواضع يوضع؟ : ه  لَّي  بأنل يستَّ 4ُّالسلا 

ُِ احلَنُنوُط أن ُيلَخ  ُُ ُيسَتَحبُّ َذَكَر الُفَقهاُء بأن   اجلواب: َذ الُقطُ  وَُيَعَل َعَلي

ُِ يِب ن وُيوَضَع عَّل َفِم اَُُتَوف  والَكافوُر ن َنوع  م  الط   ُِ وُأُذَنين ُِ وَعينَين  ، وِمن خاَري 

 وإن كاَنت ُهناَك ُجروح  نافَِذة  كذلَك ُتوَضُع َعَليها.

 وُيَش ُّ ل  ك  َُيَعُل َبنَي أ
ُِ
 كن  ُيَشن ُّ  َيَتي 

ُِ اُن ن رِسوا   َصنغجل  َيسنرُتُ ب نت  ال َعَلين

 َمَ  ن.الَعوَرَة اَُُغل  

 وبناء عىل ذلك:

وافِِذ وأن ُيوَضَع عَّل ََجيِع الن   ،ِب للُمَتَوف  َوضُع الُقطِ  اَُُطي   َفُيسَتَحبُّ  

 واهلل تعاس أعلم. ،التي يف َجَسِ ِه. هذا

 امليت عند اغسيلل؟ : كيف اوضع يدا5السلا 

ُُ إذا ُ  عنَّل أن ناحلَنَِفي ن ِ : َننص  ِ  الُكَويتِي ناَء يف اَُوسوَعِ  الِفقِهي  ج اجلواب:

َُ اُُسلُِم ُتوَضُع َيُ ُه الُيمنَى يف ادَانِِب األيَم ِ   ،والُيَّسى يف ادَانِِب األيَّسِ  ،ما

ِر اَُينِت  ُع الَيَ يِ  عَّل َص   ُِ َصنَّل  اهللُ  بِني  الن   ألن   ،ول ََيوُز َوض  ُِ َوعنَّل آلِن َعَلي ن

ُِ َوَسل َم قا :  بِ َعُلوااِ »َوَصح  َواَتُكم   ج  َكنافِِريَ ، بِِخاَلِف  َأم  ُم   ال   َين َ  َيَضنُعونَ  َفنِِّن 

ِرهِ  َعََّل  ي ِت اَُ   «.َص  

ِرهِ افِِعي  وأجاَز الش   َل َيَ ِي اَُيِت عَّل َص   أو  ،الُيمنَنى عنَّل الُيَّسنى ،ُ  َجع 

 ِي اَُيِت.إرساهَلُ  يف َجنبَ 

 وبناء عىل ذلك:

 ُِ ِع َيَ ِي اَُيِت عَّل َجنَبي  ِرهِ  ،فال َحَرَج م  َوض  بَِحينُث َتكنوُن  ،أو عَّل َص  

 الَيُ  الُيمنَى َفوَ  الَيِ  الُيَّسى.
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منَي عَّل اَُوسوَعِ  الِفقِهي  الس   وََتُ ُر اإلشاَرُة بأن  
ِِ ِ  أشاروا يف اَدَة القا

 ُ  واهلل تعاس أعلم. ،مل َيَت وا إس َسنَِ  هذا احَل يِث. هذام اَُوسوَعِ  بأّن 

 : ه  جيو  للنساء أن ي لني على اجلنائز؟6السلا 

ُ   اجلواب: ُِ َوَسنل َم َب َسي  َر بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِِزِ يف الص   ِِ النذي رواه اإلمنام مسنلم يك  جاَء يف احلَ يِث الرش   ،الِة عَّل ادَنا

َبانَ  َع    َس  َثو  ُِ َوَسنل مَ  َرُسو ِ  َمو  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َرُسنوَ   َأن   ،اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسنل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ  َجنَناَزة   َعنََّل  َصنَّل   َمن   » :َقناَ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   َفَلن

نََها َشِه َ  َفِِن   ،ِقجَلاط   ُُ  َدف  ِقجَلاطُ  ،ِقجَلاَطانِ  َفَل  هذا أوالً.«. ُأُح    ِمث ُل  ال 

َِِشنَ  َرِِضَ اهللُ عنهنا أَمنَرُ أن ُينرَتَك َسنعُ  بنُ  ي  الس   َثَبَت أن  ثانيًا:   َ َة عا

ُِ اص لُِتَصل  أب َوق   ن ، َعَلي ر  َعَليهنا أَحن   من  الص 
 ،َحاَبِ  َرِِضَ اهللُ عننُهمومل ُينكِ

ِ  ب ن ِ  اهلل َعب ن ِ  ب ن ِ  َعب نادِ  َع   ى اإلمام مسلم رو َبجل  ُُ  النزُّ َِِشن َ  َأن  َرِِضَ اهللُ عنن   َعا

  ُ ِج ِ اَُ  يِف  َوق اص   َأِب  ب  ِ  َسع  ِ  بَِجنَاَزةِ  َيُمر   َأن   َأَمَر َ  س  ُِ  َفُتَصل   الن ناُس  َفَأن َكرَ  ،َعَلي 

  .َعَلي َها َذلَِك 

عَ  َما :َفَقاَلت   َ ُِ َوعنَّل  َرُسوُ   َصَّل   َما ،الن اُس  َنِسَ  َما َأرس  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ   ب  ِ  ُسَهي لِ  َعََّل آلِ

ِ
َبي َضاء ِج ِ اَُ  يِف  إِل   ال   .س 

ُُ ا اسُتشِهَ  َسي  ُ  ثالثًا:  ُُ َصِفي   ،ُ نا َِحَزُة َرِِضَ اهللُ عن  َقناَ  كن   ، ُ جاَءُ أخُت

َحاَ    ُ اب   َبَلت   َوَق   : إس  ُِ  لَِتن ُمنرَ  لِِب ط  اُُ  َعب  ِ  بِن ُت   ُ َصِفي   َبَلَغنِي، فِيَ   َأق   َوَكنانَ  إَلي ن

 .َهاَوُأم   أِلَبِيَها َأَخاَها

ُِ َوَسل َم  َرُسوُ   َفَقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَِهااهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  ِ النزُّ  ِلب   ب ن ِ  َبجل 
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َعو   َقَهااِ »: امِ ال  َها، ل  ِجع   «.بَِأِخيَها َما َتَرى َل  َفَأر 

ُِ َوَسنل َم  َرُسوَ   إن   ،ُُ ُأم   َيا: هَلَا َفَقاَ   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِجِعي َأن   َيأ ُمُرك  .َتر 

َضاَنا َفَ   ،اهلل يِف  َوَذلِك بَِأِخي، َل ُمث   َق    َأن   َبَلَغنِي َوَق    َومِلَ؟ :َقاَلت    بَِ   َأر 

َتِسَب    ،َذلَِك  ِم    َكانَ  ن   أَلَح  َِبَ  .اهللُ َشاءَ  إن   َوأَلَص 

ُ الزُّ  َجاءَ  َفَل    ُِ َوَسنل َم  َرُسو ِ  إَس  َبجل  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي ن

هُ  ََبَ  «.َسبِيَلَها َخل  » :َقاَ   بَِذلَِك  َفَأخ 

 ُُ ُ   َفَأَتت  ُِ  َفنََمَر ُِ  ت  َفَصل   ،إَلي  َجَعت   َعَلي  رَت  ُ   َواس  َفَر َتغ  ُُ  َواس   .َل

ُِ  َأَمرَ  ُثم   ُِ َوَسل َم  َرُسوُ   بِ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  .َفُ فِ َ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ َوَسنل مَ  بِيُّ فالن    بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن ن َصَّل  اهللُ َعَلي   ُ نَر الِة عنَّل َب يف الص 

ِِزِ   جناِ  والن  ز  َبننَي الر  ومل ُيَمي   ،ادَنا
ِ
ن ،سناء ِِِز َمرشنوَع   لِنذا فالص  الُة عنَّل ادَننا

.جاِ  والن  للر  
ِ
 ساء

جَل أن   َُ َ ُِ اَُرَأُة أن ُتَصل  َِ الر   عَّل اَدناَزِة َفُتَصل  ُُ إذا أراَد جاِ  يف  َخل

 ُأم   َع   للَح يِث الذي رواه الشيخان  ،ول َتشَه  َتشييَعها ،فوِف األخجَلةِ الصُّ 

َباعِ  َع  ُّنِينَا :َقاَلت   َعن َهااهللُ  َرِِضَ  َعطِي  َ  ِِزِ  ات  َنَا َزم   َومَل   ،اد  واهلل  ،. هذاَعَلي نَا ُيع 

 تعاس أعلم.

 ن الرج  أو املرأم بغري الكفن األبيض؟: ه  جيو  أن يكفهلل7السلا 

 َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عننُه   َعب ناس   اب ن ِ  َعن ِ روى اإلمام أِح   ب:اجلوا
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ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َبُسوا»اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  َبَياَض  ثَِيابُِكم ِم    ال   ،ال 

َا ِ  ِم    َفِِّن  نُوا ،ثَِيابُِكم   َخجل  َتناُكم   فِيَها َوَكف  ِ  ِمن    َوإِن   ،َمو  َحنالُِكمُ  َخنجل  ِمن َ  َأك  ث  ِ  ،اإل 

َبرَصَ  ََي ُلو َعرَ  َوُين بُِت  ،ال   «.الش 

وُيكنَرُه  ،ُجِل واَُرَأِة أبنَيَض ِ  أن َيكوَن َكَفُ  الر  ن  ُُ م  السُّ وَذَكَر الُفَقهاُء بأن  

 الَكَفُ  بَِغجِل األبَيِض.

 وبناء عىل ذلك:

 أبَيَض جاِ  والن  ِ  أن َيكوَن الَكَفُ  للر  ن  فم  السُّ 
ِ
وُيكَرُه بَِغجِلِه  ،ساء

ِر  ،كاألسَوِد واألزَرِ  واألخَُضِ يف َحاِ  الختِيارِ  وإل فال ُيكَرُه ِعنَ  َعَ ِم َتَوفُّ

. هذا ُِ َرِة عَّل َثَمنِ  واهلل تعاس أعلم. ،األبَيِض أو َعَ ِم الُق  

 عَِّليوؤلى وَّعلؤى صلىؤلى وَّلَّؤَّوبىلى     ُدنا :َّسؤوُ  ات لَّؤلهللى اتل   َّ سَّيِّ: كيف غلس8ِّالسلا 

 وَّسَّلهللحَّ بعد وفاال؟ وكيف كان كفنل الشريف؟

 َُ ا: َقاَ  َرِِضَ اهللُ عنُه   َعب اس   اب  ِ  َع ِ َجاَء يف ُمسنَِ  اإلمام أِح   اجلواب:

َتَمعَ  مُ  اج  َقو  لِ  ال  ُِ  َرُسو ِ  لَِغس  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  يِف  َوَلي َس َوَسل َم اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

َبي ِت  ُُ  إِل   ال  ُل ُُ  َأه  َعب اُس  َعمُّ لِِب اُُ  َعب  ِ  ب  ُ  ال  نُل  َطالِنب   َأِب  ب  ُ  َوَعِلُّ  ط  َفض   ب ن ُ  َوال 

َعب اسِ  َعب اسِ  ب  ُ  َوُقَثمُ  ال  ن ِ  ب ن ُ  َوُأَسناَم ُ  ال  َلهُ  َوَصنالِح   َحاِرَثن َ  ب ن ِ  َزي   َفَلن    ،َمنو 

َتَمُعو ُِ  ااج  لِ   ِم    َناَدى لَِغس 
ِ
َباِب  َوَراء ُس  ال  ِ    ب  ُ  َأو  َن َصاِريُّ  َخو   َبنِني َأَحن ُ  ُثم   ،األ 

ِف  َرِج  ب  ِ  َعو  َز   َ ِري   َوَكانَ  ،ا ُُ اهللُ  َرِِضَ  َطالِب   َأِب  ب  َ  َعِل   ا  َب    .َعن 

ُُ  َفَقاَ   ُتَك  ،َعِلُّ  َيا :َل ُِ َوعنَّل  و ِ َرُس  ِم    َوَحم نَااهللَ  َنَش   اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم. بِ  َوَصح 
ُِ  آلِ
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ُُ  َفَقاَ   ُخل   :َعِل   َل َل  َفَحَُضَ  َفَ َخَل  ،اد  س  ُِ َوعنَّل  َرُسو ِ  َُ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ  ِم    َيلِ  َومَل   ،آلِ لِ س   .َشي ئا   َُ

نََ هُ  :َقاَ   رِ  إَِس  َفَأس  ُِ  هِ َص   ُُ  َوَعَلي  َعب ناُس  َوَكنانَ  ،َقِميُصن نُل  ال  َفض   َوُقنَثمُ  َوال 

 ُُ ُُ اهللُ  َرِِضَ  َطالِنب   َأِب  ب  ِ  َعِل   َمعَ  ُيَقل ُبوَن ن    ب ن ُ  ُأَسناَم ُ  َوَكنانَ  ،َعن ن  َوَصنالِح   َزي 

ا َلُُهَ ُُ  َعِل   َوَجَعَل  ،اءَ اَُ  َيُصب انِ  َمو  ِسُل ء  اهلل  و ِ َرُس  ِم    ُيرَ  َومَل   َيغ   ِمن  ُينَرى ِِم ا ٌَ 

ي بَِأِب  :َيُقوُ   َوُهوَ  ،ي ِت اَُ  َيَبَك  َما ،َوُأم  وا إَِذا َحت ى ،َوَمي تا   ا  َحي   َأط  ُُ نلِ  ِمن    َفَر س  َُ 

ُِ َوَسل َم  َرُسو ِ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نُل  َوَكنانَ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   اَُنبِ  ُيَغس 

ِ
رِ  اء ن    َوالس 

ُفوهُ َج  ُِ  ُصنِعَ  ُثم   ،ف  نَعُ  َما بِ ِرَج  ُثم   ،ي ِت اَُ بِ  ُيص  ِ  ،َأث َواب   َثاَلَث ِ  يِف  ُأد  َبني  ِ  َثنو  َيَضنني   ،َأب 

دِ  ة   َوُبر  َعب اُس  َدَعا ُثم   ،ِحََبَ ِ  ال  َهب   :َفَقناَ   َرُجَلني   ب ن ِ  ُعَبي نَ ةَ  َأِب  إَِس  َأَحنُ ُكَ   لَِينذ 

اِح  َر  ُح  ُعَبي َ ةَ  ُبوأَ  َوَكانَ  ،اد  َ لِ  َيُض  َهب ،َمك  َ  أِلَه  َيذ  َخرُ  َول   ب ن ِ  َطل َحن َ  َأِب  إَِس  اآل 

ل   َن َصاِري   َسه  لِ  َيل َح ُ  َطل َح َ  َأُبو َوَكانَ  ،األ   .ِ ينَ ِ اَُ  أِلَه 

َعب اُس  َقاَ   ُثم   :َقاَ   َحُهَ   ِحنيَ  هَلَُ   ال   .لَِرُسولَِك  ِخر   الل ُهم   :رَس 

  َصناِحُب  َوَوَجن َ  ،ُعَبي نَ ةَ  َأَبنا ُعَبي نَ ةَ  َأِب  َصناِحُب  ََيِن    َفَلم   ،َفَذَهَبا :َقاَ  

ُِ  َفَجناءَ  ،َطل َح َ  َأَبا َطل َح َ  َأِب  ُِ  لَِرُسنو ِ  َفَلَحن َ  ،بِن ُِ َوعنَّل آلِن اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم. بِ  َوَصح 

َ ةَ  اب  ِ  َع   وروى اب  ماجُ  ُِ     عَ  ُبَري   يِف  َأَخنُذوا َُ ا: َقاَ  َرِِضَ اهللُ عنُه   َأبِي

لِ َُ  ُِ َوَسل َم  الن بِي   س  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ اِخلِ  ِم  ُمنَاد   َناَداُهم  َصَّل  اهللُ َعَلي   َل  :الن  

ُِ َوَسل َم  َرُسو ِ  َع    َتن ِزُعوا بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ قَ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   .ِميَص

 اهلل سنو ِ رَ  سنَل َُ  دننارَ أَ : قالتَرِِضَ اهللُ عنها   َ َش اِِ عَ  ع وروى احلاكم 

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ فِ  ومُ القَ  َِ لَ فاختَ  ،َصَّل  اهللُ َعَلي   .ي
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ُِ َوَسنل   اهلل سوَ  رَ  دُ ر  جَ نُ أَ : مهُ عُض بَ  فقاَ   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َم َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ لَ وعَ  ُُ لُ س  غَ نُ  أو ا،انَ وتَ مَ  دُ ر  جَ نُ  ك   منهِ ِمن منا ىحت   ، َ نَ الس   ميهِ لَ عَ  اهللُ ىفألقَ  ،ُُ ابَ يَ ثِ  ي

 .هِ رِ    َص  عَّل ُُ قنُ ذَ  ،م  اِِ نَ  إل ل  ُج رَ 

ُِ َوعَّل  اهلل سوَ  رَ  أن   ونَ  رُ تَ  أما: يِت البَ   ِ يَ احِ نَ  م  ل  اِِ قَ  فقاَ   َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ وَ  ُِ َوَسل َم آلِ بِ ُِ لَ وعَ  ُل س  غَ يُ َصح  نغَ فَ  ؟ُُ ابُ يَ ثِ  ي ُِ لَ وعَ  وهُ لُ س   اءَ اَُن ونَ بُّ ُصنيَ  ،ُُ يُصنمِ قَ  ين

ُِ لَ عَ   .ُِ وقِ فَ  م  ُُ ونَ كُ  لِ ويَ  ي

ُُ  بَ استَ  ما مريأَ  م  لُت قبَ استَ  لو اهلل، وايمُ َرِِضَ اهللُ عنها:   ُ َش اِِ عَ  تقالَ   ر

ُِ َوَسل َم َصَّل  اهللُ  اهلل سوَ  رَ  َل س  َُ  ما بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  .هُ ساؤُ نِ  إلَعَلي 

َِِش َ  َع   وجاَء يف َصِحيِح اإلمام البخاري  ن َ  :َقاَلنت   َعن َهااهللُ  َرِِضَ  َعا  ُكف 

ُِ َوَسل َم  الن بِيُّ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِ   ُسنُحو    َأث نَواِب  َثاَلَث ِ  يِف َصَّل  اهللُ َعَلي  ُسن  ُكر 

 .ِعَ َم    َوَل  َقِميص   فِيَها َلي َس  َمنِي  نقط   يَ  ن

 وبناء عىل ذلك:

س   ُُ نجِل أن َُيَنر   بِيُّ َل الن  فق   َُ  َوَسل َم م  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ َد َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ُِ  الَعب   ،م  ثَِيابِ
ُِ ُل وَقنثُم ابنَنِي الَعب نوقاَم بَِتغِسيلِ  الُِح وَصن ،اساُس وَعِل  والَفض 

ُِ َوَسنل مَ  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  ،وُأَسناَمُ  بنُ  َزين    ،َموَس َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 وأوُس بُ  َخوس.

ِ   ُسُحو   َ  يف َثالَثِ  أثواب  بِيض  ُكف   ثم   ُس  َوَل  َقِميص   فِيَها َلي َس  ،ُكر 

 أعلم. واهلل تعاس ،أدَرُجوُه فِيها إدَراجا . هذا ِعَ َم   

ولؤؤو  ،اكؤؤثري ال ؤؤفو    لؤؤ م اجلنؤؤا م : هؤؤ  لؤؤَّي  أنؤؤل يسؤؤتَّ 9ُّالسؤؤلا 

 مل اكتم  ال فو ؟
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ُُ  َأَنس   َع   روى اإلمام أِح  وأبو داود أوالً: اجلواب:   ،َرِِضَ اهللُ َعنن

َم  الن بِي   َأن   ُِ َوَسل  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُّوا» :َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي  ِ   َأَِت ُُ  الص  مَ ا  ،َق  

ِذي ُثم   ُِ  ال  ص   ِم    َكانَ  َفَ   ،َيلِي َيُك    َنق  ِ   يِف  َفل  ُُ  الص  رِ ا  «.َلخ 

ُُ  ،َرِِضَ اهللُ َعننُه  َعب اس   ب  ِ اهللِ  َعب  ِ  َع   روى اإلمام مسلم ثانيًا:  ن  َأن 

 َُ ُُ  اب     َما َفانَ  َأو   بُِقَ ي     َل  .بُِعس 

ُب  َيا :َفَقاَ   َتَمعَ  َما ان ُمر   ،ُكَري  ُُ  اج   .الن اسِ  ِم  َل

ُت  :َقاَ   َتَمُعوا َق  َناس   َفَِِذا ،َفَخَرج  ُُ  اج   .َل

 ُُ ُت ََب  َبُعونَ  ُهم   :َتُقوُ   :َفَقاَ   ،َفَأخ   ؟َأر 

 .َنَعم   :َقاَ  

ِرُجوهُ  :َقاَ   ُت  َفِِن   ،َأخ  ُِ  َرُسنوَ   َسنِمع  ُِ َوعنَّل آلِن اهللِ َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

بِ  َم َوَصح  نلِم   َرُجل   ِم    َما» :َيُقوُ  ُِ َوَسل  ُُ  ُمس  ُِ  َعنََّل  َفَيُقنومُ  ،َيُمنو  َجنَاَزتِن

َبُعونَ  ُكونَ  َل  َرُجال   َأر  ِ َعُهمُ  إِل   ،َشي ئا  باهللِ  ُيرش  ُِ اهللُ  َشف   «.فِي

َث ِ  َع   وروى الرتمذي  َيَزِن  اهللِ  َعب  ِ  ب  ِ  َمر  ُُ  ال   انَ َكن: َقاَ  َرِِضَ اهللُ َعن

ةَ  ب  ُ  َمالُِك  َ َأُهم   ،َعَلي َهنا الن ناَس  َفَتَقا    ،َجنَاَزة   َعََّل  َصَّل   إَِذا ُهَبجل   َثاَلَثن َ  َجنز 

 
 
َزاء َم:  َرُسوُ   َقاَ   :َقاَ   ُثم   ،َأج  ُِ َوَسنل  بِ  َوَصنح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِن اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ  َصَّل   َم   » َجَب     َفقَ  ُصُفوف   َثاَلَث ُ  َعَلي   «.َأو 

اِنُّ وروى الط   ُُ  ُأَماَمن َ  َأِب  َعن   يف الَكبجِِل  ََبَ  َصنَّل   :َقناَ   َرِِضَ اهللُ َعنن

َم  الن بِيُّ  ُِ َوَسل  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ  ِجنَاَزة ، َعََّل َصَّل  اهللُ َعَلي  ، َسب َع ُ  َوَمَع  َنَفنر 

ِ  ،ا  َصف   َثالَث    َفَجَعَل  نَني  ِ  ،ا  َصف   َواث  نَني   .ا  َصف   َواث 
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ةَ  ب ن ِ  َمالِنِك  َع   وروى اإلمام أِح   َ ُُ  ُهَبنجل   َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ َعنن

َم:  َرُسوُ   ُِ َوَسل  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِم    ِم    َما»اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ُُ  ُمل   ،َيُمنو

ُِ  َفُيَصل   ُُ  ِم  ُأم     َعَلي  لِِمنيَ ا ِفرَ  إِل   ُصُفوف   َثاَلَث َ  َيُكوُنوا َأن   َبَلُغوا ،س  ُُ  ُُ  «. َل

ةَ  ب  ُ  َمالُِك  َفَكانَ  :َقاَ   َ ى ُهَبجل  نُل  َقنل   إَِذا َيَتَحر  َعَلُهنم   َأن   َجنَناَزة   َأه   ََي 

 .ُصُفوف   َثاَلَث َ 

 ،ِ : إذا َكاَن الَقوُم َسبَع   َقناُموا َثالَثنَ  ُصنُفوف  َقاَ  ُفَقَهاُء احلَنَِفي  ثالثًا: 

ُُ َثالَث    ،ُم َواِح   َيَتَق    َف َفُهُم اثنَانِ  ،وَيُقوُم َخل  . ،وَخل  َفُهَ  َواِح    وَخل 

ن وَقاَ  ُفَقَهاُء احلَنَابَِلِ : ُيَس ُّ  ول  ،ُفوُف عن  َثالَثن   أن ل َتننُقَص الصُّ

. َين ُقَص َعَ ُد ُكل   ٍِّ ع  َثالَث    َص

نَِ  َصالِة ادَنَاَزِة أن َتُكوَن َثالَثَ  ُصُفوف  ِ : م  ُس افِِعي  وَقاَ  ُفَقَهاُء الش  

 إذا َأمَكَ .

 وبناء عىل ذلك:

ثجُِل ُصُفوِف َصالِة ادَنَاَزةِ  َفُيسَتَحبُّ  ع  َثالَثِ   وأن ل َتِقل   ،َتك 

 واهلل تعاس أعلم. ،ُفوُف. هذاولو مل َتكَتِمِل الصُّ  ،ُصُفوف  

** ** ** 





 

 

 
 
 
 
  كتاب

 والصدقات الزكاة
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فمؤؤا هؤؤو م ؤؤريه يؤؤول     ،علؤؤى منؤؤع الزكؤؤام   : :جؤؤ  مؤؤا  وهؤؤو م ؤؤر    1السؤؤلا 

 ى عليل ويدفن   مقابر املسلمني؟القيامة؟ وه  ي لهلل

ِك الز  أوالً: اجلواب:  َُ وهَو ُمرِص  عَّل َتر  كاِة َمَع العتِقاِد بُِوجوِِبنا م  ما

ِضي  وأم   ،فهَو فاِس    يِ  أمرا  َمعلوما  من  الن    تِها فق  أنَكرَ ا إذا كاَن َيعَتِقُ  َعَ ِم َفر 

 .وجل   ع  ِديِ  اهلل عز   ا  وبذلَك َيكوُن َكافِرا  ُمرَت    ،وَرةِ بالُض  

َُ  وجنل   ع  ِدينِ  اهلل عنز   الَعبَ  إذا ارَت    الُفَقهاُء عَّل أن   َنص  ثانيًا:  ومنا

 ُ  يف َمقابِِر اُُسلِمنَي.ول ُي فَ  ، َعَليُول ُيَصَّل   ، ُ ول ُيَكف   ،ُل عَّل ذلَك فال ُيَغس  

: ﴿ وجل   نا عز  كاِة َذَكَرها َربُّ ُعقوَبُ  مانِِع الز  ثالثًا:  ُِ  ڍ بَِقولِ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 .[35-34]التوب :  ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َل  َكن نز   َصناِحِب     ِمن َما»وَيقوُ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ  ُيَلد ي َِي  إِل   َزَكاَت ُِ  ُأِح  َعنُل  ،َجَهنن مَ  َنارِ  يِف  َعَلي  َِِح  َفُيج  نَوى َصنَفا  َجن َبناهُ  ِِبَنا َفُيك 

 ُُ َ اهللُ  ََي ُكمَ  َحت ى ،َوَجبِينُ م   يِف  ِعَباِدهِ  َبني  َ اُرهُ  َكانَ  َيو  َِ  مَخ ِسنيَ  ِمق   َينَرى ُثم   ،َسنَ    َأل 

ُُ َسبِ  ا يَل َن  ِ  إَِس  إِم  ا اد   .الن ارِ  إَِس  َوإِم 

َقنر   بَِقناع   هَلَنا ُبطَِح  إِل   َزَكاَْتَا ُيَلد ي َل  إِبِل   َصاِحِب  ِم    َوَما َفرِ  َقر   َمنا َكنَأو 

َت ُّ  َكاَنت   ُِ  َتس  َ   ،َعَلي  ُِ  َمََض  ُكل  َراَها َعَلي  ُ   ُأخ  ُِ  ُرد  اهللُ  ُكنمَ ََي   َحت نى ،ُأوَلَهنا َعَلي 

 َ م   يِف  ِعَباِدهِ  َبني  َ اُرهُ  َكانَ  َيو  َِ  مَخ ِسنيَ  ِمق  ُُ  َيَرى ُثم   ،َسنَ    َأل  ا َسبِيَل َن  ِ  إَِس  إِم  نا اد   َوإِم 

 .الن ارِ  إَِس 
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نَم   َصاِحِب  ِم    َوَما َقنر   بَِقناع   هَلَنا ُبطَِح  إِل   َزَكاَْتَا ُيَلد ي َل  َُ َفرِ  َقر   اَمن َكنَأو 

ُُ  بَِأظ اَلفَِها َفَتَطُلهُ  ،َكاَنت   َصناءُ  فِيَها َلي َس  ،بُِقُروِّنَا َوَتن َطُح  ُكل نَ   ،َجل َحناءُ  َوَل  َعق 

ُِ  َمََض  َراَها َعَلي  ُ   ُأخ  ُِ  ُرد  َ اهللُ  ََي ُكنمَ  َحت ى ،ُأوَلَها َعَلي  م   يِف  ِعَبناِدهِ  َبنني   َكنانَ  َينو 

َ اُرهُ  َِ  مَخ ِسنيَ  ِمق  ونَ  ِِم ا    َسنَ  َأل  ُُ  َيَرى ُثم   ،َتُع ُّ ا َسبِيَل َن  ِ  إَِس  إِم  نا اد  « الن نارِ  إَِس  َوإِم 

َرةَ  َأِب  َع   رواه اإلمام مسلم  . ُهَري  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

 وبناء عىل ذلك:

َُ وهَو ُمرِص  عَّل َمن ِع الز   ِضي  فم  ما  فهذا أمُرُه إس ،تِهاكاِة َمَع اإلقراِر بَِفر 

ُُ ب  ُذكَِر يف الُقرآِن الَعميمِ إن شاَء َعذ   ،اهلل تعاس ن ،َب ِِ ويف احلَن يِث الرش  وإن  ،ي

 ُُ ُِ وُيَصَّل   ،شاَء َعفا عن  وُي َفُ  يف َمقابِِر اُُسلِمنَي. ، َعَلي

را  لَِفريَضِ  الز  ا إذا َثَبَت بأن  أم  
َُ نَ   َواِضَح   كاِة بِقراِرِه أو بَِبي  ُُ كاَن ُمنكِ وما

ُِ  ،فهَو َكافِر  ُمرَت   بِنكاِرِه هِلذِه الَفريَض ِ  ،وهَو ُمرِص  عَّل ذلَك  والَوعيُ  ناِز   ب

ُِ ول ُيَصَّل   ، ُ ول ُيَكف   ،ُل ول ُيَغس   ،َيوَم الِقياَمِ  والِعياُذ باهلل تعاس ول  ، َعَلي

 واهلل تعاس أعلم. ،ُي َفُ  يف َمقابِِر اُُسلِمنَي. هذا

فهؤ  جيؤو  أن يشؤرتيها     ،: إذا ا دق :ج  على فقري ب دقة عينيؤة 2لا الس

 منل بعد أن ملكها الفقري؟

ُُ  َسنامِل   َع   روى اإلمام البخاري  اجلواب:  ب ن َ اهلل  َعب ن َ  َأن   ،َرِِضَ اهللُ عنن

ُث  َكانَ  َعن ُهَ  اهللُ  َرِِضَ  ُعَمرَ  َط ناِب  ب  َ  ُعَمرَ  َأن   َُيَ    َ َ   ا  َسنبِيلِ  يِف  َفنَرس  بِ  َتَصن  

ُُ  َأن   َفَأَرادَ  ،ُيَباعُ  َفَوَجَ هُ  ،اهلل َي نرَتِ ُِ  الن بِني   َأَتنى ُثنم   ،َيش  ُِ َوعنَّل آلِن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ َتأ َمَرهُ َوَصح   «َصَ َقتَِك  يِف  َتُع    َل » :َفَقاَ   َفاس 



 

 كتاب الزكاة

 

217 

كُ  َل  َعن ُهَ  اهللُ  َرِِضَ  ُعَمرَ  اب  ُ  َكانَ  َفبَِذلَِك  ُ َ   َشي ئا   َيب َتاعَ  َأن   َيرت  ُِ  َتَص    إِل   بِن

 ُُ  .َصَ َق    َجَعَل

 وبناء عىل ذلك:

َي اَُُتَص    ُُ ِِم  فق  َكِرَه الُفَقهاُء أن َيشرَتِ ُِ ِِبنا  َتَصن   ُ  َصَ َقَت  ألن   ،َ  َعَلين

ُُ هلل تعاس. ُُ َخَرَجت ِمن  َصَ َقَت

ُُ هلل تعاس.أن َتَتَعل   ول َيليُ  بالَعبِ  اُُلِم ِ   َوَهَب
 
ُُ بَِشء  َ  َنفُس

ُِِع يف ِسعِرهاوُرب   ُِ الَبا ُِ التي  ،  أن َُيَابِي ء  م  َصَ َقتِ ٌَ  ُِ َفَيعوُد َعَلي

 واهلل تعاس أعلم. ،َ  ِِبا هلل تعاس. هذاَتَص   

 ،امالزكؤ  ووجبؤت عَِّلؤيَّ   ،: إذا انتهى اِ و  على املا  املوجؤود عنؤدر  3السلا 

 ،فهؤ  جيؤو  لؤي اؤأخري الزكؤام إ  :مضؤؤان      ،وذلؤِ  قبؤ  شؤهر :مضؤان    

 لكي أنا  األجر املضاعف؟

 إخَراُج الز  احَلوُ  عَّل م  َمَلَك نَِصابا  فِن   إذا َمر   اجلواب:
ُِ َكاِة ُُ ََيُِب َعَلي

ِعنَ  َُجُهوِر وهذا  ،َرها َبعَ  احلَوِ  إن َكاَن َقاِدرا  عَّل إخَراِجَهاوأن ل ُيَلخ   ،َفورا  

 م  الش  
ِ
 ِعنَ  احلَنَِفي  افِِعي  الُفَقهاء

ُِ  ٻ قا  تعاس: ﴿ ، ِ ِ  واحَلنَابَِلِ  واُُفَتى بِ

]آ   ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ . وقا  تعاس: ﴿[133عمران: 

. وقا  تعاس [21]احل ي :  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

ُِ ِحَكاَي   ع  َسي    .[84]طُ:  ﴾ے ھ ھ ھ الُم: ﴿الس   ِ نا ُموَسى َعَلي

 وبناء عىل ذلك:

 احلَو ِ َفَيِجُب َعَليَك إخَراُج الز  
ِ
وهذا ِعنَ  ََجُهوِر  ،َكاِة َفورا  َبعَ  انتَِهاء
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 الذيَ  قالوا بأن  
ِ
 ،َكاَة ََتُِب عَّل الَفوِر عَّل م  َكاَن َقاِدرا  عَّل إخَراِجهاالز   الُفَقهاء

 وأبَرُأ لِِذم  ِ  اَُُكل  وهذا هَو األسَلُم لِِ ي
ِِ ُِ ُُ ألن   ،تِ  ،ُُ ل َي ِري متى َينَتِهي أَجُل

 ق  َتَعل   وألن  
ِ
َرها َبعَ  احَلوِ  َبِقَي الَفقَراُء فِذا أخ   ،َقت ِِبَاَحاَجَ  الُفَقَراء

 واهلل تعاس أعلم. ،َحاَجَتُهم. هذا وَيُس ُّ  ،ول ََيُِ وَن ما َيكِفيِهم ،َُمَتاِجنيَ 

 ﴾جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث﴿: قؤؤؤؤؤو  ات اعؤؤؤؤؤا : 4لسؤؤؤؤؤلا ا
 أل   ال دقة؟ ،. ه  هو   الزكام[11]ا ديد: 

ُُ تعناس:  اجلواب: . ﴾جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث﴿َقوُلن
: َجناَء هنذا وَيقنُوُ  ابنُ  الَعنَرِب   ،عِ َطنوُّ َنَزَ  يف ََتِريِض اُُلِمننَِي عَّل َصنَ َقِ  الت  

ُِ اهللِ تعناسوالت   ، ِب الَكالُم يف َمعِرِض الن    ،حِضنيِض عنَّل إنَفناِ  اَُناِ  يف َذا

 واُُحَتاِجنَي ويف َسبِيِل اهللِ بِنرَُصِة ال   
ِ
 يِ .وعَّل الُفَقَراء

 ُُ  اءَ َجن اُ  حَ اِح أَبا ال    أن   ،وق  ُرِوَي م  َحِ يِث ابِ  َمسُعود  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ وَ  ي  بِ الن   إس ُِ َوَسل َم َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  َوَصح 
ُِ  انَنب  رَ  ىرَ أَ  أل ،اهللِ ي  بِ نَ  يا: اَ  وقَ عَّل آلِ

ن رض  وأَ  ، ِ َينالِ بالعَ  رض  أَ  ،انِ رَضنأَ  و  ا،نَ ِس نفُ ألَ  اانَ عطَ أَ  اِِم   ُض قرِ ستَ يَ   ، ِ لَ افِ بالس 

 .   قَ  َ َص  اُُهَ جلَ َخ  لُت عَ َج  وق 

ُِ َوعَّل آلِن يُّ بِ الن   اَ  قَ فَ  ُِ َوَسنل مَ َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  َوَصنح 
ن ويف  َعنذ     كنم»: ُِ

 :  ،خَلنن ُ الَعننذُ  بِننالَفتِح: الن  «.  ِ ن ننادَ  يف اِح حنن َ ال    ألب ل  ل  ذَ ُمنن ن ذ    ِعننِرَواَينن  

اِنُّ . رواه الط  الِعنَِب  م  الُعن ُقودُ وبالَكِّس:   يف األَوَسِط عَّل َنحِوِه. ََبَ

 وبناء عىل ذلك:

يبفاآلَيُ  الَكِريَمُ  نَ  ُِ  .واهلل تعاس أعلم ،هذاافَِلِ . َ َقِ  الن  للُملِمننَِي يف الص   ا  َزَلت َتر

** ** ** 
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ومؤا هؤي ا كمؤة مؤن      ،: هؤ  يوجؤد دليؤ  علؤى لؤيال األيؤال البؤيض       1السلا 

 ليال هذه األيال؟

ُُ قا :  َذرٍّ  َأبروى الرتمذي ع   أوالً:اجلواب:   َرُسنوُ   َ  َقاَرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َت  إَِذا ،َذرٍّ  َأَبنا َيا»اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  رِ  ِمن  ُصنم  نه   الش 

ام   َثاَلَث َ  ةَ  َثاَلَث  َفُصم   َأي  َ َبعَ  ،َعرش  ةَ  َوَأر  َ ةَ  َومَخ َس  ،َعرش  َ  «.َعرش 

َرةَ  َأِب  َع   وروى اإلمام البخاري  ُُ  اهللُ َرِِضَ  ُهَري  َصاِن  :َقاَ   َعن   َخلِنيِل  َأو 

َُ  َحت ى َأَدُعُه    َل  ،بَِثاَلث   مِ  ،َأُمو ام   َثاَلَث ِ  َصو  ر   ُكل   ِم    َأي  َحى َوَصاَلةِ  ،َشه   ،الضُّ

م   ر   َعََّل  َوَنو   .ِوت 

ِرو ب  ُ اهلل  َعب  ِ وروى اإلمام البخاري ع    َعنن ُهَ  اهللُ  َرِِضَ  ال َعاصِ  ب  ِ  َعم 

ُِ َوَسنل َم:  َرُسوُ   ِ   َقاَ  قا :  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ،اهلل َعب ن َ  َينا»اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

بَِك  َوإِن   ر   ُكل   َتُصومَ  َأن   بَِحس  ام   َثاَلَث َ  َشه  ن َحَسننَ    بُِكل   َلَك  َفِِن   ،َأي  َ َثاهِلَنا َعرش   ،َأم 

رِ  ِصَيامُ  َذلَِك  َفِِن   ه  ُِ  ال    «.ُكل 

ُُ  َذرٍّ  َأِب  َع   وروى اإلمام أِح   اهلل َصَّل  اهللُ  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِِ    ِمنن ُكم   َكانَ  َم   »َعَلي  رِ  ِمن  َصنا نه  نام   َثاَلَثن َ  الش   َأي 

بِيَض  الث اَلَث  َفل َيُصم  «.ال 

وَذَهنَب  ،َشنهر   ام  من  ُكنل  َصوُم َثالَثِ  أي   ُُ ُيَس ُّ عَّل أن   َفَ  الُفَقهاءُ اِت  ثانيًا: 

نةَ  َثناَلَث وهنَي  ،اِم البِيضِ ادُمهوُر منُهم إس استِحباِب َكوِّنا األي   َ َبنعَ  ،َعرش   َوَأر 

ةَ  َ ةَ  َومَخ َس  ،َعرش  َ  اهِلنال ِ وُسم   ،َشهر  َعَرِبٍّ  م  ُكل   َعرش 
ِ
 ،َيت بذلَك لَِتَكاُمِل َضوء

 ِة الَبياِض فيها.وِش   
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 وبناء عىل ذلك:

نفال    ُُ اإلمناُم ليُل عَّل ِصنياِم األي  اِم البِنيِض هنَو احلَن يُث النذي أخَرَجن

. : َح يث  َحَس   ُُ  الرتمذي؛ وقاَ  عن

ا احِلكَمُ  م  ِصياِمها فق  قيَل: هَي ُشكر  هلل تعاس عَّل ما أنَعَم بُ م  أم  

 الَقَمرِ 
ِ
يِل ِعنَ ما َتكوُن تِلَك اِس يف الل  ا يف ذلَك م  َمنافَِع للن  وُ ،اكتِ ِ  َضوء

م  َحيُث َتضييُ   ،  أن َيكوَن لذلَك أَثر  يف َجَسِ  اإلنسانِ ورب   ،يا  ُمضيَئ   الل  

وإذا  ،ِم يف َجَسِ  اإلنسانِ ُُ قيَل يف اكتِ ِ  الَقَمِر َتكوَن َفوَرُة ال   ألن   ،مِ ََماِري ال   

 َحض  َسي   َفَيكفيِهم أن   ،اُس احِلكَمَ  م  ذلَك الن   َجِهَل 
ِ
َ  عَّل األُم   َ  احلَُك ء

 واهلل تعاس أعلم. ،ِصياِمها. هذا

 : ه  هنا  حدي  يد  على ليال يول اال نني؟2السلا 

َن َصاِري   َقَتاَدةَ  َأِب  َع   روى اإلمام مسلم أوالً: اجلواب:  ُُ اهللُ  َرِِضَ  األ  َعن ن

ُِ َوَسل َم  بِيُّ الن   َوُسِئَل  : قا بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ مِ  َع   َصَّل  اهللُ َعَلي  مِ  َصو  ِ  َيو  ننَي   .اِلث 

م   َذاكَ » :َقاَ   ُُ  َيو  ُِ  ُولِ   م   ،فِي ِزَ   َأو   ُبِعث ُت  َوَيو  ُِ  َعَل   ُأن   «.فِي

ُُ قا :  َرُسنوَ   َيا :ُقل ُت  وروى اإلمام أِح  ع  أساَمَ  بِ  َزي   َرِِضَ اهللُ عن

طِرَ  َأن   َتَكادُ  َل  َتُصومُ  إِن َك  ،اهلل طِرُ  ،ُتف  ِ  إِل   َتُصنومَ  َأن   َتَكادَ  َل  َحت ى َوُتف  َمني   إِن   َينو 

َتُهَ   َوإِل   ،ِصَياِمَك  يِف  َدَخاَل   .ُصم 

ِ  َأيُّ » :َقاَ   َمني   «.؟َيو 

مُ  :ُقل ُت  :َقاَ   ِ اإلِ  َيو  ننَي  مُ  ث  َ  َوَيو   َ  .ِميسِ ا

َمانِ  َذانَِك » :َقاَ   َرُض  َيو  نَ ُ   فِيِهَ   ُتع  َع  َعناُنَِيَ  َرب   َعنََّل  األ   َأن   َوُأِحنبُّ  ،ال 
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َرَض  م   َوَأَنا َعَمِل  ُيع 
ِِ  «.َصا

ِ  َعن   وروى اإلمام أِح  والنساِي واب  ماجُ   َرُجنال   َأن   ،ُنَفنجل    ب ن ِ  ُجَبنجل 

َِِش َ  َسَأَ   َيامِ  َع  َعا  ؟الص 

ُِ َوَسل َم  َرُسوَ   إِن  : َقاَلت  فَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َيُصنومُ  َكانَ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

َبانَ  ى َوَكانَ  ،َشع  مِ  ِصَيامَ  َيَتَحر  َِميسِ  َيو   َ ِ َواإلِ  ا ننَي   .ث 

َرةَ  َأِب  َع   روى اإلمام البخاري ثانيًا:  ُُ  ُهَري   َرُسنوُ   َقاَ   :َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسنل َم:  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن  َعب نِ ي َينَزاُ   َوَمنا :َقناَ  اهللَ  إِن  »اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُب  ُُ  َحت ى بِالن َوافِلِ  إَِ    َيَتَقر  ُُ  َفَِِذا ،ُأِحب  َبب ُت ُُ  ُكن ُت  َأح  َع َمعُ  ال ِذي َسم  ُِ  َيس  هُ  ،بِ  َوَبرَصَ

ُِ  ُيب رِصُ  ال ِذي تِي َ هُ َويَ  ،بِ ُُ  ،ِِبَنا َينب طُِ   ال  َلن تِني َوِرج  ِشن ال   َسنَأَلنِي َوإِن   ،ِِبَنا َيم 

 ُُ طَِين  َتَعاَذِن  َوَلِئ    ،أَلُع  ُُ  اس   «.أَلُِعيَذن 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئَيقوُ  اهللُ تعاس: ﴿ثالثًا: 

 ڦ ڦ ڦ ڦ . وَيقنوُ : ﴿[21]األحزاب:  ﴾ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 .[31]آ  عمران:  ﴾ڄ ڄ

 وبناء عىل ذلك:

 ألن   ، ِ ن  ِصياَم َيوَمِي الثننِي واََميِس م  السُّ  الُفَقهاُء عَّل أن   فق  َنص  

ياُم فِذا َواَفَ  هذا الص   ،ُب الَعبَ  م  اهلل تعاسِع بَِشكلٍّ عامٍّ ُيَقر  َطوُّ ِصياَم الت  

ُِ  بِي  ِصياَم الن   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َم فِن   َصَّل  اهلُل َعَلي  افَِلِ  ُُ َيكوُن أتى بالن  َوَسل 

 بَسي  وبُِسن  
ِ
ُِ َوَسل َم. هذاِ  القتِ اء بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ،ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 واهلل تعاس أعلم.
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 واأليال البيض؟ ، نني واخلميس: ما هو أجر ليال اإل3السلا 

ُ   اجلواب: ُِ َوَسنل َم َب َسي ُ َنا َرُس َر بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ وُ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ِمنَها: ،َدة  يف ِصَياِم َيوِم الثننَِي واََِميِس يف َأَحاِديَث ُمَتَع   

نَرةَ  َأِب  َع   ما رواه الرتمذي  ُُ  ُهَري  اهللِ َصنَّل  اهللُ  َرُسنوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عنن

 َوَصح  
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل َم َعَلي  َرُض » :َقاَ  بِ نَ ُ   ُتع  َع  مَ  األ  ِ  َينو  َِمنيسِ  اِلث نَنني   َ  ،َوا

َرَض  َأن   َفُأِحبُّ  م   َوَأَنا َعَمِل  ُيع 
ِِ  «.َصا

َرةَ  َأِب  َع   وما رواه اإلمام مسلم  ُُ  ُهَري  اهللِ َصنَّل   َرُسنوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن

 ُِ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َتُح » :َقاَ  َوَسل َم  اهللُ َعَلي  َواُب  ُتف  َن ن ِ  َأب  مَ  اد  ِ  َينو  مَ  اِلث نَنني   َوَينو 

َِميسِ   َ َفرُ  ،ا كُ  َل  َعب     لُِكل   َفُيغ  ِ ُُ  َكاَنت   َرُجال   إِل   ،َشي ئا  باهللِ  ُيرش  َ  َبي نَن ُِ  َوَبنني   َأِخين

نَاءُ  َطلَِحا َحت ى َهَذي  ِ  َأن مُِروا :َفُيَقاُ   ،َشح  نَطلَِحا َحت نى َهنَذي  ِ  َأن مِنُروا ،َيص   ،َيص 

َطلَِحا َحت ى َهَذي  ِ  َأن مُِروا  «.َيص 

اِنُّ وما رواه الط   ُُ  ر  ابِ َجن  َعنيف األَوَسنِط  ََبَ  اهللِ وَ  ُسنرَ  أن   ،َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسنل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  نيِ الثنَن ومَ َين ُ  عنَ  األَ  ُض عنرَ تُ »: اَ  َقنَصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ لَ عَ  اُب تَ يُ فَ  ب  اِِ تَ   مَ وَ  ،ُُ لَ  رُ غفَ يُ فَ  ر  غفِ ستَ مُ   مَ فَ  ،يسِ مِ واََ    ِ اِِ غَ الض   هُل أَ  دُّ رَ يُ وَ  ،ي

 .«واوبُ تُ يَ  ىت  َح  مهِ نِ اِِ غَ َض لِ 

 ِمنَها: ،َدة  فق  َوَرَد فِيَها َأَحاِديُث ُمَتَع    ،اِم الَبيضِ ي  األَ ا يف ِصَياِم أم  

ِرو ب  ِ اهللِ  َعب  ِ البخاري ع  ما رواه اإلمام  َرِِضَ اهللُ عنُه   ال َعاصِ  ب  ِ  َعم 

ُِ َوَسل َم:  الن بِيُّ  ِ   َقاَ   :َقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ رَ  َلَتُصومُ  إِن َك »َصَّل  اهللُ َعَلي  ه   ،الن  

ي َل  َوَتُقومُ   «.الل 
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 .َنَعم   :َفُقل ُت 

ُُ  َهَجَمت   َذلَِك  َفَعل َت  إَِذا إِن َك » :َقاَ   ُ  َل ناَرُ وَدَخَلنت ن ال َعني  َُ  ،ن َيعنِي 

ُُ  َوَنِفَهت   ُس  َل رَ  َصامَ  َم    َصامَ  َل  ،ن َيعنِي َكل ت وأعَيت ن الن ف  ه  مُ  ،ال    َثاَلَثن ِ  َصو 

ام   مُ  َأي  رِ  َصو  ه  ُِ  ال    «.ُكل 

َراِب   َع ِ وما رواه اإلمام أِح   َع  ُُ  األ  ُت : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن ُِ  َرُسوَ   َسِمع  الن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ مُ » :َيُقوُ  َصَّل  اهللُ َعَلي  رِ  َصو  ِ  َشه  نَب  نام   َوَثاَلَثن ِ  الص   َأي 

ر   ُكل   ِم    ِهب  َ  َشه  رِ  َوَحرَ  ُيذ  ِهب  َ َيعنِي: «. الص    ش   ُيذ  ُِ. ُُ َ ُه َوَوَساِوَس  ُُ وِحق 

َنا َرِِضَ اهللُ عنهنا َسنع     بننِت  َمي ُموَنن َ  َع   يف الَكبجِِل  اِنُّ ََبَ وما رواه الط    َأّن 

تِنَا ،اهللِ َرُسوَ   َيا: َقاَلت   مِ  َع ِ  َأف  و   .الص 

ر   ُكل   ِم   » :َفَقاَ   ام   َثالَث ُ  َشه  َتَطاعَ  َم ِ  َأي  ، َأن   اس  م   ُكنل   َفنِِن   َيُصنوَمُه    َينو 

رُ  َ  ُيَكف  ،َسي ئَ  َعرش   ُ ُُ  ا ي َوإِن  ي َكَ   اإِلث ِم، ِم َ  ُينَق  َب  اءُ اَُ  ُينَق   «.الث و 

ُُ  َذرٍّ  َأِب  َع   وما رواه اإلمام أِح  والرتمذي  ُُ َرِِضَ اهللُ عن  ِ   َقناَ  : َقاَ   َأن 

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َت  إَِذا»اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ر  َش  ِم    ُصم   ،َثاَلثنا   ه 

ةَ  َثاَلَث  َفُصم   َ َبعَ  ،َعرش  ةَ  َوَأر  َ ةَ  َومَخ َس  ،َعرش  َ  «.َعرش 

 وبناء عىل ذلك:

 َكَ  أن   ،ُنوِب بِذِن اهللِ تعاسَفِصَياُم الثنَنِي واََِميِس َسَبب  َُِغِفَرِة الذُّ 

رِ اِم البِيِض َسَبب  لَِذَهاِب َوَحِر الص  ي  األَ ِصَياَم  ِِِم ُتَب اهللُ تعاس للص  وأن َيك ،   ا

َر ِصَياِم ال    رِ َأج  ُِ لذلَك َحر   ،ه  ُِ َوعَّل آلِ َضنَا َسي ُ َنا َرُسوُ  اهلِل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 َوَسل َم عَّل ِصَياِم هذِه األَي  
ُِ بِ  واهلل تعاس أعلم. ،اِم. هذاَوَصح 
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اضؤية والسؤنة   ر السؤنة امل : ه  لَّي  بأن لؤيال يؤول عاشؤو:اء يكفِّؤ    4السلا 

 ية؟املتبقِّ

َن َصاِري   َقَتاَدةَ  َأِب  َع   روى اإلمام مسلم  اجلواب: ُُ اهللُ  َرِِضَ  األ  َقناَ :  َعن 

ُِ َوَسل َم  بِيُّ الن   َوُسِئَل  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ مِ  َعن   َصَّل  اهللُ َعَلي  مِ  َصنو   َعاُشنوَراءَ  َينو 

رُ » :َفَقاَ   نَ َ  ُيَكف   «.َي َ اِض اَُ  الس 

اِنُّ وروى الط   ُُ  ي   رِ اَُن ي   عِ َسن ِب أَ   عَ يف األَوَسِط  ََبَ  :اَ  َقنَرِِضَ اهللُ َعنن

ُِ َوَسل َم:  اهللِ وُ  ُس رَ  اَ  قَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ   َ َفنرَ عَ  ومَ َين امَ َصن  َمن»َصَّل  اهللُ َعَلي 

 «.   نَ َس  ُُ لَ  رَ فِ ُُ  اءَ ورَ اُش عَ  امَ َص   مَ وَ  ،ُُ لفَ َخ     نَ َس وَ  ،ُُ امَ مَ أَ     نَ َس  ُُ لَ  رَ فِ ُُ 

ُُ  َقَتاَدةَ  َأِب  َع   وروى اإلماُم ُمسلِم  اهللِ َصَّل   َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ مِ  ِصَيامُ »اهللُ َعَلي  َتِسنُب  َعاُشنوَراءَ  َينو   َأن   اهللِ َعنََّل  َأح 

رَ  نَ َ  ُيَكف  ُُ  تِيال   الس   «.َقب َل

 وبناء عىل ذلك:

اِن  ُر َسنَ   َواِحَ ة  َكَ  يف ِرَواَيِ  الط  َفِصَياُم َيوِم َعاُشوَراَء ُيَكف   نَُ  وهذِه الس   ،ََبَ

رُ »نَُ  اَُاِضَيُ  بَِ لِيِل ِرَواَيِ  اإلمام مسلم: هَي الس   ننَ َ  ُيَكف  وِرَواَينِ : «. اِضنَي َ اَُ  الس 

مِ يَ  ِصَيامُ » َتِسُب  َعاُشوَراءَ  و  رَ  َأن   اهللِ َعََّل  َأح  نَ َ  ُيَكف  تِي الس  ُُ  ال   «.َقب َل

نََ  نََ  اَُاِضَيَ  والس  ُر الس  ُُ َقاَ  يف ِصَياِم َيوِم َعاُشوَراَء: ُيَكف  ومل َيثُبت  أن  

 واهلل تعاس أعلم. ،َيَ . هذااَُُتَبق  

** ** ** 
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ل ال يقبؤ  إذا  فه  حجُّؤ  ،ًا على شرب اخلمر: إذا كان اإلنسان م ّر1السلا 

 كما أن ل ال ال اقب ؟ ،حج

نرو ب ن ِ اهلل  َعب ن ِ  َع   روى اإلمام أِح   اجلواب: ُُ  َعم   َعن  ،َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم  الن بِي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َب  َمن   » :َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي  نرَ  ََشِ َم   َ  مَل   َفَسنكِرَ  ا

َبل   ُُ  ُتق  َبِعنيَ  َصاَلُت َِبَا َفِِن   ،َلي َل    َأر  َبنل   مَل   َفَسكِرَ  ََشِ ُُ  ُتق  َبِعننيَ  َصناَلُت  َفنِِن   ،َلي َلن    َأر 

َِبَا َبل   مَل   َفَسكِرَ  ََشِ ُُ  ُتق  َبِعنيَ  َصاَلُت ابَِع َ  َوالث الَِث َ  ،َلي َل    َأر  َِبَن َفنِِن   ،َوالر  َبنل   مَل   اََشِ  ُتق 

 ُُ َبِعنيَ  َصاَلُت ُِ اهللُ  َيُتب مَل   ،َتاَب  َفِِن   ،َلي َل    َأر  ُُ  َأن  اهلل  َعََّل  ا  َحق   َوَكانَ  ،َعَلي  ِقَي  ِمن    ُيس 

 ِ  «.َخَبا    َعني 

ُ  َوَما :ِقيَل   ؟َخَبا    َعني 

لِ  َصِ ي ُ » :َقاَ    «.الن ارِ  َأه 

اَلةَ  َخص   إِن َ  : وَيقوُ  اُُباركفوري يف َُتَفِ  األحوذي رِ  الص  ك  َنا ،بِالنذ   أِلَّن 

ُِ  َأف َضُل  َبَ ِن، ِعَباَدا َبل   مَل   َفَِِذا ال  َبُل  َل  ن  َفأَلَ  ِمن َها ُيق  ُُ  ُيق  ال   ِعَباَدة   ِمن  َس  َكانَ  َأص   .َأو 

 وبناء عىل ذلك:

َُ اإلنساُن ُمرِص   وكاَن ق   ،عَّل َُشِب اََمِر والِعياُذ باهلل تعاس ا  فِذا ما

َِِض أد   ُُ  فِن   ،ى الَفَرا َِِض َتسُقُط َعن ا إذا تاَب إس أم   ،ُُ ل ُيثاُب َعَليهاولكن   ،الَفَرا

ُِ فِن   ُِ  اهلل تعاس َقبَل َموتِ ُُ عَّل َطاَعاتِ . إن  شاَء اهلل تعاس اهللَ َتَباَرَك وتعاس ُيثيُب

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

ن مؤؤن مل أمتكهللؤؤ ،وعؤؤدل اؤؤأمني اخليؤؤال   منؤؤى ،حؤؤالم الز: بسؤؤب  شؤؤد2َّالسؤؤلا 
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 ؟  عليَّفماذا يرتاَّ ،املبيت فيها ليالي أيال التشريق

 إس أن   اجلواب:
ِ
ن َذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهناء رِشنيِ  اِم الت  اَُبِينَت بَِمنَنى َلَيناِ َ َأي 

َِِشَ  َرِِضَ اهللُ عنها َقالَ ي  حِلَِ يِث الس   ،َواِجب   اهللِ َصَّل  اهللُ  َرُسوُ   َأَفاَض ت: َ ِة َعا

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ  آِخرِ  ِم   َعَلي  ِم نرَ  َصنَّل   ِحننيَ  َيو   إَِس  َرَجنعَ  ُثنم   ،المُّه 

امِ  َلَياِ َ  ِِبَا َفَمَكَث  ،ِمنى   يِ   َأي  ِ  رواه اإلمام أِح  وأبو داود.« الت رش 

َعب ناَس  َأن   ،َرِِضَ اهللُ عننُه  َمرَ عُ  اب  ِ  َع وروى اإلمام مسلم   َعب ن ِ  ب ن َ  ال 

لِِب اُُ  َتأ َذنَ  ط  ُِ َوَسنل َم  َرُسوَ   اس  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َيبِينَت  َأن  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

لِ  ِم    ِمنى   َلَياِ   بَِمك  َ  ُِ  َأج  ُُ  َفَأِذنَ  ،ِسَقاَيتِ  .َل

صِ  مَل  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عنُه   َعب اس    ِ اب   َع ويف ِرَواَيِ  اب  ماجُ   الن بِنيُّ  ُيَرخ 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نلِ  ِمن    لِل َعب اسِ  إِل   بَِمك  َ  َيبِيُت  أِلََح   َصَّل  اهللُ َعَلي   َأج 

َقاَي ِ   .الس 

 عن  اإلمناِم َأَِحنَ  إس أن   ويف ِرَواَين    ، ِ افِِعي  ويف َقو   للش   ، ُ وَذَهَب احلَنَِفي  

.رِشيِ  ُسن  اِم الت  اَُبِيَت بَِمنَى َلَياِ َ َأي      

 وبناء عىل ذلك:

َُ اِم الت  َفَ  ُدمَت َتَركَت اَُبِيَت بِِمنَى َلَياِ َ َأي    ،رِشيِ  لأَلسَباِب التي َذَكر

َء َعَليَك  ،فال َحَرَج َعَليَك إن َشاَء اهللُ تعاس ٌَ  ،ِ . هذااَدِة احَلنَِفي  ِعنَ  الس  ول 

 واهلل تعاس أعلم.

ن مؤن الولؤو    وبسؤب  شؤدم الزحؤال مل نؤتمكهلل     ،: أفضؤنا مؤن عرفؤا    3السلا 

   علينا؟فماذا يرتاَّ ،إ  املزدلفة إال بعد الفجر

 عَّل أن  ات   اجلواب:
ِ
ُِ اَُبِيَت باُُزَدلَِفِ  َواِجب  م  َواِجبَ  َفَ  َُجُهوُر الُفَقَهاء ا
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ُُ َعم   ،احلَ    ُك ر  ُيوِجُب ال    ا  وَتر   ول ُعذ 
 َم.بال ُرخَص  

ر  أن   َفُقوا عَّل أن  وكذلَك ات   ُِ م  َتَرَك الُوُقوَف باُُزَدلَِفِ  لُِعذ   ،ُُ ل فَِ اَء َعَلين

ُِ اِدسِميُّ والض   ،وم  األَعَذاِر اََُرُض   َحاِم عَّل الن  وَخوُف الز   ،ع 
ِ
َفِ  وَضعَ  ،َساء

لِ  ُ  َليَلَ  الن   ،األَه  ِر.وم  األَعَذاِر النتَِهاُء إس َعَرَفا  ح 

 وبناء عىل ذلك:

َحاِم إل َبعَ  ِة الز  نُوا م  الُوُصوِ  إس اُُزَدلَِفِ  بَِسَبِب ِش   َفَ  ُدمُتم مل َتَتَمك  

ِر َيوِم الن   َء َعَليُكم إن َشاَء اهللُ تعاس بات  َفج  ٌَ ِر فال  . هذاح 
ِ
واهلل  ،َفاِ  الُفَقَهاء

 تعاس أعلم.

ذهبنؤؤا إ  مكؤؤة  ،: بعؤؤد أن :مينؤؤا مجؤؤرم العقبؤؤة الكؤؤربى يؤؤول النَّؤؤر  4السؤؤلا 

 ؤح   ،وبقينا   مكة املكرمة إ  العشاء ،املكرمة وطفنا طوا  اإلفاضة

 ؤؤح :جعنؤؤا إ  مكؤؤة   ،خرجنؤؤا إ  منؤؤى فبقينؤؤا فيهؤؤا إ  لؤؤ م الفجؤؤر   

 ة املبيت مبنى؟فه  أاينا بسن ،املكرمة

 إس َأن   اجلواب:
ِ
َر الَواِجَب للَمبِيِت بِِمنَنى َلَيناِ َ  َذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء الَق  

ُث َأكَثِر الل  اِم الت  َأي    يِل.رِشيِ  هَو ُمك 

 وبناء عىل ذلك:

ِ  إن َشاَء ن  بالسُّ  يِل فق  َأَتيُتمرِشيِ  َأكَثَر الل  اِم الت  فِذا َمَكثُتم يف ِمنَى َلَياِ َ َأي  

 واهلل تعاس أعلم. ،اهللُ تعاس. هذا

 ،فذهبت للراحة سؤاعا   ،ًااعبت جّد ،: بعد أن أديت طوا  اإلفاضة5السلا 

 شيء؟ فه  يرتا  عليَّ ، ح قمت بسعي ا ج

ِي اَُُوالُة َبنَي الط  م  ُسنَِ  الس   اجلواب: ِي َواِف والس  ع   َفَلو َفَصَل احلَاجُّ  ،ع 
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 بات  بَ 
ُِ َء َعَلي ٌَ ر  َأَساَء ول   ينَُهَ  بَِوقت  َطِويل  باِل ُعذ 

ِ
ا إذا َفَصنَل وأم   ،َفاِ  الُفَقَهاء

ر  فال َحَرَج ول إَِساَءَة.  َبينَُهَ  بُِعذ 

ُُ اهللُ تعناس: ل َبنأَس أن ُينَلخ   نوَيُقوُ  اإلمناُم َأَِحنُ  َرِِحَن َي َحت نَر الس  ى ع 

يَح   .الَعِش   أو إس ،َيسرَتِ

َر َهاِر أن ُينَلخ  َ  الن  ُ  َطاَف بالَبيِت َأو   ا  وَكاَن َعَطاُء واحلََسُ  ل َيَرَياِن َبأس

َي َبنَي الص  الس    .َفا واَُرَوِة إس الَعِش  ع 

 وبناء عىل ذلك:

َُ الس  َفَ  ُدمَت َأخ   َي َبعَ  الط  ر َي َبعَ  يَت الس  وَأد   ،َعِب َواِف بَِسَبِب الت  ع  ع 

َء َعَليَك  ،َراَحِ  اَدَس ِ  ٌَ َُ  ،فال  َأَداَء  ألن   ،َواَب َ  َأَصبَت الص  بل ُرب   ،وَما َأَسأ

. هذا  واهلل تعاس أعلم. ،الِعَباَدِة َمَع َراَحِ  اَدَسِ  َمطُلوَب  

: هؤؤ  لؤؤَّي  بأنؤؤل مؤؤن السؤؤنة عنؤؤد نهايؤؤة الطؤؤوا  أن يكؤؤرب ا ؤؤاج   6السؤؤلا 

 كما بدأ بل أواًل؟ ،عند ا جر األسود

ِ  اجلواب: ِِ الذي رواه اإلمنام مسنلم عن  َوَرَد يف احلَِ يِث الرش   َجنابِر  ي

ُُ َقاَ :  ُت َرِِضَ اهللُ عن ُِ َوَسنل َم  الن بِي   َرَأي  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن ِمنيَصَّل  اهللُ َعَلي   َير 

ُِ  َعََّل  مَ  َراِحَلتِ رِ  َيو  ِري َل  َفِِن   ،َمنَاِسَكُكم   والَِتأ ُخذُ » :َوَيُقوُ   الن ح   َأُح ُّ  َل  َلَعل   َأد 

تِي َبع  َ   «.َهِذهِ  َحج 

ُِ َوَسنل َم  وق  َثَبَت بَأن   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن َسي َ َنا َرُسوَ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ُ ُِ ُكل  َكاَن ُيَكَب  َواِف ِّنَاَينَ  الط ن بنأن   ول َشنك   ،َ  َحاَذى احلََجَر األَسنَودَ  يف َطَوافِ

ُُ  ،َتُكوُن ِعنَ  ِّنَاَيِ  احلََجِر األَسَودِ  كبِنجُل ِعننَ  الت   لِنَذا ُيَسن ُّ  ،َكَ  َكاَنِت البَِ اَيُ  ِمنن

. ُِ  َُمَاَذاتِ
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 وبناء عىل ذلك:

 لَ  َكَ  ُيَس ُّ  ،كبجُِل ِعنَ  احلََجِر األَسَودِ َواِف الت  يف ِّنَاَيِ  الط   َفُيَس ُّ 
ِ
ء ُُ يف بِ  

ُِ  ُكل   ُِ  ،َشوط  ِعنَ  َُمَاَذاتِ ُِ َوعَّل آلِ اقتَِ اء  بَِسي ِ َنا َرُسوِ  اهلِل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل مَ  بِ ُِ إن ََتَك   ،َوَصح  . هذاَمَع استاِلِم احلََجِر وَتقبِيلِ  َأَح  
ِ
واهلل  ،َ  بُِ وِن إيَذاء

 تعاس أعلم.

 اليت أحرمت با ج أن اتطي    بيتها الذر اسكنل؟ : ه  جيو  للمرأم7السلا 

أو  ينِب للُمحنِرِم بناحلَ   َفَ  الُفَقَهاُء عنَّل ََتنِريِم اسنتِعَ ِ  الط  ات   اجلواب:

 َ اِوي.ولو َكاَن للت   ،وِب أو الَبَ نِ يف الث   ،َرُجال  َكاَن أو امَرَأة   ،الُعمَرةِ 

 َجناِ  أو الن  للُمحنِرِم من  الر  يِب الط   َه الُفَقَهاُء َشم  بل َكر  
ِ
واحلَنَابَِلنُ   ،َسناء

 َ  ذلِك الِفَ اَء.وَأوَجُبوا عَّل م  َتَعم   ،يِب الط   ُ  َشم  َقاُلوا: ََيُرُم َتَعمُّ 

 وبناء عىل ذلك:

بَت َوَجنَب فِذا َتَطي   ،أو الُعمَرةِ  ُب َبعَ  إحَراِمَها باحلَ   َطيُّ َفيَحُرُم عَّل اَُرَأِة الت  

وَعَليَها الِفَ اُء إذا َطي   نو   َبنت َأَقنل  وإن َطي   ،َكاِمال  م  َجَسِ َها ا  َبت ُعض  من  ُعض 

ُُ يف َبيتَِهاَسَواء  َكاَن طِيُبَها الذي َمس   ،َوَجَبت َعَليَها َصَ َق     أو َخاِرَج َبيتَِها. ،ت 

ة  َكَ  ََيُِب َعَليَها إَِزاَلُ  الط   ُِ ُمَباََشَ لِ  واهلل تعاس أعلم. ،. هذايِب بَِغس 

 : متى يبدأ وقت الرمي   اليول األخري من أيال العيد؟8السلا 

َر يِف ِمنَى ومَل َين ِفر ِمنَها َبعَ  َرمي َثاِن َيوم   اجلواب: ُُ َم  َتَأخ  َذَكَر الُفَقَهاُء َأن 

ُِ أن َيرِمَي َع  الَيوِم الث الِ  اِم الت رِشيِ  َوَجَب َعلي ناِم  ،ِث ِم  َأي  النِذي ُهنَو َرابِنُع َأي 

 الِعيِ .
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َواِ  َرمي  يِف الَوقِت  مي يِف َهذا الَيوِم َبعَ  الز  َفَ  الُفَقَهاُء َعََّل أن  الر  َكَ   ،وات 

 ُُ ُِ َوَسل َم. ،َرَمى يِف الَيوَمنِي َقبَل بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ  اقتَِ اء  بِِفعلِ

:واخَتَلفُ  ُِ  وا يِف َجواِز َتقِ يِم

َواِ   مني َقبنَل النز  ُُ ل َيِصنحُّ الر  اِحَباِن إس أن ن ُ  الَثالَثُ  والص  م 
ِِ َفَذَهَب األ

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ لَِرمِي َهذا  ا  وِقَياس ،استِ َلل  بِِفعِل الن بي  َصَّل  اهللُ َعَلي 

َوا ِ  ،ابَِقنيِ الَيوِم َعَّل الَيوَمنِي الس   مُي فِيِهَ  َقبنَل النز  َكنَذلَِك ل  ،َفَكَ  َل َيِصحُّ الر 

 َيِصحُّ َقبَل َزَواِ  الَيوِم األَِخجِل.

ُُ اهللُ َتَعنناس َِ يِف َذلِننَك اإِلَمنناُم أُبننو َحنِيَفننَ  َرِِحَنن وَقنناَ : الَوقننُت  ،َوَخنناَل

مِي يِف َهذا الَيوِم َقبَل الز    َبعَ  ُطُلوِع الَفجِر. ،َوا ِ اُُسَتَحبُّ لِلر 

ُُ َقاَ  يِف اهِلَ اَيِ :  َهُب ُُ اهللُ َتعاس( ،َوَمذ  ِوي   َيعنِي: )َأَبا َحنِيَفَ  َرِِحَ  اب ن ِ  َع  َمر 

ُُ  َعن ُهَ ، اهللُ َرِِضَ  َعب اس   ِِ  َأَثرُ  َظَهرَ  َُ ا َوأِلَن  ِفي مِ  َهَذا يِف  الت خ  َينو  كِ  َحن    يِف  ال   النرت  

ُِ  يِف  َجَواِزهِ  يِف  َيم َهرَ  َفأَلَن   َقا َو  َس  ُكل َها األ   .َأو 

 وبناء عىل ذلك:

اِم الت رِشيِ   الِذي ُهَو  ،َفاألََوس أن َيرِمَي احَلاجُّ َع  الَيوِم الث الِِث ِم  أي 

َوا ِ  ابُِع َبعَ  الز    ا  ُخُروج ،الَيوُم الر 
ِ
اَلِف َبنَي الُفَقَهاء َِ َرَمى َبعَ  الَفجِر  وإِن ،ِمَ  ا

ُُ َصح   ذا  بَِقوِ  اإلماِم أب َحنيَفَ  َرِِضَ اهللُ عن  واهلل تعاس أعلم. ،. هذاَأخ 

فمتؤؤؤى  ، َّ شؤؤؤركة مؤؤؤن الشؤؤؤركا  بالؤؤؤذب  عنؤؤؤلوَّكهللؤؤؤ ،: حؤؤؤاج قؤؤؤا:ن9السؤؤؤلا 

   األكرب؟  التَّلُّيتَّلهلل

نِي والن  َبعَ  الر   ل َيُكوُن إل ،الَقاِرنِ  ُل األَكََبُ للَحاج  َحلُّ الت   اجلواب: نِر م  ح 
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َي احلَن    ، ِ واحلَل ِ  وَطَواِف اإلَفاَضِ  ِعنَ  احلَنَِفي   نَع َسنع  ن ألن   ،ولنو مل َيس  َي الس  ع 

.  ِعنَ ُهم َواِجب 

نِي والن  الَقاِرِن َبعنَ  الر   ُل األَكََبُ للَحاج  وِعنَ  ادُمُهوِر َيُكوُن الت َحلُّ  نِر م  ح 

َي َقبَل الُوُقوِف بَِعَرَف َ الس   ا  مإذا َكاَن ُمَق    ،اإلَفاَض ِ  واحلَل ِ  وَطَواِف  وإل َبعنَ   ،ع 

ِي.الس    ع 

 وبناء عىل ذلك:

 فِذا َعلَِم أن   ،ب ِح َل األَكََبَ إل َبعَ  الذ  َحلُّ ُل الت  الَقاِرُن ل َيَتَحل   فاحلَاجُّ 

 ِ ل  الرش  َي ََتَ ُُ اهلَ   رِشيِ  اِم الت  َأي   ُل إل َبعَ  ُمِض  فال َيَتَحل   وإل ،َل َكَ  َذَبَحت  َعن

ُح. هذاالتي ِِبَا َينَتِهي الذ    واهلل تعاس أعلم. ،ب 

وذبؤ    ،ومل يؤرِل مجؤرم العقبؤة الكؤربى     ،: :جؤ  أفؤاض مؤن مزدلفؤة    10السلا 

فهؤؤ  جيؤؤ    ،ومل يؤؤرِل كؤؤذل  يؤؤومي التشؤؤريق   ،الفؤؤداء لؤؤرت  الرمؤؤي  

 عليل دل صخر؟

 منن  احلَنَِفي نن َذَهننَب  اجلووواب:
ِ
ننَُجُهننوُر الُفَقَهنناء ِ  واحلَنَابَِلننِ  إس افِِعي  ِ  والش 

َي اِدَ ِر ُكل   ِم عَّل احلَاج  ُوُجوِب ال    . ،َهاإذا َتَرَك َرم  َي َيوم  َكاِمل   أو َتَرَك َرم 

نَي َحَصناة   ُُ ََيُِب عَّل احلَناج  إس أن   ، ُ وَذَهَب اَُالِكِي   أو َتنَرَك  ،إذا َتنَرَك َرم 

َي ُكل  الر   .م   ُُ َدم 

 وبناء عىل ذلك:

ِر ألن  ُجُل َذَبَح َشاة  َيوَم الن  َفَ  َداَم هذا الر   َي ََجَرِة الَعَقَبِ  ح  ُُ َتَرَك َرم 

 َشاة  ُأخَرىرِشيِ  فِن  مل َيرِم ع  َيوَمِي الت   ثم   ،الُكََبى
ُِ َر ولو َأخ   ،ُُ ََيُِب َعَلي

. هذااِم الت  ا َبعَ  َأي  ب َح إس مَ الذ   ُُ َشاة  َواِحَ ة  َزَأت   واهلل تعاس أعلم. ،رِشيِ  أَلَج 
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فؤذب  شؤام فؤداء     ،: ار  ا اج املبيت مبنؤى ليلؤة التشؤريق األو    11السلا 

فمؤؤؤاذا  ، ؤؤؤح اؤؤؤر  املبيؤؤؤت بقيؤؤؤة ليؤؤؤالي أيؤؤؤال التشؤؤؤريق ،لؤؤؤذل  مباشؤؤؤرم

   عليل؟يرتاَّ

 اِم الت  ِ  َأي  َُبِيُت يف ِمنَى َلَياا اجلواب:
ِ
 ،رِشيِ  َواِجب  ِعننَ  َُجُهنوِر الُفَقَهناء

 ِ .   ِعنَ  احلَنَِفي  وُسن  

ر  فقن  َأَسناءَ  ُِ الِفنَ اُء ِعننَ   ،فم  َتَرَك اَُبِيَت فِيَها بال ُعنذ  ول ََيِنُب َعَلين

 ال    ، ِ احلَنَِفي  
ُِ ِك اَُبِيِت ُكل  وََيُِب َعَلي  ِعنَ  اَُالِكِي  لَ  ُِ أو ُجل  ُم يف َتر 

ولنو َكناَن  ، ِ يَل  

وَرة .الرت     ُك لَُِضُ

 ال   ِ  إذا َتَرَك اَُبِيَت ُكل  افِِعي  وِعنَ  الش  
ُِ ر  َوَجَب َعَلي وإذا َتنَرَك  ،مُ ُُ بَِغجِل ُعذ 

 ُم   م  الط  
ُِ ِك َليَلَتنِي ُم    ،َعامِ َليَل   َواِحَ ة  َفَعَلي  اِن.ويف َتر 

 لك:وبناء عىل ذ

.َفِعنَ  احلَنَِفي   ر  ر  أو بُِ وِن ُعذ  ِك اَُبِيِت بُِعذ  ء  يف َتر  ٌَ  ُِ  ِ  ل ََيُِب َعَلي

 ُم   افِِعي  وِعنَ  الش  
ُِ َ  اَُبِيِت بَِغنجِل إذا َتَرَك َبِقي   ،َعامِ اِن م  الط  ِ  واحلَنَابَِلِ  َعَلي

ر   َء  ،ُعذ  ٌَ ر  فال  .وإن  َتَرَك اَُبِيَت لُِعذ  ُِ  َعَلي

 َدم  َثان   ، ِ ا ِعنَ  اَُالِِكي  أم  
ُِ َُبِيَت ِعنَ ُهم َواِجب  َلَياِ   ألن   ،َفَيِجُب َعَلي ا

َُبِيَت ُجل   ،رِشيِ  الت   وَرة   فم  َتَرَك ا َوَجَب  ،َليَل   أو َليَل   َكاِمَل   ولو َكاَن لَُِضُ

 َدم  
ُِ َح ِعنَ ُهم إس َر الذ  ولو َأخ   ،َعَلي . هذااِم الت  َما َبعَ  َأي  ب   ،رِشيِ  َلَكَفاُه َدم  َواِح  

 واهلل تعاس أعلم.

** ** ** 
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بؤؤؤؤأنَّ اإلنسؤؤؤؤان إذا قؤؤؤؤا : هؤؤؤؤذه   ،: لقؤؤؤؤد مسعؤؤؤؤت مؤؤؤؤن بعؤؤؤؤض النؤؤؤؤا  1السؤؤؤؤلا 

 ح ذحبها أيؤال العيؤد ال جيؤو  لؤل أن يأكؤ        ،قب  أيال العيد ،أضَّييت

وجيؤؤؤ  او يؤؤؤع  مهؤؤؤا علؤؤؤى الفقؤؤؤراء   ،ألنهؤؤؤا لؤؤؤا:  كاملنؤؤؤذو:م ،منهؤؤؤا

 فه  هذا لَّي ؟ ،ح رًا

َ َعن  َمنَوَرَد يف اَُوُسوَعِ  الِفقِهي ِ  الُكَويتِي نِ :  اجلواب:  وأَ  اة  َشن    ي  ضنحِ أُ  ني 

َ بِ  وأَ  ذرِ الن  بِ  اهَ جلَ َُ   الرش 
ِ
ُِ لَ عَ  َب َج وَ  حرِ الن   امُ ي  أَ  ت  َض مَ  ىت  َح  اِِبَ  ح  َض يُ  ملَ فَ   ِ ي  الن  بِ  اء  ي

،ي  َح  اِِبَ  َ     َص تَ يَ  نأَ   ِف تاَل اإلِ بِن َل  اِِبَ  ِ   ُّ َص الت  بِ  ُب رُّ قَ الت   ا ِ موَ األَ  يِف  صَل األَ  ن  ألَ    

 . ُ اقَ رَ اإلِ  وَ هُ وَ 

 لُّ َِيِن ُن نإِ  ىت نَح  وص  ُص َل  قت  وَ بِ  ة   َ ي  قَ مُ  اهَ مِ دَ   ِ اقَ رَ إِ  سإِ  ُُ لَ قَ نَ  عَ ارِ الش   ن  أَ  إل

 يِف  عناستَ  اهللِ اُف ضنيَ أَ  اَس الن   ن  ألَ  ،جلِ قِ والفَ  ي  نِ الغَ وَ  ي  بِ جنَ األَ وَ  ِك لِ لَ  لِ  اهَ مِ حلَ  كُل أَ 

 .قِت الوَ  اذَ هَ 

ُِ عَ  َب َج وَ   مَ وَ    ملَ     ي  َح   ِ يمَ هِ البَ بِ    ُّ َص الت   لي
 انَهنمِ  كُل األَ  َل وَ  اهَ بحُ ذَ  ُُ لَ  ل  ََيِ

 يَ ُنِ األَ  امُ طعَ إِ  َل وَ 
ِ
 ٌَ  ُف تاَل إِ  َل وَ  اء

 
ُِ عَ  َب َج وَ  اهَ حَ بَ ذَ  نِِ فَ  ا،نهَ مِ  ء  اِِبَن ُ   ُّ َصنالت   لي

،وَح ذبُ مَ   نيَ َبن رِ  الفَ بِن َ     َص تَ     ي  َح  اهَ تِ يمَ قِ   مِ  ل  قَ أَ  بِح الذ    عَ بَ  اهَ تُ يمَ قِ  تانَ كَ  فِن   

 .اِِبَ  ِ   ُّ َص الت    عَ  ضال  فَ  نيِ تَ يمَ القِ 

 َب َجنوَ  ا  يئَشن َِ تَلنأَ  وأَ  ا  ي ننِ َُ  انهَ مِ  مَ طعَ أَ  وأَ  ا  يئَش  بِح الذ   ع َ بَ  انهَ مِ  َل كَ أَ  نِِ فَ 

ُِ عَ   يمَ قِ بِ  ُ   ُّ َص الت   لي
 .ُِ تِ

 وبناء عىل ذلك:

اِم الِعي ِ  َ ُأضِحَي   َقبَل َأي  وَذَبَحَهنا َينوَم  ،وَقناَ : َهنِذِه ُأضنِحَيتِي ،َفَم  َعني 
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ُُ األكُل ِمنَها اِم الت رِشيِ  َجاَز َل ُ .  ،هَ اءُ واإلِ  ،الن حِر أو يِف َأي   والت َص ُّ

اُم الت رِشيِ   ا إذا َمر  َيوُم الن حِر وأي  َ  فيجُب  قبَل َذب ِحها أم   أن َيَتَص  
ُِ علي

 
ِ
ُُ َذبُحَها ،ِِبَا َحي    للُفَقَراء ا  ،ول ََيُوُز َل ُ  ِِبَ  الت َص ُّ

ُِ فِن َذَبَحَها َوَجَب علي

. هذا  واهلل تعاس أعلم. ،َمذُبوَح  

هؤ  جيؤ  علؤى     ،: إذا ما َّ اإلنسان القاد: على التضؤَّية ومل يضؤ ِّ  2لا الس

 وا عنل؟و: تل أن يضَُّّ

ناَدِة احلَنَِفي ن ِ  اجلواب: ُِ َتعناس:  ،األُضِحَيُ  َواِجَبن   ِعننَ  الس  وَذلِنَك لَِقولِن

 . [2]الكوثر:  ﴾ڑ ژ ژ﴿

ُِ َوَسن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ  َفَلنم   َسنَع    َوَجن َ  َمن   »ل َم: ولَِقولِ

َرَب    َفاَل  ُيَضح   َنا َيق  َرةَ  َأِب  َع   رواُه اإلماُم أِح   «ُمَصال  .  ُهَري  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ ناَلةِ  َقب نَل  َذَبنَح  َمن   »ولَِقولِ  الص 

َبح   َبح   َذَبَح  َيُك    مَل   َوَم    ،َّنَاَمَكا َشاة   َفل َيذ  مِ  َعََّل  َفل َيذ  ُِ واللفنُظ  «اهللِ اس  مت ف   علي

َيانَ  ب  ِ  ُجن َ ِب  َع   ُُسلِم  َبَجِل   ُسف  . ال  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

َط ُفَقَهاُء احلَنَِفي ِ  لُِوجوِب األُضِحَيِ  الِغنَى والَيَسارَ  وَذلَِك ِمن   ،وَق  اشرَتَ

ُِ َص  ُِ َوَسل َم: َقولِ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَعُ  ِهنَي «. َسنَع    َوَجن َ  َم   »َّل  اهللُ َعَلي  والس 

ُ  ِعنََ ُهم يِف َم  َمَلَك ِمَئتا ِدرَهم  أو ِعرِشيَ  ِدينَارا   ،الِغنَى أي: منا  ،والِغنَى َيَتَحق 

ُُ َذلِنَك أو َشنيئا   ،َهِب غ م  النذ   81أو  ، ِ غ م  الِفض   700ُيَعاِدُ :  َتبُلنُغ ِقيَمُتن

 األصلِي  ِ 
ُِ ِِِج ُِ َوَحوا . ،ِسَوى َمسَكنِ ُِ  وُدُيونِ
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 وبناء عىل ذلك:

 ُُ نت َُ الَوقنُت ُثنم  َحَُضَ  الَتضِحَيُ  ومَل ُيَضنح  حت نى َفنا
ُِ َفَم  َوَجَبت َعلي

ِ  بِِقيَمِ  َشاة  ِم  ُثلِِث َما ،الَوَفاةُ  ُِ أن ُيوِِص بِالت َص ُّ ُِ َوَجَب َعلي ألن  الَوِصني    ،لِن

ُِ ِم  ُعهَ ِة الَواِجِب  فِذا أوََص َوَجنَب عنَّل الَوَرَثنِ  أن  ،ِهَي الط رِيُ  إس ََتلِيِص

. ُُ ُذوا َوِصي َت  ُينَف 

 ُُ وا عن ا إذا مَل ُيوِص فال ََيُِب عَّل الَوَرَثِ  أن ُيَضحُّ ولكِ  إذا َكاُنوا  ،وأم 

ِهم  َكِ  َبالِِغنَي فاألَوَس يِف َحق  ِ م أو ِمَ  الرت  ثِِهم ِم  َماهِلِ وا ع  ُمَور  أن ُيَضحُّ

 واهلل تعاس أعلم. ،بُِمَواَفَقِ  الَوَرَثِ  الَبالِِغنَي. هذا

** ** ** 
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ل وكلمؤا اقؤدَّ   ،الؤزواج  وبلغؤت سؤنَّ   ،: لقد أكرمين ات اعؤا  ببنؤت  1السلا 

وال أد:ر مؤؤاذا نفعؤؤ   ،عيؤؤًاشؤؤاب مؤؤن خطبتهؤؤا اؤؤرفض الؤؤزواج :فضؤؤًا قط 

 إلقناعها؟

من   ل ُبن    ،واَج ُمشكَِلِ  ابنَتَِك التني َتنرُفُض النز   م  أجِل َحل   اجلواب:

نألن ن ،واِج َمعِرَفِ  األسباِب التي َدَفَعت هنا للُعنزوِف عن  النز   َبُب ُُ إذا ُعنِرَف الس 

ُُ بِذِن اهلل تعاس.  َسُهَلت ُمَعاَدَُت

ِح الت الَِيِ :أخي الَكريم بالن   لذلَك أنَصُحَك يا
ِِ  َصا

ة  وَرَِحن   ن أن َتنُمنَر إس َعالَقتِنَك َمنَع َزوَجتِنَك هنل هنَي َعالَقنُ  َمنَود  1

؟ وهل هَي عالَقنُ  ِوفنا   وَتشناُور  واحنرِتاِم َرأِي اآلَخنريَ ؟ أم عنَّل  واحرِتام 

ُِ َترفُ  ألن   ،الَعكِس م  ذلَك ََتاما   نُض الز  الَكثجَل م  الَفَتيا قاِ  واَج بَِسنَبِب الش 

ِم َبنَي أبيها وُأم  
ِِ .وبَِسَبِب َجوِر وُظلِم الر   ،هاالَقا ُِ  ُجِل لَِزوَجتِ

وأن َتنَ َعها  ،وأن َتسَمَع َرأَيا ،َِ إَليها وَتفَتَح هلا ََماَ  احِلوارِ ن أن َتَتَلط  2

 ول َتَردُّ َتَتَكل  
ُئ أن  ألن   ،د  ُم برَِصاَح   بِ وِن َخوف  ُِ ل ََتنرَتِ الَكثنجَل من  الَفَتينا

 .وبَِسَبِب احتِقاِر َرأِيِ    ،األفواهِ  ها بَِسَبِب الَقمِع وَكم  َتكوَن رَصََي   َمَع أبيها وُأم  

من  إعفناف   ،نيا واآلِخَرةِ افَِعِ  يف احلَياِة ال ُّ واِج الن  َرها بِثِ ِر الز  ن أن ُتَذك  3

ُُ يف َحياِْتنا الن ُّ  ،فِس عن  احلَنرامِ للن    َصنالِح  َتنَتِفنُع منن
نيا ومن  إنجناِب َوَلن  

 ُيَبل   ،واآلِخَرةِ 
 
َرها وأن ُتنَذك   ،وجنل   غوَن ِرسناَلَ  اهلل عنز  وم  َتربَِيِ  ِرجا   ونِساء

َرِة التي َفَطَر اهللُ تعاس ِعبناَدُه َعَليهناالز   بأن   ُجنُل َحينُث ُجِعنَل الر   ،واَج م  الِفط 

ُِ َيميُل إس اَُرَأةِ بِطَ  َرتِ ُِ وفِط   ُجِل.وكذلَك اَُرَأُة ََتيُل إس الر   ،بيَعتِ
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نالز   َمها بأن  ن أن ُتَعل  4  واُُرَسنلنَي َعَلنيِهُم الص 
ِ
الُة واَج م  ُسننَِ  األنبِيناء

ِج. ُُ َسَبب  لَِغض  ألن   ،المُ والس   ِظ الَفر   الَبرَصِ وِحف 

نيا الِِح ِعز  هلنا يف الن ُّ ُجِل اُُسلِِم الص  َزواَج اَُرَأِة م  الر   َمها بأن  ن أن ُتَعل  5

 ڃ ڃ: ﴿وجنل   َحيُث ُيعينُها َزوُجها عَّل اللتِنزاِم بَِقنوِ  اهلل عنز   ،واآلِخَرةِ 

 .[33]األحزاب:  ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ

ُِ بالن   بناُس اُب والل  عاُم والرش  َفَقِ  َعَليها م  َحيث الط  َفَيقوُم هَو َُتاَه َزوَجتِ

ُِ والس   ُض َنفَسنها لَِتنأمنِي وإل فهَي َسنوَف ُتَعنر   ،َكُ  إس ما ُهنالَِك م  احلَاَجا

 َض َنفَسها للِفتنَِ .وأن ُتَعر   ،جا ِ وهذا ق  َي َفُعها لالحتِكاِك بالر   ،َحاَجاِْتا

 وبناء عىل ذلك:

ى حت   ،واِج للُعزوِف ع  الز   م  َمعِرَفِ  األسباِب التي َدَفَعت  ابنََتَك  فال ُب   

ُ   ،واِج َ  م  إقناِعها بالز  َتَتَمك   تِنَك َبها بالز  وأن ُتَر واِج م  ِخالِ  ُحسنِ  ُمعاََشَ

فال ََتَعِل اُِقيناَس  ،اَس َليسوا َسواء  يف أخالِقِهمالن   َرها بأن  وأن ُتَذك   ،لَِزوَجتَِك 

 .وجل   هلل عز  واِج ِرجال  مل َيلَتِزموا ِديَ  اللز  

 هلا بَِمهِر الَغيِب وأكثِر  م  ال ُّ 
ِ
ُقلوَب الِعباِد َبنَي ُأصُبَعنِي م   ألن   ،عاء

َِ َيشاُء. هذاِحِ  ُيَقل  أصابِِع الر    واهلل تعاس أعلم. ،ُبها َكي

وقؤد يسؤتد     ،: ه  لَّي  بأنل جيو  للرج  أن يكذب علؤى  وجتؤل  2السلا 

:َّسؤؤوِ  ات لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى   دىنا علؤؤى ذلؤؤ  حبؤؤدي  عؤؤن سَّؤؤيِّ  

 وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ؟

صناِ  الذ   فيُ بأن   ا ل َشك  ِِم  أوالً: اجلواب:  َِ  ،ميَمن ِ الَكِذَب من  أقنَبِح ا
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ِِرِ  ُِ َر َسي  وق  َحذ   ،وهَو َكبجَلة  م  الَكبا ُِ َوعنَّل آلِن ُ نا َرسنوُ  اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

 ُِ بِ ُُ  َوَصح  ِِ الذي رواه اإلمام مسلم وذلَك باحلَ يِث الرش   ،َوَسل َم من  َعب  ِ  َع   ي

 ُُ ُِ َوَسنل َم:  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  اهلل َرِِضَ اهللُ عن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِ   َعَلي ُكم  » َ   َفِِن   ،بِالص    َِب   إَِس  َي ِ ي الص    نَِب   َوإِن   ،ال  َن ن ِ  إَِس  َي نِ ي ال   َوَمنا ،اد 

ُجُل  َيَزاُ   ُ ُ   الر  ى َيص  َ   َوَيَتَحر  َتنَب  َحت نى الص    يقا  اهلل  ِعن ن َ  ُيك  ناُكم   ،ِصن    َوإِي 

َكِذَب  َكِذَب  َفِِن   ،َوال  ُفُجنورِ  إَِس  َي ِ ي ال  ُفُجنورَ  َوإِن   ،ال   َوَمنا ،الن نارِ  إَِس  َي نِ ي ال 

ُجُل  ُ  َيَزا ِذُب  الر  ى َيك  َكِذَب  َوَيَتَحر  َتَب  َحت ى ال  ابا  اهلل  ِعن  َ  ُيك   «.َكذ 

ُِ َوَسنل َم وق  َجَعَل َسي   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ُ نا َرسوُ  اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ  ،فاِ  الَكِذَب ُعنوانا  عَّل الن   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َبنع  »َوَسل َم: فقا  َصَّل  اهللُ َعَلي   َأر 

ُِ  ُك    َم    ُِ  َكاَنت   َوَم    ،َخالِصا   ُمنَافِقا   َكانَ  فِي َل    فِي ُِ  َكاَننت   ِمن ُه    َخص  نَل    فِين  َخص 

َُتِ َ  إَِذا ،َيَ َعَها َحت ى الن َفاِ   ِم    َث  َوإَِذا ،َخانَ  اؤ  نَ رَ  َعاَهن َ  َوإَِذا ،َكنَذَب  َحن   َُ، 

. َعب  ِ  َع   رواه اإلمام البخاري  «َفَجرَ  َخاَصمَ  َوإَِذا ُُ  اهلل َرِِضَ اهللُ عن

 إصنالح  أجاَز الرش  ثانيًا: 
ُِ ُِ واَُواطِِ  الَكِذَب الذي في ُع يف َبعِض احلَال

َبن َ  بِن نِت  ُكل ُثنوم   ُأم  روى الشنيخان عن   ،اسِ َبنَي الن   َرِِضَ اهللُ عنهنا قالنت:  ُعق 

ُِ َوَسنل َم  اهلل َصنَّل  اهللُ َرُسوَ   َسِمعُت  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َلني َس » :َيُقنوُ  َعَلي ن

اُب  َكذ  لُِح  ال ِذي ال  َ  ُيص  ا   َفَين ِمي الن اسِ  َبني  ا   َيُقوُ   َأو   َخجل   «.َخجل 

َمع   َومَل  قا :  ِشَهاب   اب  وروى اإلمام مسلم ع   ُص  َأس    يِف  ُينَرخ 
 
ء  ِِم نا ٌَ 

ُب  ،َثاَلث   يِف  إِل   َكِذب   الن اُس  َيُقوُ   َنر  ناَلُح  ،احل  ِص  َ  َواإل   َوَحنِ يُث  ،الن ناسِ  َبنني 

ُجلِ  ُُ  الر  َرَأَت َأةِ اَُ  َوَحِ يُث  ،ام  َجَها ر   .َزو 

ُِ ُ  يف َكنِذِب الر  َذَكَر الُفَقهاُء وأهُل الِعلِم في  َيَتَعل  ثالثًا:   ،ُجنِل عنَّل امَرَأتِن
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ِة وُحصنوِ  األُلَفنِ     في  َيَتَعل  ُمَقي   ُُ بأن   ،وَكِذِب اَُرَأِة عَّل َزوِجها ُ  بأمِر اُُعناََشَ

 َبينَُه .

ُُ اهللُ تعناس:   رادَ اُُن أن   عنَّل قنوافَ وات  َيقوُ  اإلماُم احلَافُِظ اب  حجنر َرِِحَن

ُِ لَ عَ  ا  ق  َح  طُ سقِ يُ  ل في  هوَ   إن   لِ ُج والر   ةِ رأَ اَُ     َح  يف ِب ذِ بالكَ   خنذِ أَ  أو ايَهنلَ عَ  أو ي

 .اهلَ  أو ُُ لَ  يَس لَ  ما

ُُ اهللُ تعاس:  َوِويُّ وَيقوُ  اإلماُم الن   اَرِِحَ ُِ  ُُ َكِذبُ  َوَأم  َجتِ ُُ  اَوَكِذُِبَ  لَِزو   َراداُُ فَ  َل

 ُِ ُود   إِظ َهارِ  يِف  بِ َوع  ِ  ال  وِ  َيل َزمُ  َل  بَِ   َوال  ا َذلَِك، َوَنح  ُِ عَ  َمنا َمن عِ  يِف  َخاَدَع ُ اُُ  َفَأم   َلي ن

ذِ  َأو   َعَلي َها، َأو   ُُ  َلي َس  َما َأخ  َاعِ  َحَرام   َفُهوَ  هَلَا َأو   َل لِِمنيَ اُُ  بَِِِج   .س 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ الَكنِذَب لإلصنالِح َبننَي الن نُع الرش  فِذا أجاَز الرش    اِس برَِشنِط َعنَ ِم ي

 ِ  َبيننَُه  من  وِجي ناِة الز  وَجنِي إلصنالِح احلَينفالَكِذُب َبننَي النز   ،َضياِع احلُقوِ  

 باِب َأوَس.

ُُ لمنَرَأة : َيقوُ  َسني   نَ اُك    َكاَننت   إَِذاُ نا ُعَمنُر َرِِضَ اهللُ عنن نبُّ  َل  إِح 
 َُتِ

ُجَل  هُ  َفاَل  ِمن ا الر  ُِ  َأَقل   َفِِن   بَِذلَِك، َُت َِب  ُبُيو  ُس الن نا َوإِن نَ   َحب نِ ،اَُ  َعنََّل  ُيب نَى َما ال 

ونَ  ََسِب  َيَتَعاََشُ اَلمِ  بِاحل  س  ِ  .َواإل 

ُِ ِة واََُحب  وَجنِي لَِ يموَمِ  اََُود  فالَكِذُب َبنَي الز   ولك  ل  ،ِ  ل َحَرَج في

ت  ََيوُز في  َيَتَعل    واهلل تعاس أعلم. ،َبِ  عَّل ُكلٍّ ِمنُه . هذاُ  باحلُقوِ  الَواِجَبِ  اُرَُتَ

فلمؤن اكؤون    ،الواحؤد الؤو اآلخؤر    ،ت املرأم أكثر مؤن :جؤ   : إذا ازوج3السلا 

 من األ واج يول القيامة؟
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اِنُّ روى الط  أوالً: اجلواب:   الكنالِب   يسِ َقن بن ِ   َ ي نطِ عَ  ع يف األوَسِط  ََبَ

 ردَ ال    أم   فيانَ ُس  أب ب ُ   ُ يَ اوِ عَ مُ  َب طَ َخ : قاَ  
ِ
 ردَ الن    أب اةِ َفنوَ  ع َ بَ  اء

ِ
 أمُّ  تاَلنقَ فَ  ،اء

 ردَ ال   
ِ
 ردَ ال    أبا عُت مِ َس  ن  إِ : اء

ِ
ُِ َوعنَّل  اهلل سوَ  رَ  عُت مِ َس  :قوُ  يَ  اء َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ َ وُ تُ  ة  أَ امرَ   يُّ أَ »: قوُ  يَ آلِ  َي ِهنفَ  هُ عن َ بَ  تَجنو  زَ تَ فَ  هنا،وُج زَ  انهَ عَ  يف 

 ردَ ل   ا أب عَّل كَ ألختارَ  نُت كُ  وما «هازواجِ أَ  رِ آلِخ 
ِ
 .اء

اِنُّ روى الط  ثانيًا:   األخنالِ   مِ كنارِ مَ  يف يُّ طِنواَراِِ  ارُ ز  الَبنيف الَكبجِل و ََبَ

ِ  َض  بِسناد   ُُ قناَ   ،عي  ،اهلل سنوَ  رَ  ينا : َ بيَبنَح  أمُّ  تقاَلن: ع  أَنس  َرِِضَ اهللُ عن

ُُ تَ فَ  نياال ُّ  يف وجانِ زَ  هلا كونُ يَ  ةَ رأَ اَُ  يَت أَ رَ أَ  ِ  ، َ ن  ادَ  لونَ  ُخ ويَ  انِ موتَ ويَ  مو   ألي 

 ؟كونُ تَ  هَي 

  ُ َسنَح  َب َهنذَ  ، َ بيَبنَح  أم   ينا نيا،الن ُّ  يف هان َ عِ  كانَ  قا  لُ ُخ  َ  هِ نِ ألحَس » :قا 

 «.ةِ رَ واآلِخ  نياال ُّ  ِي جلَ خَ بِ  ِ  لُ اَُ 

 وبناء عىل ذلك:

ان: لَقنوُ  الث نوا ،ا ألِخِر أزواِجهناُ : إّن  فاَُسَأَلُ  فيها َقولِن؛ الَقوُ  األو  

 ألحَسنِِهم ُخُلقا .

ِ  أم ل؟ وذلنَك من  َر يف َنفِسها هل هَي م  أهِل ادَن  واَُرَأُة َعَليها أن ُتَفك  

 لِها لَِزوِجها.ِخالِ  ُحسِ  َتَبعُّ 

؛ إذا َدَخَلِت  ،ا َتكوُن ألحَسنِِهم ُخُلقا  أنَسُب الَقوَ  بأّن   وَلَعل   وعَّل ُكلٍّ

َلم  َقوَ  اهلل عز  اَُرَأُة ادَن   َتع   ﴾ى ې ې ې ې ۉ : ﴿وجل   َ  َفل 

 واهلل تعاس أعلم. ،. هذا[43]األعراف: 
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فه  جيؤو  لؤل أن يعاشؤر الزوجؤة الثانيؤة       ،: :ج  متزوج من امرأاني4السلا 

 أمال الزوجة األو ؟

ُُ اهللُ رَ  ين   بَ عُ  أبنو اَ  َقن نَِ  الُكََبى للَبيَهِقني  جاَء يف السُّ أوالً: اجلواب:  ِِحَن

 كنانوا :اَ  َقن :عُ سنمَ تَ  خنرىواأل ُُ تَ أَ امرَ  عُ امِ َُيَ  لِ ُج الر   يف  ِ َس احلَ  يِث  ِ َح  يفتعاس 

ُس: هَو الص  َس ج  الوَ  ونَ هُ كرَ يَ  ُُ اََِفي  . والَوج   .و

: روى ابُ  أب َشيَبَ  يف اَُُصن   ثانيًا: ُُ اهللُ تعاس الَبرِصيُّ   ُ َس احلَ  َل ئِ ُس ِِ  َرِِحَ

 .يت  بَ  يف انِ تَ أَ امرَ  ُُ لَ  ونُ كُ تَ  ل  ُج رَ  ع 

 أن وهنوَ  ،َس ج  الوَ  ونَ هُ كرَ يَ ابِِعنَي ن َحاَبُ  أو كَِباُر الت  ن أي: الص   واانُ كَ : قا 

نُظ الَكَراَهنِ  ِعننَ  اَُُتَقن    .عُ سمَ تَ  أو رُ نمُ تَ  ىخرَ واأل ااُُهَ ح َ إِ  أَ طَ يَ  ِمنَي َمعنناُه وَلف 

 حريُم. اهن.الت  

 بَِحي ُث  َواِحَ ة   َُيَاِمعَ  بَِأن   َرِضَيَتا َوإِن  يف اُُغني لبِ  ُق اَمَ  قا :  جاءَ ثالثًا: 

َرى، َتَراهُ  ُخ  ؛ مَل   األ  ُِ  أِلَن   ََيُز  فا   َدَناَءة   فِي ا ُيَبح   َفَلم   ُمُروَءة ، َوُسُقوطَ  َوُسخ   .بِِرَضاُُهَ

 وبناء عىل ذلك:

ُِ أماَم األُخرىَع ُجِل أن َُيَامِ ُُ ََيُرُم عَّل الر  فِن   َجَتي  ُُ ََيُرُم  ،إِح ى َزو  ألن 

ُِ أن  ،َْتاعَّل اَُرَأِة أن َتنُمَر إس َعوَرِة اَُرَأِة ولو َكاَنت ََض   وكذلَك ََيُرُم َعَلي

جِل ل َيليُ  وهذا الِفعُل م  الر   ،انَِيِ  ولو َكاَن ُملَتِحفا  بِلَِحاف  َُيَاِمَعها أماَم الث  

ُُسَتَوىك  أن   ،اُُسلِمِ  باإلنسانِ  َِ َيرَض هذا  ،ُُ ل َيليُ  بُ أن َينِزَ  إس هذا ا وَكي

ُِ الص  وَجتاِن بِذلَك؟! والس  الِفعَل وإن َرِضَيِت الز   َع الُِح َكانوا َُيَر  َل موَن َرف 

 أثناَء اِد ِع إذا َكاَن أَح   َيسَمُع. هذاالص  
ُِ  واهلل تعاس أعلم. ،و
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: ه  من حقي الشرعي أن أمنع  وجيت من اجللو  مؤع  وج ابؤنيت   5السلا 

   اخللوم بينهما من وقوع املُالفا  الشرعية؟ ألني أش ُّ

هنَو و ،وَجنِ  بَِمنِزَلنِ  األُم  الز   وُأمُّ  ،َزوُج البِنِت م  اََُحاِرمِ أوالً: اجلواب: 

 تعاس يف اَُُحر   ،بَِمنِزَلِ  الَوَل ِ 
ُِ : لَِقولِ ُِ  .[23]النساء:  ﴾گ گ ﴿ما

ُُ  َجنابِر   َع   روى اإلمام مسلم ثانيًا:  اهلل  َرُسنوُ   َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَرَأة   ِعن  َ  َرُجل   َيبِيَت    َل  َأَل »َصَّل  اهللُ َعَلي   إِل   َثي نب   ام 

 «.م  ََم رَ  َذا َأو   ،َناكِحا   َيُكونَ  َأن  

ُُ  ،َعن ُهَ  اهللُ  َرِِضَ  َعب اس   اب  ِ  َع وروى الشيخان  َصنَّل  اهللُ  الن بِي   َسِمعَ  َأن 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُلَون   َل » :َيُقوُ  َعَلي  َرَأة   َرُجل   ََي  َرَأة   ُتَسافَِرن   َوَل  ،بِام   ام 

 «.ََم َرم   َوَمَعَها إِل  

ُُ  ُأَماَمن َ  َأِب  َع   ى اب  ماجُ روثالثًا:  َصنَّل  اهللُ  الن بِني   َعن  ،َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ َعَلي  َتَفادَ  َما» :َيُقوُ   َكانَ  َأن  ِم ُ اُُن اس  ن َ  ل  نَوى َبع  اهلل  َتق 

ا   ُُ  َخجل  َج    ِم    َل ُُ  َأَمَرَها إِن   ،َصاحِلَ    َزو  ُُ  إَِلي َهنا َنَمرَ  َوإِن   ،َأَطاَعت  ن ت   َأق َسنمَ  َوإِن   ،رَس 

ُُ  َعَلي َها ت  اَب  َوإِن   ،َأَبر  ُُ  َعن َها َُ ِسَها يِف  َنَصَحت  ُِ  َنف   «.َوَمالِ

ُُ قنا :  ُأَماَم َ  َأبوروى الرتمذي ع   اهلل َصنَّل   َرُسنوُ   َقناَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ اِوزُ  َل  َثاَلَث   »َم: اهللُ َعَلي  َعب  ُ  ،آَذاَّنُم   َصاَلُْتُم   َُتَ بِنُ   ال   اآل 

ِجننعَ  َحت ننى ننَرَأة   ،َير  ُجَهننا َباَتننت   َوام  م   َوإَِمننامُ  ،َسنناِخط   َعَلي َهننا َوَزو  ُُ  َوُهننم   َقننو   َلنن

 «.َكاِرُهونَ 

 وبناء عىل ذلك:

ُجِل وكذلَك ل ََيوُز للر   ،َ ة  ُمَلب  َم   عَّل َزوِج البِنِت ُحرَم   وَجِ  َُمَر  الز   َفُأمُّ 
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ُِ     أن ُيسَء الم   َلَب عَّل َظن  أم   ،بَِزوَجتِ َُ ُِ الرش  ا إذا  ِ  ِعي  ُِ ُوُقوَع َبعِض اَُُخاَلفا

 ،وأن ل َتكوَن َخلَوة  َبينَُه . هذا ،َفَيِجُب عَّل اَُرَأِة أن َتسَتجيَب ألمِر َزوِجها

 واهلل تعاس أعلم.

فهؤ  هلؤا حؤق   القسؤمة أكثؤر       ،: مت عقد  واجي على  وجة  انية6السلا 

 من الزوجة األو    أيامها األو ؟

رِ  َأِب  َع   روى اإلمام مسلم  اجلواب: َ ِ  َعب ن ِ  ب  ِ  َبك  ِح  ُُ  النر   ،َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسنل َم  َرُسوَ   َأن   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َج  ِحننيَ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   ،َسنَلَم َ  ُأم   َتنَزو 

ُرَج  َأن   َفَأَرادَ  ،َعَلي َها َفَ َخَل  ُ  فَ  ََي  ُِ  َأَخَذ بِ  .بَِثو 

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   َفَقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُتِك  ِشئ ِت  إِن  »اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   ِزد 

ُِ  َوَحاَسب ُتِك  رِ  ،بِ  «.َثاَلث   َولِلث ي ِب  ،َسب ع   لِل بِك 

 م  اَُالِكِي  
ِ
نوَذَهَب َُجُهوُر الُفَقهاء وَجنَ  الز   إس أن   ،ِ  واحلَنَابَِلن ِ افِِعي  ِ  والش 

 للز   ادَِ يَ َة ََتَتصُّ 
 
 الِث ثَ وبِن ،انَِينِ  إن َكاَننت بِكنرا  وَجِ  الث  بَِسبِع َليا   باِل َقَضاء

 َض قَ  البِ  ا   يَ لَ 
 
 .با  ي  ثَ  تانَ كَ  إن اء

َِ يف ذل نقَ  ةِ ادَ َينزِ  يف ةِ ي َ  ِ ادَ   ِ وَج للز      َح  لوقالوا:  ، ُ َك احلَنَِفي  وَخاَل  م  س 

ُِ تعنناس: ﴿ُِ بِنن صُّ تَ ََتنن . ومنن  [19]النسنناء:  ﴾ۉ ۉ . وذلننَك لَِقولِنن

ةِ  ُِ سِوَيُ  َبنَي الز  باَُعروِف الت   اَُُعاََشَ َقِ يَمن   أو  ،بنا  بِكنرا  أو َثي   َسنواء  ُكن    ،وجا

.  َجِ يَ ة 

ِم َعام  أَحاِديَث الن   ن  وأل الَوحَشنَ  يف  وألن   ،   ُمطَلَق   هِي ع  ادَوِر يف الَقس 

 َحيُث أدَخَل َعَليها م  ُيِغيُمها. ،َق   وَجِ  الَقِ يَمِ  ُمَتَحق  الز  
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 وبناء عىل ذلك:

 فاَُسأَلُ  ِخالفِي  
ِ
 َخصُّ  ،   َبنَي الُفَقهاء

ِ
ادَِ يَ َة إن  وَج َ وا الز  َفُجمُهوُر الُفَقهاء

 ُ  قالوا: ل َح   واحلَنَِفي   ،با  بَِثالِث َليا   وإن َكاَنت َثي   ،َكاَنت بِكرا  بَِسبِع َليا   

ِ  َبنَي الز   بل ل ُب    ،للَجِ يَ ِة بِِزَياَدِة ِقسَم    . هذام  الَع   ة  ُِ ُمَباََشَ واهلل  ،وجا

 تعاس أعلم.

فهؤؤ  جيؤؤو  أن ات ؤؤر    ،  عنؤؤد  وجتؤؤل مؤؤن املؤؤا  : :جؤؤ  نسؤؤي مبلغؤؤاً 7السؤؤلا 

مؤع العلؤح بؤأن الؤزوج ينفؤق مالؤل علؤى         ، وجتل   هذا املا  بدون علمل

 النا  بدون حساب؟

ناإلنساُن إذا َكاَن ُمَكل   اجلواب: ُُ أن َيَترَص  ُِ فا  ومل َيُك  َسِفيها  َفَل َف يف َمالِن

 هلل عز  
جِل َمعِصَي   َُ ُِ َكيَف  َشاَء يف  وإذا َكناَن َشنِحيحا  ل ُينِفنُ   ،وجنل   َحاَ  َحَياتِ

ُُ بِمقَ اِر َحاَجتِِهم ُُ َنَفَقُت  وم  َتلَزُم
ُِ ُِ منا فللز   ،عَّل َزوَجتِ وَجِ  أن َتأُخَذ من  َمالِن

 َ  إن ُك    ،َيكِفيها وَيكِفي أولَدَها الُقرص 
ُِ ُِ م  َبنَاتِ ُ   والَبالَِغا ومل َيُكن   ،َعزَباوا

 وِف.َما   باَُعرَ  هَلُ   

َِِشن َ  َعن   روى اإلمام البخناري   ُعت َبن َ  بِن نَت  ِهن ن َ  َأن   ،َرِِضَ اهللُ عنهنا َعا

َيانَ  َأَبا إِن   ،اهلل َرُسوَ   َيا :َقاَلت   طِينِني َوَلني َس  ،َشنِحيح   َرُجل   ُسف  ِفينِني َمنا ُيع   َيك 

ُُ  َما إِل   ،َوَوَلِ ي ُُ  َأَخذ  َلمُ  َل  َوُهوَ  ،ِمن   .َيع 

ِفيِك  َما ُخِذي» :َفَقاَ   ُروِف اَُ بِ  َوَوَلَ كِ  َيك   «.ع 

 وبناء عىل ذلك:

ُُ َشيئا   ،وَجِ  أن َُتِفَي هذا اُاَ  ع  َزوِجهافال ََيُوُز للز   ول  ،ول َتأُخَذ ِمن

ُُ عَّل أولِدهِ  ُِ ول َتَتَص    ،ُتنِفَق ُِ ول َتَترَص   ،َ  بِ ُِ بُِ وِن ِعلِم إل إذا َكاَن  ،َف بِ
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ُُ ب  َيكِفيِهم باَُعُروِف. هذا َشِحيحا   ُُ َنَفَقُت  وم  َتلَزُم
ُِ واهلل  ،ل ُينِفُ  عَّل َزوَجتِ

 تعاس أعلم.

فهؤؤ  جيؤؤو  ألخيؤؤل أن    ،: إذا  نؤؤى :جؤؤ  بؤؤامرأم والعيؤؤاذ بؤؤات اعؤؤا      8السؤؤلا 

 ج بها؟يتزوَّ

ُمهنا ا ل َُيَر  ِزَناُه ِِبن فِن   ،إذا َزَنى َرُجل  باَمرَأة  والِعياُذ باهلل تعاس اجلواب:

جِل ََمَاِرِمهاعَّل الر   َُ .وهذا بات   ،جاِ  بَِشكل  َعام  
ِ
 َفاِ  الُفَقهاء

 وبناء عىل ذلك:

 ل َُيَر  َفِزَنى الر  
ُِ ُجِل بامَرَأة  واَج ِمنهنا فنال فِذا أراَد أُخوُه الز   ،ُمها عَّل أِخي

ُِ ََشعا    هذا م  َباِب الَفتَوى. ،َحَرَج َعَلي

ُُ أن ل َيَتَزو   نَفعَ ولك   األ  ،ة  َثانَِي   َج ِمنها َخشَيَ  أن َيَقَع َعَليها أُخوُه َمر  َل

. هذا   أّن  وَخاص   ُُ  واهلل تعاس أعلم. ،ا َصاَرُ َقِريَب   ِمن

ج منها بامرأم ؤ والعياذ بات اعا  ؤ وطلبت منل أن يتزوَّ : :ج   نى9السلا 

 وذل  بق د إطفاء نا: الفتنة؟ ،منها جفه  جيو  ألبيل أن يتزوَّ ،فأبى

ُِ ُأُصنوهُلَا  ِ  إس أن  َذَهَب َفَقَهاُء احلَنَِفي   اجلواب: م  َزَنى بنامَرَأة  َحنُرَم َعَلين

ِِبَنا عنَّل ُأُصنوِ   وكذلَك َحُرَمِت اَُنرَأُة اَُنزِنُّ  ،وُفُروُعَها وإن  َنَزُلوا ،وإن  َعَلوا

ُِ الز   وا الز   ،وإن  َنَزُلوا اِن وإن  َعَلوا، وُفُروِع ُُ ُحرَمنَ  اَُُصناَهَرِة  َننا بنَأن  واعَتََبُ َلن

 َواِج.كالز  

َِِشن َ  ،وابنِ  َمسنُعود   ،اس  وابنِ  َعب ن ،وهذا كذلَك َمنُقو   ع  ُعَمرَ   ،وَعا

وهنَو  ،وهَو َمذَهُب ابِ  َحنَبَل ك  َجاَء يف اُُغنِني ،ِب وَسِعيِ  بِ  اَُُسي   ،عبِي  والش  
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.ِروَ   اَي   ع  اإلماِم َمالِك 

َِ يف ذلَك ُفَقَهاُء الش    ُم َحالل .َنا ل َُيَر  الز   وَقاُلوا بأن   ، ِ افِِعي  وَخاَل

 وبناء عىل ذلك:

وهنذا ِعننَ   ،َج م  اَُرَأِة التي َزَنا ِِبَنا َوَلنُ هُ اِن أن َيَتَزو  فال ََيُوُز لَِوالِِ  الز  

 ِعنَ  اَُالِكِي  ِ  واحلَنَابِلَ احلَنَِفي  
 ِ .ِ  ويف َقو  

ُُ أن َيَتَزو    ِ .افِِعي  َج ِمنَها ِعنَ  الش  وََيُوُز َل

ُ  أن َيَتَزو  والال  
وكذلَك األَوَس  ،وهَو األَوَس واألَحَوطُ  ،اِن َج ِمنَها الز  ِِ

  تعاس أعلم.واهلل ،اِن. هذاَج ِمنَها َوالُِ  الز  يِ  أن ل َيَتَزو  واألَحَوُط يف ال   

 : ه  لَّي  بأن أكثر النساء بركة أقلهن مهرًا؟10السلا 

ُُ   َ َشناِِ عَ   َعنجاَء يف اُست رك لإلمام احلاكم  اجلواب:  أن   ،َرِِضَ اهللُ َعنن

ُِ َوَسل َم  ي  بِ الن   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َس الن   مُ عمَ أَ »: اَ  قَ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِ
نأَ     كَ رَ بَ  اء     هُ يَّسُ

 . يعنِي: َمهرا  «ا  اق َ َص 

اِنُّ وروى الط   ُُ  َتَعناَس اهللُ  َرِِض  َعب اس   اب  ِ  َع ِ يف الَكبجِِل  ََبَ  َقناَ  : َقناَ   َعن ن

ُِ َوَسل مَ  َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُه   » :اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ُ ُه    َخجل  َّسُ  «.َصَ اقا   َأي 

ُُ  س  نَ أَ   عَ  وروى النساِي  ،يم  لَ ُسن م  أُ   َ لحَ طَ  وبُ أَ  َب طَ َخ  :اَ  قَ  َرِِضَ اهللُ َعن

 لَ وَ  ،دُّ رَ يُ   َ لحَ طَ  ابَ أَ  ايَ  َك ثلُ مِ  امَ  واهللِ :تالَ قَ فَ 
 ،   مَ سنلِ مُ  ة  أَ امرَ  انَ أَ وَ  ،ر  افِ كَ  ل  ُج رَ  َك ن  كِ

 .هُ جلَ َُ  َك لُ سأَ أَ  امَ وَ  ،يرِ ه  مَ  اكَ ذَ فَ  م  سلِ تُ  ن  ِِ فَ  ،َك َج و  زَ تَ أَ  أن ِ   لُّ ََيِ  ول

 .اهَ رَ ه  مَ  لَك ذَ  انَ كَ فَ  ،مَ سلَ أَ فَ 
نمَ  مَ كنرَ أَ  تاَننكَ  طُّ َقن ة  أَ بنامرَ  عُت مِ َسن َ  َفن :ت  ابِنثَ  اَ  قَ   ،يم  لَ ُسن م  أُ  من  ا  ره 
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 .ُُ لَ  ُ َ لَ وَ فَ  ،اِِبَ  َل َخ  َ فَ  ،اإلسالمُ 

 وبناء عىل ذلك:

ُه   َفَأعَمُم الن    َبَرَك   َأيَّسُ
ِ
ر َساء . هذا يِث الرش  َكَ  جاَء يف احلَ  ،ا  َمه  ِِ  ،ي

 واهلل تعاس أعلم.

فهؤؤؤ  جيؤؤؤو  أن   ،مسؤؤؤلمة وكؤؤؤافرم  ،ج مؤؤؤن امؤؤؤرأاني : :جؤؤؤ  متؤؤؤزوِّ 11السؤؤؤلا 

 يفاض  بينهما   حسن العشرم؟

]النحنل:  ﴾ڇ ڇ چ چ چَيُقوُ  اهللُ تعناس: ﴿ اجلواب:

 .[8]اُاِ ة:  ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ. وَيُقوُ : ﴿[90

ِِ الذي رواه وَجاَء يف احلَ يِث الرش   نَرةَ  َأِب  َعن   اإلمنام أِحن  ي  ُهَري 

 ُُ َم  الن بِي   َع  ،َرِِضَ اهللُ َعن ُِ َوَسل  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َمن   » :َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ  َكاَنت   َرَأَتانِ  َل ا َيِميُل  ام  َ اُُهَ ح  َرى َعََّل  إِلِ ُخ  مَ  َجاءَ  ،األ  ِقَياَم ِ  َيو   َأَحن َ  ََيُنرُّ  ال 

 ُِ ي  ِِال   َأو   ن اِقطا  َس  ِشق   «.ن َما

َم بُِكل  َم اإِلسالُم المُّ ولق  َحر   ُِ  ل  نُم َسَواء  َأَكناَن المُّ  ،ُصَوِرِه وَأشَكالِ ل 

جِل ُمسلِم   ا  َواِقع َُ جِل ول َفرَ  يف ذلَك َبنَي الز   ،عَّل ُمسلِم  أو  َُ ُُسلَِمِ  و وَجِ  ا

ُُسلَِمِ .  ا

 وبناء عىل ذلك:

ُِ فالَواِجُب عَّل الز   ِ َ  َبنَي َزوَجَتي َي َبينَُهَ  يف َفُيَسو   ،وِج أن َيع 

ِر يف الن  ،الَبيُتوَت ِ  َة َبينَُهَ   ،َفَق ِ وَعَ ُم ادَو  َ ول َفاِرَ  َبنَي  ،وأن َُيِسَ  الِعرش 

ُُسلَِمِ  والز  الز   َم ُمطَلقَم المُّ اإِلسالَم َحر   ألن   ، ِ وَجِ  الكَِتابِي  وَجِ  ا ولو  ،ا  ل 
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ة   َع   روى أبو داود  ،ا  ي  َكاَن اإِلنَساُن ِذم     ِم    ِع  
ِ
نَاء َحاِب  َأب  اهللِ  َرُسو ِ  َأص 

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِهم   َع    ،َصَّل  اهللُ َعَلي 

َي    آَباِِ اهللِ  َرُسو ِ  َع    ،ِدن 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َأو ،ُمَعاِه ا   َظَلمَ  َم    َأَل » :اَ  قَ َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ُُ َتَقَص ُُ  َأو   ،ان  َف َ   َكل  ُِ  َفو  ُُ  َأَخذَ  َأو   ،َطاَقتِ ِ  َشي ئا   ِمن   َفَأَنا ،َنف س   طِيِب  بَِغجل 

 ُُ مَ  َحِجيُج ِقَياَم ِ  َيو   واهلل تعاس أعلم. ،هذا«. ال 

ت منهؤؤا  جؤؤ فهؤؤ  إذا ازوَّ ،ال ؤؤبا  و وجتؤؤل   سؤؤنِّ  ،: مؤؤا  لؤؤديقي 12السؤؤلا 

 يعترب ذل  خيانة ل ديقي؟

َع اهللُ تعاس نَِكاَح األَبَكاِر والث  اجلواب ُِ ي  : ََشَ ُ  م   َسَواء  ُك    ،َبا َقِريَبا

  ُ جِل اََُحاِرِم أو َبِعيَ ا ُِ تعاس: ﴿ ،َُ  ک ک ڑ ڑ ژ ژ وذلَك لَِقولِ

ُِ تعاس[3]النساء:  ﴾گ ک ک  .[5]التحريم:  ﴾ۆ ۇ ﴿ . ولَِقولِ

 ىل ذلك:وبناء ع

ُِ   َفَزَواُجَك   ِع    ،م  َزوَجِ  َصِ يِقَك َبعَ  َوَفاتِ
ِ
إذا مَل َتُك  م   ،ِْتَاوانتَِهاء

ز  ََشع ،ََمَاِرِمَك 
ِِ ِسَك وإِعَفاَفَهاوَخاص   ،ا  َجا َ  ،   إذا َنَويَت إعَفاَف َنف   وأن ُتَرب 

ر  إن  َشاَء اهللُ تعاس ،َأطَفاَ  َصِ يِقَك  ول ُيعَتََبُ ذلَك ِخَياَن    ،وَلَك يف ذلَك َأج 

 ُِ ُض الس   ،لَِصِ يِقَك َبعَ  َوَفاتِ ُُ َبع   الص  وهذا َما َفَعَل
ِِ  واهلل تعاس أعلم. ،الِِح. هذاَل

وهؤو يغيؤ  عؤن     ،: :ج  ألؤزل  وجتؤل بسؤكنى أخيؤل معهؤا   البيؤت      13السلا 

واابؤؤؤت الزوجؤؤؤة إ  ات  ،ووقؤؤؤع األخ علؤؤؤى  وجؤؤؤة أخيؤؤؤل  ،البيؤؤؤت كؤؤؤثريًا

فهؤ  جيؤ  علؤى املؤرأم أن ختؤرب       ،ولرفت أخا  وجها مؤن البيؤت   ،عا ا

  وجها مبا ح  ؟
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وُج يف ُلَاَلَفِ  َأمِر َسني ِ َنا َرُسنوِ  اهللِ َصنَّل  اهللُ  أوالً:اجلواب:  َلَق  َوَقَع الز 

ِِل:  ُِ َوَسل َم الَقا بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُخوَ  َعََّل الن  »َعَلي  اُكم  َوال ُّ  إِي 

ِ
  «.َساء

َن َصارِ  وَ  ،اهللَِيا َرُسوَ   :َفَقاَ  َرُجل  ِم  األ  َم  َت احل    ؟َأَفَرَأي 

ُو » :َقاَ   َم  ُُ اَُ احل  َبنَ  ب نِ  َعناِمر  رواُه اإلماُم الُبخاري « و  َرِِضَ اهللُ  َع   ُعق 

 ُُ وِج َوأقاِرَبن نُو ُهنَو َأُخنو النز   ک ڑواهللُ تعناس َيُقنوُ : ﴿ ،َعنُه . واحلَم 

 .[63]النور:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

ُُ إَذا َوَقَع يِف َمعِصَي    :اً ثانيي  ُب عَّل اإلنَساِن أن َيسرُتَ َنفَس
َث  ،ََيِ َوأن َل َُيَ  

ُِ َوَسل َم:  ،ِِبَا بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َا الن ناُس َقن   آَن َلُكنم  َأن  »لَقولِ َأيُّ

 َشني ئ ،اهللِ   ُحُ وِد َتن َتُهوا عَ 
ُِ َقاُذوَرا ِ  ا  َم   َأَصاَب ِم   َهِذِه ال  نَترِت  بِِسنرت   ،اهللَِفل َيس 

ُِ كَِتناَب  ُُ ُنِقم  َعَلي  َحَت ُُ َم   ُيب ِ  َلنَا َصف  نِ  ب نِ  رواُه اإلَمنام َمالِنك « اهللَِفِِن  َعن   َزي 

َلمَ  . و َأس  ُُ َقاُذوَراُ َرِِضَ اهللُ َعن  ي اَُعاِِص.: َيعنِ ال 

 ُِ ُُ َل ََيُِب َعَّل َم  ارَتَكَب َفاِحَش   أن َيذَهَب إَس الَقاِِض لُيِقنيَم َعلين َكَ  أن 

َرَة  َأبروى اإلَماُم الُبَخاري َع   ،احلَ    ُُ ُهَري  اهللِ َأَتنى َرُسنوَ   :َقناَ  َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِج ِ اَُ َرُجل  ِم  الن اِس َوُهَو يِف َم َصَّل  اهللُ َعَلي  َفنَناَداُه  ،س 

ُُ  ؛إِن  َزَني ُت  ،اهللَِيا َرُسوَ   َس  .ُيِريُ  َنف 

ُُ الن بِيُّ  َرَض َعن  ُِ َوَسل مَ َفَأع  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نى لِِشن    ،َصَّل  اهللُ َعَلي  َفَتنَح 

ُُ َفَقا َرَض ِقَبَل  ال ِذي َأع 
ُِ ِه   .إِن  َزَني ُت  ،اهللَِيا َرُسوَ   :َ  َوج 

 ُُ َرَض َعن   الن بِي   ،َفَأع 
ُِ
ُِ َفَجاَء لِِش   َوج  بِ  َوَصنح 

ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُُ َوَسل َم  َرَض َعن  ُ   ،ال ِذي َأع  َبَع َشَهاَدا  َأر 
ُِ ِس َصنَّل  َدَعاُه الن بِنيُّ  ،َفَل   َشِهَ  َعََّل َنف 

ُِ َوَسل َم. اهللُ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َعَلي 
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 ؟«َأبَِك ُجنُون  » :َفَقاَ  

 اهللِ.َل َيا َرُسوَ   :َقاَ  

َصن َت » :َفَقاَ    «؟َأح 

 اهللِ .َنَعم  َيا َرُسوَ   :َقاَ  

َُجُوهُ » :َقاَ    َفار 
ُِ َهُبوا بِ  «.اذ 

َلَع عَّل َهذا اُُن ثالثًا: وأن  ،أن َينَصَح هللِ َتَعاس ،َكرِ َكَ  ََيُِب َعَّل ِمثِل َم  اط 

ُِ  ،وأن َيسرُتَ َبعَ  َذلِنَك  ،وَينَهى َعِ  اُُنَكرِ  ،َيأُمَر بِاَُعُروِف   َصنَّل  اهللُ َعَلي ن
ُِ لَِقولِن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ا  »َوعَّل آلِ بَِك َكاَن َخجل  ُُ بَِثو  َت رواه اإلمنام َأَِحن  « َلنَك  َلو  َسرَت 

ُِ َيِزيَ  ب ِ  ع    َرِِضَ اهللُ َعنُه . ُنَعي م  َع   َأبِي

 وبناء عىل ذلك:

 ُِ ُب َعَّل اَُرأِة أن َُتَِبَ َزوَجَها بَِ  َحَصَل َبينََها وَبنَي أِخي
َكَ  ََيُِب  ،َفال ََيِ

وأن َتقَطَع ِصَلَتَها َمَع َأخي  ،َعليَها أن َتُتوَب إس اهللِ َتعاس َتوَب   َصاِدَق   َنُصوحا  

ِذِه اَُعِصَيِ . هذا ،وَمَع ُكل  َرُجل  أجنَبيٍّ  ،َهاَزوجِ   ِِبَ
َث ألََح   واهلل  ،وَأن َل َتَتَح  

 تعاس أعلم.
** ** ** 
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ونويؤت أن أطلقهؤا بعؤد فؤرتم      ،: اختلفت مع  وجيت اخت فًا شؤديداً 1السلا 

بؤأني مؤا    مؤع العلؤح   ،فه  اعترب هؤذه النيؤة مبنزلؤة الطؤ ق     ،من الزمن

 الف ت بكلمة الط ق؟

 إس أن   اجلواب:
ِ
 الِ  ثنم  َظ بالط  َلفُّ ُجَل إذا َنَوى الت  الر   َذَهَب َُجُهوُر الُفَقهاء

ُِ مل َيَتَلف   وذلنَك ُنا رواه  ،فنِظ أصنال  لنِعنَ اِم الل   ،َفناِ  الُ  بالت  مل َيَقِع الط   ،ظ  بِ

َرةَ  َأِب  َع   اإلمام البخاري  ُُ  ُهَري  ُِ  :َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن قاَ  َرُسوُ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ناَوزَ اهللَ  إِن  »َوعَّل آلِ تِني ََتَ َوَسنت   َعن    أِلُم  َثت   َأو   َوس  ُِ  َحن    بِن

َمل   مَل   َما َأن ُفَسَها ُِ  َتع   «.َتَكل م   َأو   بِ

 وبناء عىل ذلك:

ل ُيعَتََبُ  ،الِ  ظ  بَِكلَِمِ  الط  ومل َتَتَلف   ،ة  َ  َزوَجَتَك َبعَ  ُم   َطل  ُتَك أن تُ َفنِي  

 الِ .مَت بَِكلَِمِ  الط  وَزوَجُتَك هَي يف ِعصَمتَِك ل َتطُلُ  ِمنَك إل إذا َتَلف   ،َطالقا  

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

 ،لقهؤا  وجهؤا  : هؤ  جتؤ  النفقؤة علؤى الؤزوج خؤ   عؤدم املؤرأم إذا ط        2السلا 

 وأعطاها مقدمها وملخرها؟

ِعي  الُ  إم  الط   اجلواب: ِِنوإم   ،ا  ا أن َيُكوَن َرج  فِذا َكاَن  ،ا  ا أن َيُكوَن َبا

ِعي  الط    ََتُِب عَّل الز  َفبِات   ا  الُ  َرج 
ِ
نَى َأي  َفَقُ  والسُّ وِج الن  َفاِ  الُفَقَهاء ا اَم ِع   ك  ِْتَ

ُِ تعاس: ﴿  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺلَِقولِ

 چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ
 .[1]الطال :  ﴾ڇ چ چ چ
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ِِنا إذا َكاَن الط  أم   َفَتِجنُب عنَّل  ،َقنُ  َحناِمال  وَجنُ  اَُُطل  وَكاَنِت الز   ،ا  الُ  َبا

نَى َحت  َفَقُ  والسُّ وِج الن  الز    ى َتَضَع َِح َلَها.ك 

ِِن ا  َقُ  َطالقا إذا َكاَنِت اَُُطل  وأم   نجَل َحاِمنل   ا  َبا َِ الُفَقَهناُء يف  ،َُ فقن  اخَتَلن

نَى:َفَقِ  والسُّ ُوُجوِب الن    ك 

نُ  إس ُوُجنوِب الن  فق  َذَهَب احلَنَِفي   نَى للُمَطل  َفَقنِ  والسُّ َقنِ  َمنا َداَمنت يف ك 

ُِ تعاس: ﴿ ،ةِ الِع    . [1]الطنال :  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ لَِقولِ

ِعي   ،َق   َطل  مُ  وهذا َعام  يف ُكل   ِِن ا  إن  َكاَن َطالُقَها َرج   .ا  أو َبا

نَى عَّل الز  ُ  إس ُوُجوِب السُّ افِِعي  وَذَهَب الش    َفَقِ .وِج ُدوَن الن  ك 

 وبناء عىل ذلك:

ِعي   ا  َقُ  َطالقفاَُُطل   نَى عنَّل َزوِجَهنا ِخنالَ  َفنرَتِة َفَقِ  والسُّ الن   هَلَا َح ُّ  ا  َرج  ك 

 َرَها.َمَها وُمَلخ  ولو َأَخَذُ ُمَق    ،ةِ الِع   

ِِن ا  ا إذا َكاَن َطالُقَها َطالقأم   نَى ِعنَ  احلَنَِفي  السُّ  َفَلَها َح ُّ  ا  َبا  ، ِ افِِعي  ِ  والش  ك 

َرَها ، ِ َفَقِ  ِعنَ  احلَنَِفي  الن   وهَلَا َح ُّ   َها م إل إذا َأسَقَطِت اَُرَأُة َحق   ،ولو َأَخَذُ َمه 

 واهلل تعاس أعلم. ،َفَقِ . هذاالن  

: هؤؤ  لؤؤَّي  بأنؤؤل إذا قؤؤا  الرجؤؤ  المؤؤرأم أجنبيؤؤة متزوجؤؤة: أنؤؤت        3السؤؤلا 

وقؤؤا : أجؤؤز  هؤؤذا   ،فأجؤؤا ه ، ؤؤح أخؤؤرب  وجهؤؤا أنؤؤل طلقهؤؤا منؤؤل   ،طالقؤؤة

 يقع الط ق على الزوجة؟ ،الط ق

 الُفُضوِ   إن  َترَصُّ  اجلواب:
ُِ َها َموُقوَف   عَّل لكِن   ،َتَقُع ُمنَعِقَ ة  َصِحيَح    َفا

نوهَو من  َصنَ َر الت   ،أنِ إَجاَزِة َصاِحِب الش   ُِ رَصُّ  وإن  ،إن َأَجناَز َنَفنذَ  ،ُف ألَجلِن

 ُه َبَطَل.َرد  
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 وبناء عىل ذلك:

ُجلِ َطالَ   وُج الز  فِذا َأَجاَز  ُِ  الر  ُِ الط   فِن   ،لَِزوَجتِ  ،الَ  َيَقُع عَّل َزوَجتِ

واهلل  ،ابَِقِ . هذاِحَقُ  كالَوَكاَلِ  الس  ِ  التي َتُقوُ : اإلَجاَزُة الال  ي  للَقاِعَ ِة الِفقهِ 

 تعاس أعلم.

ظ بؤل بسؤب  الوسؤوا  القهؤرر     إذا الفهللؤ  ،: هؤ  يقؤع طؤ ق املوسؤو     4السلا 

 عن غري ق د؟

ُُ الش   ََيُِب عَّل الَعبِ  أن َيعَلَم بأن   أوالً:اجلواب:  : قا  تعناس ،يَطاَن َعُ و  َل

 ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿

ُُ ِِبَنا َحت ن. فالش  [6]فناطر:  ُ  عَّل َقلِب اإلنَساِن ُيتِعُب ُُ َهَجَ  ُِ ى ُيَكن   يَطاُن َل َر َعَلين

 ُُ ُِ َكَ  أن   ،ُُ َحِريص  عَّل َتكِ يِر َحَياِة اُُسلِمِ ألن   ،َحَياَت ُُ َحنِريص  عنَّل إفَسناِد ِدينِن

 ن.والِعَياُذ باهللِ تعاس  ن

 ہ قا  تعناس: ﴿ ،هِ لذلَك َوَجَب عَّل الَعبِ  أن َيسَتعيَذ باهللِ تعاس م  ََش  

 .[36]فصلت:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

ِري  ثانيًا:  ُُ ُكل   ،م  ابُتِلَ بِِمث ِل هذا الَوسَواِس الَقه  ُِ أن ُيعنِرَض َعنن  ،ا  ي نَعَلي

ُِ وذلَك  ،ُه إن َشاَء اهللُ تعاسُُ ل َيُُضُّ وإن   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ لَِقولِ

اَوزَ اهللَ  إِن  »َوَسل َم:  تِي ََتَ َثت   َما أِلُم  ُِ  َح   َمُلنوا َأو   َيَتَكل ُمنوا مَل   َما َأن ُفَسَها بِ ُِ  َيع  « بِن

َرةَ  َأِب  َع   رواه الشيخان  . ُهَري  ُُ  َرِِضَ اهللُ َعن

َِِشنن َ احلنناكم عنن  روى اإلمننام أِحنن  وثالثووًا:  َرِِضَ اهللُ َعنُهننا َقاَلننت:  َعا

ُت  ُِ َوَسل َم  َرُسوَ   َسِمع  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َوَل  َطاَلَ   َل » :َيُقوُ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 
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اَل    يِف  ِعَتاَ    ُ جِل َقص    فم  َطل  «. إِ َُ ُُ ع   ُِ  ،َ  َزوَجَت  فنِن   ،بَِسَبِب اإلُالِ  َعَلين

ِري   ،ُُ ل َيَقعُ َطالقَ  ُِ يف ذلَك. وم  ابُتِلَ بالَوسَواِس الَقه  لِ  فهَو َمغُلوب  عَّل َعق 

ُُ اهللُ تعاس ع  الل   يِث: يف َمسَأَلِ  َطالِ  اَُُوسنِوِس: وَنَقَل ابُ  َعابِ يَ  َرِِحَ

. اهن ،ُُ ل ََيُوُز َطالُ  اَُُوسِوسِ أن   ُِ لِ  .َقاَ : َيعنِي اَُغُلوَب يف َعق 

 أو اَُُطل ن ِم: إن  وَنَقَل ابنُ  الَقني  
 
نِل بُِجنُنون  أو إُنَ ء ِِنَل الَعق  َ  إذا َكناَن َزا

 ُُ  األُم   ،َوسَوَس   ل َيَقُع َطالُق
ِ
ُِ َبنَي ُعَلَ ء  ِ .َقاَ : وهذا اَُخَلُص َُمَمع  َعَلي

 وبناء عىل ذلك:

ُُ بَِسَبِب الَوسَواسِ َ  الر  فِذا َطل   ِري   ُجُل َزوَجَت ُُ ل َيَقعُ  فِن   ،الَقه   ،َطالَق

ُِ ولو َتَلف   ِصُ  الط  ألن   ،َظ بِ  واهلل تعاس أعلم. ،الَ . هذاُُ َما َيق 

ن : هؤؤ  لؤؤَّي  بأنؤؤل جيؤؤو  للمؤؤرأم املطلقؤؤة ط قؤؤًا :جعيؤؤًا أن اتؤؤزيَّ    5سؤؤلا ال

 أمال  وجها وهي   عداها؟

 إس أن   اجلواب:
ِ
ِعي  الَ  الر  الط   َذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء نَُع الز   ج  وَج م  ل َيم 

َُ َأَحُ َُهَا ِخالَ  َفنرَتِة الِعن    ،ةِ َقُ  يف الِع   َقِ  َما َداَمِت اَُُطل  الستِمتَاِع باَُُطل    ةِ وإذا َما

ُُ اآلَخرُ  ُِ اُُ ِ  ِخنالَ  ِعن   وِج اَُُطل نَفَقُ  عَّل الز  َكَ  ََتُِب الن   ،َوِرَث  ،َقن ِ َطل  ِة َزوَجتِن

ِعي   ا  َقُ  َطالقوَجُ  اَُُطل  والز    ِة.اِن َيل َحُقَها َما َداَمت يف الِع   الَ  الث  الط   فِن   ا  َرج 

ُُ ُدوَن ِرَضنناَها َمننا َداَمننت يف ِعنن   وللننز   الِ  ِة الط ننوِج أن ُيَراِجننَع َزوَجَتنن

ِعي  الر   َهاُد عَّل الر   ،ج  ُط اإِلش  رَتَ َع ِ ول ُيش  َتَحب   ،ج  َهاُد ُمس  هذا إذا  ،ا  وإن  َكاَن اإِلش 

اُر يف اَُُراَجَعن ِ  َ َ ُه اإِلَض  اَر َرَجَعنِت الز   ،مل َيُك   َقص  َ وَجنُ  إس فنِن  َقَصنَ  اإِلَض 

ُِ وَيُكوُن آثِ    َمتِ  .ِعص 
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 وبناء عىل ذلك:

ِعيٍّ أن َتَتَزي  َفَيُجوُز للَمرَأِة اُُعَت     َرج 
َزوِجَها َما َداَمت يف َ  لِ ِة م  َطال  

نَُع الز  هذا الط   ألن   ،ِْتَاِع    ُِ اَُُطل  الَ  ل َيم  َقِ  َما َداَمت وَج م  الستِمَتاِع بَِزوَجتِ

 واهلل تعاس أعلم. ،ِْتَا. هذايف ِع   

** ** ** 
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وعشؤرًا  : ما هي ا كمؤة مؤن عؤدم املتؤوفى عنهؤا  وجهؤا أ:بعؤة أشؤهر         1السلا 

 وخالة إن مل يكن هنا  دخو ؟ ،إذا او  عنها  وجها

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱَيقوُ  اهللُ تعاس: ﴿ اجلواب:

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
 وجل   نا عز  . ومل َيذُكر  َربُّ [234]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ: ﴿وجل   نا عز  بل قاَ  َربُّ  ،احِلكَمَ  م  ذلَك 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 .[36]األحزاب:  ﴾ٹ ٹ

ن ُِ ما َوَرَد منها َنص  م  الكِتناِب والسُّ َ ن  وُهناَك م  الِعبادا  احِلكَمنَ  ِ  َبنني 

وُّ  ،م  َُجَلِ  ذلَك  ،منها  چ چ چ ڃ ڃ ڃقا  تعاس: ﴿ ،ُ  الِقبَل ِ ََتَ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک ک ڑ ڑ

 .[143]البقرة: 

نَرةَ  َأِب  َعن    وم  َُجَلِ  ذلَك أيضا  احلَ يُث النذي رواه اإلمنام مسنلم  ُهَري 

 ُُ ُِ َوَسنل َم  الن بِيُّ  َزارَ : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن َ َصَّل  اهللُ َعَلي  ُِ  َقنَب  ن  ُأم 

ُُ  َم    َوَأب َكى َفَبَكى َل  .َحو 

َتأ َذن ُت » :َفَقاَ   ِفرَ  َأن   يِف  َرب   اس  نَتغ  َذن   َفَلنم   هَلَنا َأس  ُُ  ،ِ   ُينل  ُت َذن  نَتأ   َأن   يِف  َواس 

َها َأُزورَ  َ ُقُبورَ  َفُزوُروا ،ِ   َفُأِذنَ  َقَب  َا ،ال  رُ  َفِِّن  َُ اَُ  ُتَذك   «.و 
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 وبناء عىل ذلك:

ُُ التي ُكل   تعاس  منها ما َذَكَر اهللُ ،نياَِ ِبا الَعبُ  يف احَلياِة ال ُّ فالِعبادا

ُِ ما مل َيذُكر احِلكَمَ  منها ،احِلكَمَ  منها ِة ِع    ،ِة بأنواِعهاكالِع    ،وم  الِعبادا

ول َيَسُع اَُرَأَة إل أن ََتَتثَِل أمَر  ،َحاَل   ُحك    وَجَعَل لُِكل   ،ِة الَوفاةِ وِع    ،الِ  الط  

ول  ،َرب   بُّ والر   ،لَعبُ  َعب   فِن َسَأَلت ما احِلكَمُ  م  ذلَك َنقوُ : ا ،اهلل تعاس

 واهلل تعاس أعلم. ،َ  أم مل َيعِرف ها. هذاَعَرَف الِعل   ،ِ هِ َيَسُع الَعبَ  إل امتِثاَ  أمِر َسي  

 ؤح طلقهؤا  وجهؤا     ،: امرأم مت عقؤد الؤزواج عليهؤا بشؤروطل الكاملؤة     2السلا 

 فه  جت  عليها العدم؟ ،وقب  الدخو  ،بعد اخللوم الشرعية

 م  احلَنَِفي   اجلواب:
ِ
اَُرَأَة  إس أن   ،ِ  واحلَنَابَِل ِ ِ  واَُالِكِي  َذَهَب َُجهوُر الُفَقهاء

وكناَن  ،خوِ  ِِبناوَقبَل الن ُّ  ، ِ ِعي  َقت م  َزوِجها َبعَ  الَعقِ  واََلَوِة الرش  إذا ُطل  

ُُ َفَتِجُب َعَليها الِع    ا  الَعقُ  َصحيحا  ُمسَتوفي ن ألن   ،ةُ َُشوَط حيَحَ  يف اََلَوَة الص 

 ،اهلل تعناس ِة التي فيها َح ُّ خوِ  يف ُوجوِب الِع   حيِح َتقوُم َمقاَم ال ُّ كاِح الص  الن  

ُِ  َح    ألن   كاِح قن  َحَصنَل سليَم بالَواِجِب بالن  الت   وألن   ،اهلل تعاس َُيتاُط يف إََيابِ

 خوِ .ُة ك  ََتُِب بال ُّ الِع    َفَتِجُب بُ ،حيَح ِ باََلَوِة الص  

َدِة ُة بناََلَوِة اَُُجنر  ُُ ل ََتُِب الِع   إس أن   ،ُ  يف الَقوِ  ادَِ ي ِ افِِعي  وَذَهَب الش  

 
ِ
ُِ تعناس: ﴿ ،م  الِوطء  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇَُِفهنوِم َقولِن

 .[49]األحزاب:  ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

َقت م  َزوِجها َبعَ  اََلَوِة اَُرَأَة إذا ُطل   ن  وََتُ ُر اإلَشاَرُة ُهنا إس أ

اَُهَر َكاِمال  إن كاَن  ا َتسَتِح ُّ فِّن   ،خو ِ وَقبَل ال ُّ  ،حيِح كاِح الص  ِ  يف الن  ِعي  الرش  
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ُِ تعاس: ﴿ ،ى  َفَلها َمهُر اُِثلِ وإن مل َيُك   ُمَسم   ،ى  ُمَسم    ٻ ٱ وذلَك لَِقولِ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

. [21-20]النساء:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َِ  َم   »ولَِقولِ َرَأة   مِخَارَ  َكَش  َوَنَمرَ  ام 

َ اُ   َوَجَب  َفَق    إَِلي َها ُخل   مَل   َأو   ِِبَا َدَخَل  ،الص   َع   رواه البيهقي وال ارقطني « َي  

َ ِ  َعب  ِ  ب  ِ  َُمَم  ِ  ِح  َبانَ  ب  ِ  الر  . َثو  ُُ  َرِِضَ اهلُل عن

 وبناء عىل ذلك:

َُُطل  َفَتِجُب الِع     ،خو ِ وَقبَل ال ُّ  ،حيَح ِ َقِ  َبعَ  اََلَوِة الص  ُة عَّل اَُرَأِة ا

َِ اَُهِر. هذا ،اَُهَر َكاِمال   وكذلَك َتسَتِح ُّ   م.واهلل تعاس أعل ،ل نِص

: اؤؤو  والؤؤدر ؤ :َّحىمَّؤؤُل اتل اعؤؤا  ؤ وأخؤؤذ   وجؤؤة أبؤؤي ح ؤؤتها مؤؤن        3السؤؤلا 

وبعد ذلؤ  طالبؤت بالنفقؤة خؤ        ،اركة والدر مع كام  حقوقها

 فه  جي  علينا أن ندفع هلا نفقة العدم؟ ،فرتم عداها

من  َتِرَكنِ   َة من  َوَفناة  ل َنَفَقنَ  هَلَنااُُعَتن    َفَ  الُفَقَهاُء عنَّل أن  ات   اجلواب:

 إذا مل َتُك   َحاِمال . ،َزوِجَها

 من  احلَنَِفي ن ،ا إذا َكاَننت َحناِمال  أم  
ِ
نَفنَذَهَب َُجُهنوُر الُفَقَهناء ِ  افِِعي  ِ  والش 

 ِْتَا.َة ِع   َفَقِ  هَلَا ُم   ِ  وَبعِض احلَنَابَِلِ  إس َعَ ِم ُوُجوِب الن  واَُالِكِي  

 وبناء عىل ذلك:

َ وَج فالز   ُُ آَ   ألن   ، َعنَها َزوُجَها ل َنَفَقَ  هَلَا م  َتِرَكِ  َزوِجَهاُ  التي ُتُويف  َماَل
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 ُِ واهلل تعاس  ،وُتنِفُ  عَّل َنفِسَها م  َماهِلَا. هذا ،وهَي َواِحَ ة  م  الَوَرَث ِ  ،إس َوَرَثتِ

 أعلم.

** ** ** 



 

 

 
 
 
 
  كتاب

 الوصايا واملواريث





 

 كتاب الوصايا واُواريث

 

277 

 

 فه     لو: تل هذا املا ؟ ،و:  وكان مالل من حرال: إذا ما  امل1السلا 

َِ الُفَقَهاُء يف َجَواِز ِملكِي   اجلواب: إذا َكناَن  ،ِ  اَُاِ  احلَنَراِم بناإلرِث اخَتَل

ُُ بَِطِري   َحَرام  ُمَور   الَواِرُث َيعَلُم أن   ُُ ق  اكَتَسَب َماَل ُُ َفِمنُهم من  َأَبناَح ِملكِي   ،َث َتن

 َمَها.نُهم م  َحر  ومِ  ،باإلرِث 

نُذهُ  َواِرَث اَُاِ  احلََراِم ل ََيِلُّ  اِجُح واهللُ تعاس َأعَلُم أن  والر   ُُ َأخ  َسنَواء   ،َلن

 ُُ ِث يف ُحرَمنِ  ُُ ل َفنرَ  َبننَي النَواِرِث واُُنَور  ألن ن ،أو َكاَن ََمُهنول   ،َعَرَف َمالَِك

ِث الذي َكِسَب اَُاَ  احلَنَراَم النتَِفناُع ََيُوُز للُمَور   َفَكَ  ل ،النتَِفاِع باَُاِ  احلََرامِ 

 ُِ ُذهُ فم  َباِب َأوَس أن   ،بِ ُِ َأخ  َُ َليَس َسَبب ألن   ،ُُ ل ََيُوُز لَِواِرثِ نِذ  ا  اَُو إلَباَحنِ  َأخ 

 اَُاِ  احلََراِم.

ُِ ُدوَن الَواِرِث اَُُور   والَقوُ  بأن   َُ والِوزُر َعَلي ُ َث َما   م  َحِقيَقِ  أن  ل ُيَغجل 

 َُمَر  
 ُع.ُه الرش  م  ل ُيِقرُّ هذا اَُاَ  َجاَء بَِطِري  

 وبناء عىل ذلك:

ُِ إن َكاَن َمعُلومفالَواِجُب عَّل الَوَرَثِ  أن َيُردُّ  وإل  ،ا  وا اَُاَ  إس َصاِحبِ

 وَأصَحاِب احلَاَج ِ 
ِ
ُُ للُفَقَراء َُ ل  ألن   ،اَُاُ  احلََرامُ هَلُم  ول ََيِلُّ  ،َفَمرِصُف اَُو

 ُ  واهلل تعاس أعلم. ، م  َحِقيِقِ  هذا اَُاِ  احلََراِم. هذاُيَغجل 

 ،: أولؤى :جؤ  بؤأن ال ُيعِطؤى أحؤد أوالده شؤيئًا مؤن الرتكؤة بعؤد مواؤل          2السلا 

وحذ: بأنل إذا أعطاه فهؤو غضؤبان عليؤل     ،وأولى بذل  لبعض أوالده

   اعترب ولية هذا الرج  ولية شرعية؟فه ،وما  الرج  ،  قربه
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ِ  اجلواب: ِِ الذي رواه اإلمام أِح  واب  ماجُ َوَرَد يف احلَِ يِث الرش  ي

َرةَ  َأِب  َع    ُُ  ُهَري  ُِ  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ َعن ُِ َوعنَّل آلِن اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي ن

َم:  ُِ َوَسل  بِ ُجَل  إِن  »َوَصح  َمُل  الر  نلِ  بَِعَملِ  َلَيع  ِ  َأه  َنجل   َ  َفنَِِذا ،َسننَ    َسنب ِعنيَ  ا

ََص  ُِ  يِف  َحاَف  َأو  َتمُ  ،َوِصي تِ ُُ  َفُيخ  ُِ  برَِش   َل ُخُل  ،َعَملِ ُجنَل  َوإِن   ،الن نارَ  َفَين    الر 

َمُل  لِ  بَِعَملِ  َلَيع  ِ ُ   ،َسنَ    َسب ِعنيَ  الرش    َأه  ُِ  يِف  َفَيع  نَتمُ  ،َوِصني تِ ُُ  َفُيخ  ِ  َلن  بَِخنجل 

 ُِ ُخُل  ،َعَملِ َن  َ  َفَي    «.اد 

َرةَ  َأُبو َيُقوُ   ُثم   :َقاَ   رَ  :ُهَري   ۇ ۇ ڭ﴿ :ِشئ ُتم   إِن   واؤُ َواق 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
 ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 .[14-13]النساء: 

ِض الالَوِصي   َفَ  الُفَقَهاُء عَّل أن  وات   َماِن َبع  نِيَ َباطَِل   ِعي  َوَرَثِ  الرش  َ  بِِحر 

    ََيُِب َتن ِفيُذَها.ول ُتعَتََبُ َوِصي   ،ا  ََشع

ُُ اهللُ  َرِِضَ  َعِلٍّ  َع   وَجاَء يف َصِحيِح اإلمام البخاري   َبَعنَث  :َقناَ   َعن 

َم  الن بِيُّ  ُِ َوَسل  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ي    َصَّل  اهللُ َعَلي  مَ  ،رَسِ نَتع   ِمن  َرُجنال   َل َفاس 

َن َصارِ  َصَّل  اهللُ  الن بِيُّ  َأَمَرُكمُ  َأَلي َس  :َفَقاَ   ،َفَغِضَب  ،ُيطِيُعوهُ  َأن   َوَأَمَرُهم   ،األ 

َم  ُِ َوَسل  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  .ُتطِيُعوِن  َأن  َعَلي 

 .َبََّل  :َقاُلوا

َُعوا :َقاَ    .َحَطبا   ِ   َفاَج 
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قِ  :َفَقاَ   ،َفَجَمُعوا  .َنارا   ُ واَأو 

َقُ وَها ُخُلوَها :َفَقاَ   ،َفَأو   .اد 

وا ُضُهم   َوَجَعَل  ،َفَهمُّ ِسُك  َبع  ضنا   ُيم  َننا :َوَيُقوُلنونَ  ،َبع   الن بِني   إَِس  َفَرر 

َم  ُِ َوَسل  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ  َحت نى َزاُلنوا َفنَ   ،الن ارِ  ِم َصَّل  اهللُ َعَلي   مَخَنَ 

ُُ   َ َفَسكَ  ،الن ارُ  َضُب َُ. 

َم  الن بِي   َفَبَلغَ  ُِ َوَسل  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َدَخُلوَها َلو  » :َفَقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

مِ  إَِس  ِمن َها َخَرُجوا َما ِقَياَم ِ  َيو  َُ  يِف  الط اَع ُ  ،ال  ُروِف ا  «.ع 

 وبناء عىل ذلك:

ِض َأولُ  هذا الر  َفَوِصي   َماِن َبع  ِ ُجِل بِِحر     َكِ  َليَسنت  َوِصني  ِدِه م  الرت 

ُِ هذهِ وهَو آثِم  يف َوِصي   ،   ََشِعي   نَُع م  احلُُقوِ . ألن   ،تِ  الُعُقوَ  ل َيم 

 هللِ عنز   ،َضنَا عَّل َطاَعِ  الَوالَِ ي ِ واإِلسالُم َحر  
جِل َمعِصَي   َُ  ولك   يف 

 اََالِِ . ُُ ل َطاَعَ  َُِخُلو   يف َمعِصَي ِ ألن   ،وجل  

ِ أن ُيَقس   لذلَك ََيُِب عَّل الَوِِص   َع اهللُ َكَ  َبنَي الَوَرَثِ  َكَ  ََش  َم الرت 

ِ  ،تعاس ُُ م  الرت   َنِصيَب
ُِ َمانِ  ،َك ِ وُيعطَِي َأَخاُه الذي َأوََص َوالُِ ُه بِِحر 

َضُب َوالِِ ِه ل َيُُضُّ  َُ  واهلل تعاس أعلم. ،ُه. هذاو

** ** ** 





 

 

 
 
 
 
  كتاب

  النذورو الكفارات





 

 كتاب األي ن والنذور

 

283 

 

فهؤ  جتؤ     ،واستمنى بيؤده  ،: إذا أذن  العبد با:اكاب العادم السرية1السلا 

 عليل كفا:م   الشرع؟

ن ،َحرام  ََشعا    ُ ي  الّس    الَعاَدةُ  اجلواب:  الش 
ِ
هَوِة وهَي َنوع  م  أننواِع َقَضناء

جِل َمرشوَع    َُ ُِ تعناس: ﴿ ،بَِطري     ڤ ٹ ٹ ٹ ٹوذلَك لَِقولِ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 .[7-5]اُلمنون:  ﴾چ چ چ ڃ

ُِ ِعباِد اهلل تعاس اُُفلِحنَي الذيَ  قناَ   َيِ  َليَس هَوِة بالَفَقَضاُء الش   م  ِصفا

. وَفالُحُهنم هنَو َفنوُزُهم [1]اُلمننون:  ﴾ٻ ٻ ٱ اهللُ تعاس فنيِهم: ﴿

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژقا  تعناس: ﴿ ،ِ  اهلل تعاسبَِجن  

 .[11-10]اُلمنون:  ﴾گ گ ک

نول يف احلَ يِث الرش   ،وما جاَء يف الُقرآِن الَعميمِ  نُر َكف  ِِ ِذك  اَرة  لِنَناكِِح ي

ُِ تعناس:  ،نِب م  هذا الذ   وجل   وَبِ  هلل عز  حريُض عَّل الت  إل الت   ،َيِ هِ  وذلَك بَِقولِ

ُِ [31]النور:  ﴾مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ﴿ . وبَِقولِ

 .[8]التحريم:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ عاس: ﴿ت

 وبناء عىل ذلك:

ُِ فِذا َأكَرَم اهللُ تعاس الَعبَ  بالت    بالَينِ  فهنذا من  َسنَعاَدتِ
ِ
 ،وَبِ  م  الستِمناء

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ ُِِب »وذلَك لَِقولِ ن ِب  ِم  الت ا  َكَمن    النذ 
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ُُ  َب َذن   َل  ُِ  َع   اهلل  َعب  ِ  ب  ِ  ُعَبي َ ةَ  َأِب  َع   رواه اب  ماجُ « َل  َرِِضَ اهللُ عنُه .  َأبِي

ُِ ول َكف   ن ،اَرَة َعَلي ن ألن   ،وَبن ِ َ َقِ  َبعنَ  الت  ولك  ل َحَرَج م  الص  َ َقَ  الص 

نكن  جناَء يف احلَن يِث  ،ارَ ُتطِفُئ اََطيَئَ  ك  ُتطِفُئ اُاُء الن   ِِ النذي رواه الرش  ي

 ُُ ُِ َوعنَّل  بِي  ع  الن   ،اإلمام أِح  والرتمذي ع  معاذ  َرِِضَ اهللُ عن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم قا :  بِ  َوَصح 
ُِ َ َق ُ »آلِ َطِيَئ َ  ُتط ِفُئ  َوالص   َ ِفُئ  َكَ   ا  «.الن ارَ  اءُ اَُ  ُيط 

َُعِص  ا إذا أرَص  وأم    ،ُُ َيكوُن فاِسقا  والِعياُذ باهلل تعاسَيِ  فِن  الَعبُ  عَّل هذِه ا

ِِِر. هذا  واهلل تعاس أعلم. ،واإلرصاُر َعَليها ََيَعُلها َكبجَلة  م  الَكبا

وعهؤدًا أن   فقلؤت لؤل: نؤذ:ًا علؤيَّ     ،: كنؤت   حالؤة خؤ   مؤع ولؤدر     2السلا 

 ؟فماذا يرتا  عليَّ ،وندمت على ذل  ،أضرب  ضربًا أسي  بل دم 

 َمطُلوَبنن   ََشعنن أوالً:ب: اجلوووا
ِ
نن ،ا  َتربَِيننُ  األَبنَنناء  ،   يف ِصننَغِرِهموَخاص 

جَل ُمََب   ا  وََضُِبُم ََضب ُِ  ،ا  ح  َمأُذون  بنُ ََشعنَُ ُِ َوعنَّل آلِن  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن
ُِ لَِقولِن

ُِ َوَسل َم:  بِ َلَدُكم   ُمُروا»َوَصح  اَلةِ  َأو  نَناءُ  َوُهم   بِالص  ُبنوُهم   ،نيَ ِسننِ  َسنب عِ  َأب  ِ  َواَض 

نَاءُ  َوُهم   َعَلي َها ُقوا ،َعرش    َأب  نِرو َع   رواه أبو داود « َضاِجعاَُ  يِف  َبي نَُهم   َوَفر   ب ن ِ  َعم 

ُِ  َع    ُشَعي ب   هِ  َع    َأبِي  َرِِضَ اهللُ َعنُهم. َج  

َِِش َ  َع   روى الرتمذي  ثانيًا: اهللِ  ُ  َرُسنو َقناَ  : َقاَلنت  َرِِضَ اهللُ َعنهنا  َعا

ُِ َوَسنل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ رَ  َل »َصَّل  اهللُ َعَلي  ِصنَي    يِف  َننذ  ُُ  ،َمع  اَرُتن ناَرةُ  َوَكف   َكف 

 «.َيِمني  

َِِش َ  َع   وروى اإلمام البخاري  َصنَّل  اهللُ  الن بِني   َعن  ،َعن َهنااهللُ  َرِِضَ  َعا
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ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ اهللَ  ُيطِيعَ  َأن   َنَذرَ  َم   » :َقاَ  َعَلي   َأن   َننَذرَ  َوَم    ،َفل ُيطِع 

 ُُ ِصَي ُِ  َفاَل  َيع  ِص  «.َيع 

 وبناء عىل ذلك:

 هلِل عز  
ر  يف َمعِصَي   وهَي إِطَعاُم  ،اَرُة َيِمني  وَعَليَك َكف   ،وجل   فهذا َنذ 

ِة َمَساِكنيَ  ِة لِي   ُمَتواام  أو ِصَياُم َثالَثِ  َأي   ،َعرَشَ إذا َكنَت ل ََتلُِك إِطَعاَم َعرَشَ

 واهلل تعاس أعلم. ،َمَساكِنَي. هذا

** ** ** 





 

 

 
 
 
 
 كتاب

 واجلنايات احلدود
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فكيؤؤف يطهؤر مؤؤن   ،: إذا اقؤؤرت  اإلنسؤان جرميؤؤة الزنؤا   بلؤؤد كفؤر   1السؤلا  

هؤؤؤ  يسؤؤلح نفسؤؤؤل إ  اجلاليؤؤة املسؤؤؤلمة هنؤؤا  لتقؤؤؤيح     ،هؤؤذه اجلرميؤؤة  

 عليل ا د؟

ُُ  ُُ ل ُيقيُم احلَن   َفَ  الُفَقهاُء عَّل أن  ات   ب:اجلوا ُِِبن وذلنَك  ،إل اإلمناُم أو َنا

م وأعراِضِهم ،َُِصَلَحِ  الِعبادِ  واإلمناُم َقناِدر  عنَّل  ،وهَي ِصياَنُ  أنُفِسِهم وأمواهِلِ

 وانِقياِد الر  
ُِ ُِ وَمنََعتِ ا  ِعي  اإلقاَمِ  لَِشوَكتِ را  وَجَب  ُُ َقه   اةِ ابَ حَ واُُ  يلِ اَُ   َ مَ ُْت  أن   ك  ،ِ  ل

نَح  يف    َينفِ نتَ مُ   ِ امَ اإلقَ  ع  واِن والت    ُض رَ الَغن ُل حُصنيَ فَ  ُِ جِهنوَ  عنَّل اَهنيمُ قِ يُ فَ  ،ُِ ق 

 ِ .ِ  الُكَويتِي  . هذا ما جاَء يف اَُوسوَعِ  الِفقِهي  قني  يَ بِ  رشوعُ اَُ 

 ُِ ُنا َيننُتُ  عنَّل ذلنَك من   فِقاَمُ  احلُ وِد ل َتكوُن لألفراِد ول للَج عا

.  َفوَض وفِتنَ  

 وبناء عىل ذلك:

َف َذنبا  م  الذُّ   َكَح   َفَيِجُب عَّل م  اقرَتَ
ُِ  نوِب التي ُتوِجُب إَقاَمَ  َح ٍّ َعَلي

ُُ  ،نا أن َيتوَب إس اهلل تعاسالز   عي الذي ولو َوَجَ  الَقاِض الرش   ،وأن َيسرُتَ َنفَس

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺذُكر  َقوَ  اهلل تعاس: ﴿وليَ  ،ُيقيُم احُل ودَ 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 .[70-68]الفرقان:  ﴾ڍ

ُُ أن ُيَسل   ُُ للَجالَِيِ  اُُسلَِمِ  ُهناَك إلَقاَمِ  احلَ   ول ََيوُز ل ُِ  َم َنفَس  ألن   ،َعَلي
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عَّل  ُُ ل ََيوُز هلا أن ُتقيَم احَل   ن  ك  أ ،هذا َليَس م  َشأِّنا ول م  اختَِصاِصها

 واهلل تعاس أعلم. ،أَح   ُهناَك. هذا

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿: قولل اعا    حق اإلماء: 2السلا 
ه  يفيد بأن ا د للزاني احمل ن هو اجللؤد ال   [25]النسؤاء:   ﴾ڭ

 الرجح؟

ُِ يف الُقنرآِن الَعمِنيِم َجناءَ أوالً: اجلواب:  ُ عنَّل َمَعنان  َكلَِمُ  اُُحَصننَا

 َثالَث  .

ُِ اَُعنَننى األَو   ِِ ُِ تعنناس: ﴿ ،ُ : الَعَفننا  ﴾ڻ ڻ ڻ لَِقولِنن

 .[25]النساء: 

ِِننُر األَبَكننارُ واَُعنَننى الث نن ُِ تعنناس: ﴿ ،اِن: احلََرا  ۓ ے ے ھ لَِقولِنن

 .[25]النساء:  ﴾ڭ ڭ ۓ

ُُ الُِث: اَُُتَزو  واَُعنَى الث   ُِ تعناس: ﴿ ،َجنا  [25نسناء: ]ال ﴾ہ ہلَِقولِن

َ .أي: َتَزو    ج 

َلُ  مَخِسنَي َجلَ ة  الر   َفَ  الُفَقَهاُء عَّل أن  اِت   ثانيًا: َكناَن  ا  َذَكنر ،ِقيَ  إذا َزَنى َُي 

نجَل َُمَصن    ا  َُمَصنن ،أم ُأنَثى َُ ن ،ول ُينرَجمُ  ،أو  ِ ِِ النذي رواه للَحنِ يِث الرش  ي

َرةَ  َأِب  َع   الشيخان  ُِ  َرُسوَ   َأن   ،ُُ َرِِضَ اهللُ َعن ُهَري  ُِ َوعنَّل آلِن اهللِ َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ ََم ِ  َع  ُسِئَل َوَصح  ِص    َومَل   َزَنت   إَِذا األ   .َُت 

لِننُ وَها َزَنننت   إِن  » :َقنناَ   لِننُ وَها َزَنننت   إِن   ُثننم   ،َفاج   َزَنننت   إِن   ُثننم   ،َفاج 
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لُِ وَها َب ُل ن هَو َضِفجل  بِ  َوَلو   بِيُعوَها ُثم   ،َفاج  ُفورُ اَُ  احل   «.ن ض 

: ولَِقوِ  َسي   ُُ َنا َيناِ َنا َعِلٍّ َرِِضَ اهللُ َعنن ُنُ ودَ  َأِقيُمنوا ،الن ناُس  َأيُّ  َعنََّل  احل 

ُكم  
ِِ ا َص َ  َم    ،َأِرق   . رواه الرتمذي.َُي ِص    مَل   َوَم    ،ِمن ُهم   َأح 

 وبناء عىل ذلك:

َسَواء  َكاَن  ،مَخُسوَن َجلَ ة  ُه َوَح ُّ  ،ِقيِ  َنا يف الر  الز   ُث ع  َح   فاآلَيُ  َتَتَح   

ر ُِ تعاس: ﴿ ،ا  بأو َثي   ا  بِك  ُصوُد بَِقولِ . [25]النساء:  ﴾ۓ ۓ ے ے واَُق 

َِِر األَبَكارَ  َُُتَزو   ،َيعنِي احلََرا ُِ ل ا مُ ِب هَو الر  ي  الث   اِن احلُر  الز   َح    ألن   ،َجا  َكَ   ،ج 

ُِ الُفَقَهاُء باِل ِخالف   َنص    الر   ،َعَلي
ُِ ِم ع  َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهلُل لُِثُبو ج 

. هذا ُِ لِ  وفِع 
ُِ ُِ َوَسل َم بَِقولِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ  واهلل تعاس أعلم. ،َعَلي 

** ** ** 
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 ،  ؤ وا مد ت ؤ فأيهما أفض ؟ الشؤراء نقؤداً  : أنا :ج  ميسو: ا ا1السلا 

مؤؤن أخؤؤذ  »أل اقسؤؤيطًا؟ ألنؤؤي أ:غؤؤ  بالشؤؤراء اقسؤؤيطًا ألنؤؤا  بركؤؤة:     

 «.أموا  النا  يريد أداءها أدى ات عنل

َِِش َ روى الشيخان ع   اجلواب: ِج  َعا ُِ  الن بِي   َزو  ُِ َوعنَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل مَ  بِ ُِ َوَسل َم  ن بِي  ال َأن   ،َوَصح  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُعو َكنانَ َصَّل  اهللُ َعَلي   يِف  َين  

اَلةِ  ِ  َعَذاِب  ِم    بَِك  َأُعوذُ  إِن   الل ُهم  » :الص  َقنَب   ِسنيِح اَُ  فِت نَن ِ  ِمن    بِنَك  َوَأُعنوذُ  ،ال 

ا ِ  ج  َينااَُ  فِت نَ ِ  ِم    بَِك  َوَأُعوذُ  ،ال   ُِ اَُنوَ  ح   أ َثمِ اَُن ِمن  بِنَك  َأُعنوذُ  إِن   ل ُهنم  ال ،َ 

َرمِ اَُ وَ   يُ .واَُغَرُم هَو ال   «. غ 

ُُ  َفَقاَ   :َقاَلت   ِِل   َل َثرَ  َما :َقا َتِعيذُ  َما َأك  َرمِ اَُ  ِم  َتس   اهلل؟ َرُسوَ   َيا غ 

ُجَل  إِن  » :َفَقاَ   ِرمَ  إَِذا الر  َث  َُ َِ  َوَوَع َ  ،َفَكَذَب  َح   َل  «.َفَأخ 

ُِ َوَسنل َم:  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ ِِ  َأن نَت  الل ُهنم  »وكاَن م  ُدعا

  ُ َو  ء   َقب َلَك  َفَلي َس  األ  ِخرُ  َوَأن َت  ،ٌَ  َ كَ  َفَلي َس  اآل  ء   َبع   َفَلني َس  الم اِهرُ  َوَأن َت  ،ٌَ 

َقَك  ء   َفو  َباطِ ُ  َوَأن َت  ،ٌَ  ء   ُدوَنَك  َفَلي َس  ال  ي  َ  َعن نا اق نضِ  ،ٌَ  نِنَنا ،الن    ُ  ِمن  َوَأ

رِ  َفق  َرةَ  َأِب  َع   رواه اإلمام مسلم « ال  . ُهَري  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

ِرو ب  ِ اهلل  َعب  ِ  َع   وروى اإلمام مسلم  َعناصِ  ب ن ِ  َعم   ،َرِِضَ اهللُ عننُه  ال 

ُِ َوَص  َرُسوَ   َأن   ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل َم اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ َفنرُ » :َقاَ  ح  نِهي ِ  ُيغ   ُكنلُّ  لِلش 

ي  َ  إِل   َذن ب    «.ال  

ن    ب  ِ اهلل  َعب  ِ  ب  ِ  َُمَم  ِ وروى اإلمام أِح  ع   ُُ  َجح  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عنن

  ُجُلوسا   ُكن ا
ِ
ِج ِ اَُ  بِِفنَاء ِِزُ  ُتوَضعُ  َحي ُث  س  َنَا ُِ َوعنَّل  اهلل َصَّل  اهللُ َوَرُسوُ   ،اد  َعَلي 



 

 296 الفتاوى الرشعي 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ َ  َجالِس  آلِ نَا َبني  َري   .َظه 

ُِ َوَسل َم  َرُسوُ   َفَرَفعَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ هُ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي    ِقَبَل  َبرَصَ

ِ
نَ ء  الس 

هُ  َطأ َطأَ  ُثم   ،َفنََمرَ  ُِ  َعََّل  َيَ هُ  َوَوَضعَ  ،َبرَصَ  ُسنب َحانَ اهلل!  ُسنب َحانَ » :َقناَ   ُثم   َجب َهتِ

ِ ي ِ  ِم  َنَزَ   َماَذااهلل!   «.الت ش 

َمنَا َفَسَكت نَا :َقاَ   نَا َحت ىا  َخجل   َنَرَها َفَلم   ،َوَلي َلَتنَا َيو  َبح   .َأص 

ُت  :َُمَم     َقاَ   ُِ َوَسنل َم  َرُسوَ   َفَسَأل  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َمنااهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِ ي ُ الت    ؟َنَزَ   ال ِذي ش 

ي  ِ  يِف » :َقاَ   ُس  َوال ِذي ،ال   اهلل  َسبِيلِ  يِف  ُقتَِل  َرُجال   َأن   َلو   ،بَِيِ هِ  َُمَم     َنف 

ُِ  ،َعاَ   ُثم  اهلل  َسبِيلِ  يِف  ُقتَِل  ُثم   ،َعاَ   ُثم   َن  َ  َدَخَل  َما َدي     َوَعَلي  ِضَ  َحت ى اد   َيق 

 ُُ نَ  «.َدي 

 ء عىل ذلك:وبنا

ِِزا  ََشعنا  وإن كاَن الرش   ،َك أن َتشرَتَي َنق  ا  فاألَوَس يف َحق    ،اُء َتقسيطا  َجا

 يِ  عنَك.ول َتقوَم الَوَرَثُ  بَِس اِد ال    ،ُُ َُيشى أن َينَتِهَي األَجُل إل أن  

ُِ ا احَل يُث الرش  وأم   َرةَ  َأِب  َع   الذي رواه اإلمام البخاري  ي َرِِضَ  ُهَري 

 ُُ  َوَسل َم أن   بِي  ع  الن   ،اهللُ عن
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َأَخذَ  َم   »ُُ قا : َصَّل  اهللُ َعَلي 

َواَ   ُُ اهللُ  َأد ى َأَداَءَها ُيِري ُ  الن اسِ  َأم  اَلَفَها ُيِري ُ  َأَخذَ  َوَم    ،َعن  ُُ  إِت  َلَف فهذا «. اهللُ َأت 

. هذانِي   َترُيب  للَم يِ  يف ُحس ِ  ُِ  واهلل تعاس أعلم. ،تِ

 : ه  جيو  البيع بالتقسي  مع  يادم الثمن عند املالكية؟2السلا 

ِر واألَجلِ الَبيَع  إن   أوالً: اجلواب: َف   عَّل ُمت   بَِثَم   آِجل  َمعلوِم الَق  
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  ،َجواِزِه م  َحيُث ادُمَل ِ 
ِ
ُِ َبنَي الُفَقهاء ُِ  ،ل ِخالَف في تعاس:  وذلَك لَِقولِ

. [282]البقرة:  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ُِ تعاس: ﴿ ُِ تعاس: ﴿[275]البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ولَِقولِ  ڤ ٹ. ولَِقولِ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 .[29]النساء:  ﴾ڃ

ُُ َتُ  ُّ  َ  فهذِه اآليا فنِذا  ،َرَفنيِ اِِض م  الط  عَّل َجواِز الَبيِع إذا َحَصَل بالرت 

ي  برَِشنِط أن ل  ،َمِ  ُمقابَِل األَجِل كاَن الَبيُع َصحيحا  ياَدِة يف الث  بالز  َرِِضَ اُُشرَتِ

 َهِب.َهِب بالذ  سيَئِ  كالذ  ا ََيري َبينَُه  ِربا الن  َيكوَن الِعَوضاِن ِِم  

َِِش َ  َع   روى الشيخان ثانيًا:  رَتَى: َقاَلت  َرِِضَ اهللُ عنها  َعا اهلل  َرُسنوُ   اش 

ُِ َوَسل َم  َصَّل  اهللُ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ  ،َطَعامنا   َيُنوِديٍّ  ِم   َعَلي  عنا   َوَرَهنَن  ِمن    ِدر 

 .َحِ ي   

قسيِط ما هَو إل َبينع  وَبيُع الت   ،َم ِ عَّل َجواِز الَبيِع َمَع َتأجيِل الث   وهذا َيُ  ُّ 

ُِ أن   ،َم ِ ُل الث  ُمَلج   اَيُ  ما في ُُ ُمَقس   َُ . لُِكل   ،ساطا  ط  أقَثَمنَ  منها أَجل  َمعلوم 
 ِقسط 

ُُ مل َينِرد  يف إل أن ن ،َم ِ صوُص وإن َوَرَدُ بَِجواِز َتأجيِل النث  هذِه النُّ ثالثًا: 

َِ الُفَقهاُء يف ُحكنِم  ،أجيلِ َمِ  م  أجِل الت  صوِص َجواُز ِزياَدِة الث  النُّ  وهلذا اخَتَل

 هذِه اَُسأَلِ .

م  َفَذَهَب َُجهوُر الفُ 
ِِ  ومنُهُم األ

ِ
ُ  م  وَذَهَب الِقل   ،ُ  األرَبَعُ  إس َجواِزهِ َقهاء

. ُِ  إس ََتريِم
ِ
 الُعَل ء

 وبناء عىل ذلك:

م  قسيِط َمَع ِزياَدِة الث  َفَبيُع الت  
ِِ ز  ِعنَ  األ

ِِ  ،ِ  األرَبَعِ  باِل ِخالف  َمِ  َجا
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جَل ُملِزم  برَِشِط أن َيكوَن اختِياُر الث   َُ ك  جاَء يف  ،وإل فال ََيوزُ  ،للُمشرَتي َمِ  

ي  َحاِشَيِ  ال   
ُِ اُالِكِ َزام   َيبِيُعَهان:  سوقي ن يف الِفق ة   بِِِل  َثرَ  َأو   ،َنق  ا   بَِعرَشَ  ،أِلََجل   َأك 

َتارُ  َزامِ  َعََّل  َل  َوَقعَ  َفِِن   َذلَِك، َبع  َ  َوََي  ل  ِ ُُ  َوَقاَ   اإل  يا رَتِ ي ت: ش  رَتَ  َفاَل  ،َذابِكَ  اش 

 واهلل تعاس أعلم. ،. هذاَمن عَ 

حبيؤؤ  أن اخلاسؤؤر  ،: مؤؤا حكؤؤح الرهؤؤان الؤؤذر يكؤؤون بؤؤني املتسؤؤابقني  3السؤؤلا 

 يدفع املتفق عليل بينهما؟

الِعَوُض َبنَي اَُُتَسابَِقنَي ََيُِب أن َيكوَن َمعلومنا  باَُُشناَهَ ِة أوالً: اجلواب: 

ِر أو بالص    َفِ .أو بالَق  

كنأن  َيقنوَ   ،ذا كاَن الِعَوُض َبنَي اَُُتَسابَِقنَي م  أَحِ  ادَانَِبنِي َفَقنطإثانيًا: 

: إن َسَبقَتني َفَلَك َعَل  
ُِ َء   َعَلينَك  ،كذا أَحُ ُُها لَِصاِحبِ ٌَ  ،وإن َسنَبقُتَك فنال 

 يف َجَواِزِه.
ِ
 فهذا ل ِخالَف َبنَي الُفَقهاء

جِل اَُُتَسابَِقنيَ إذا كاَن الِعَوُض َبنَي اُُتَ ثالثًا:  َُ فنال  ،َسابَِقنَي م  َطَرف  َثالِث  

.
ِ
 ِخالَف يف َجَواِزِه كذلَك َبنَي الُفَقهاء

 ،ابُِح َيأُخنُذ الِعنَوَض َكناِمال  والر   ،ا إذا كاَن الِعَوُض م  ادَانَِبنيِ أم  رابعًا: 

َواِحن   ل  ُكنل   ألن   ،الِقن رِ ُُ َنوع  م  أننواِع ألن   ،َفَذَهَب الُفَقهاُء إس َعَ ِم َجَواِزهِ 

 ََيلو م  أن َيغنََم أو َيغَرَم.

 وبناء عىل ذلك:

ُِ َبينَُه  هاُن َبنَي اَُُتَسابَِقنَي عَّل أن َي َفَع اََارِسُ الِعَوَض اُُت  فالر   َفَ  َعَلي

 واهلل تعاس أعلم. ،ُُ َنوع  م  أنواِع الِق ِر. هذاألن   ،ابِِح ل ََيوزُ للر  
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وعنؤؤد دفؤؤع الؤؤثمن    ،: اشؤؤرتى مؤؤين :جؤؤ  سؤؤلعة مببلؤؤا متفؤؤق عليؤؤل    4السؤؤلا 

 ح ندمت بعد  ،فلح أاكلح شيئًا ،أعطاني أكثر من الثمن املتفق عليل

 فماذا يرتا  عليل؟ ،ذهابل

لإلنَسناِن أن َيأُخنَذ َمناَ  اآلَخنِريَ   ُُ ل ََيِلُّ َفَ  الُفَقَهاُء عَّل أن  ات   اجلواب:

وِ بَِسبَِب الس   ُِ تعناس: ﴿ ،واَََطأِ  ه   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ وذلَك لَِقولِ

. [29]النساء:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ُِ تعاس: ﴿  .[58]النساء:  ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ولَِقولِ

ِرو َع   وروى اإلمام أِح   ُُ  َيث ِرِبٍّ  ب  ِ  َعم   َرُسنوُ   َخَطَبنَا: َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوعَّل ُِ َوَسل َم  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  َوَصح 
ُِ ِرئ   ََيِلُّ  َوَل  َأَل » :َفَقاَ  آلِ  َمنا ِ  ِمن    ِلم 

 ُِ ء   َأِخي ُُ  َنف س   بِطِيب إِل   ٌَ   «.ِمن 

اِعِ ي   ُِحَي     َأِب  َع   وروى اإلمام أِح   ُُ  الس  َصنَّل   الن بِني   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن

 ُِ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُجلِ  ََيِلُّ  َل » :َقاَ  َوَسل َم اهللُ َعَلي  ُِ  َعَصا َيأ ُخذَ  َأن   لِلر  ِ  َأِخي  بَِغجل 

ُِ  طِيِب  ِس ةِ  َوَذلَِك  «.َنف  مَ  َما لِِش   ُِ  َرُسوُ   َحر  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

لِمِ اُُ  َما ِ  ِم   َوَسل َم  لِمِ اُُ  َعََّل  س   .س 

اِعِ ي   ُِحَي     َأِب  َع   وروى الشيخان  ُُ  الس  َصنَّل   بِني  عن  الن   ،َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم َقاَ :  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِ  َشي ئا   ِمن ُكم   َأَح    َيأ ُخذُ  َل واهللِ »اهللُ َعَلي  ُِ  بَِغجل   َحق 

ُُ اهللَ  َلِقَي  إِل   ِمُل مَ  ََي  ِقَياَم ِ  َيو  ِرَف    ،ال  ُُ  َبِعنجلا   ََي ِمنُل اهللَ  َلِقنَي  ِمنن ُكم   ا  َأَح  َفأَلَع   َلن

اء   َُ َِِي  َحت ى َيَ هُ  َرَفعَ  ُثم  «. َتي َعرُ  َشاة   َأو   ،ُخَوار   هَلَا َبَقَرة   َأو   ،ُر ُِ  َبَياُض  ُر َفَقناَ :  إِب طِ

ُت  َهل   الل ُهم  »  «.َبل غ 
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 وبناء عىل ذلك:

ُُ ع  ثَ فهذا اَُاُ  الز   َت ُ  الذي َأَخذ 
ِِ ُِ َبينََك وَبنَي لَعِ  اُُت  َمِ  الس  ا َفِ  َعَلي

ي َحرام  َعَليَك 
ُِ  ،اُُشرَتِ َياَنا َِ ِِ  ،وق  ارَتَكبَت ِخَياَن   م  ا والتي هَي م  َوص 

َُتِ َ  َوإَِذا»اُُنَافِِقنَي  َرةَ  َأِب  َع   رواه الشيخان « َخانَ  اؤ  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري  . َوَوَجَب َعن 

ي حت   َعَليَك أن ُُشرَتِ ُِ َحق   ى َتُرد  َتبَحَث ع  ا َُ ع  الُوُصوِ   ،ُُ إَِلي فِن َعَجز

 َوَجَب َعَليَك الت  
ُِ   ،ُص م  هذا اَُاِ  احلََرامِ َخلُّ إَِلي

ِ
ُِ للُفَقَراء فِ وإن   ،وذلَك برَِص 

 َ ُُسَتقَبِل َوَجَب َعَليَك َردُّ َتَبني  ُُ يف ا ُِ  احلَ     َلَك َصاِحُب  ،ل إذا َساََمََك. هذاإ ،إَِلي

 واهلل تعاس أعلم.

 : ه  جيو  شرعًا أن أبيع السلعة ملن كان مالل من حرال؟5السلا 

ُُ اهللُ تعناس:  افِِعي  لإلماِم الش   َجاَء يف كَِتاِب األُم   اجلواب:  بُّ ِحننُ  ولَرِِحَن

  أو ،انَ كَ  ما مِ ر  حَ اُُ   ُ مَ ثَ  أو ،ابَ الر   ُِ الِ مَ  رُ كثَ أَ  م   َ عَ ايَ بَ مُ 
نالغَ  م  ا ِ اَُ  اُب َس تِ اكِ  ِب ص 

  م  ال  ُج رَ  ل  ُج رَ  عَ ايَ بَ  وإن ،ُِ ل  كُ  مِ ر  حَ واُُ 
ِ
  ن  أل ،ينعَ البَ  ِخ فَسنأَ  مل هللء

ِ
  َقن هنللء

 ُل ُجنالر   َي شرَتِ يَ  أن إل ،انَ ينَ بَ  ا  امرَ َح  مُ ر  حَ نُ  ول ،يعُ البَ  ُخ فَس يُ  فال ،ل  اَل َح  ونَ كُ ملِ يَ 

 .رِبُّ واحلَ  يُّ م  والذ   مُ سلِ اُُ  هذا يف اء  وَ وَس ؛ ُُ فُ عرِ يَ  ام  رَ َح   ِ مَ ثَ بِ  أو ،ُُ فُ عرِ يَ  ا  امرَ َح 

 وبناء عىل ذلك:

ي ُكلُّ  ن ،ُُ م  َحَرام  فِذا َكاَن َماُ  اُُشرَتِ َيا من  أو َثَمُ  الس  لَعِ  التني َيشنرَتِ

. ُُ  َعنِي اَُاِ  احلََراِم َفَيحُرُم الَبيُع َل

 احَلالُ  واحلََراُم َفُيكَرهُ ا إذا َكاَن مَ أم  
ُِ ُُ فِي ُِ  ،اُل ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ لَِقولِ

ُِ َوَسل َم:  بِ اََلُ  »َوَصح  ََرامُ  َبني    احل  ُ   َوَبي نَُهَ   ،َبني    َواحل  َلُمَها َل  ُمَشب َها  ِم  َكثجِل   َيع 
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ُُ  ات َقى َفَم  ،الن اسِ  ُِ ا أَ  َشب َها َ َتَب  ُِ  اس  ُِ  لِِ ينِ ِض ُِ  يِف  َوَقعَ  َوَم    ،َوِعر  ُبَها  َكَراع   الشُّ

َعى َ   َير  َمى َحو  ُُ  َأن   ُيوِشُك  احل ِ اهلِل  ِِحَى إِن   َأَل  ،ِِحى   َملِك   لُِكل   َوإِن   َأَل  ،ُيَواِقَع

ُِ  يِف  ِض ُُ  َأر  َ نِ ع   رواه اإلمام البخاري« ََمَاِرُم . هذاَرِِضَ اهللُ  َبِشجل   ب  ِ  النُّع  ُُ  ، عن

 واهلل تعاس أعلم.

ويريد أن يستقرض قرضًا :بويًا لشؤراء ن ؤف    ،:  وجي فقري ا ا 6السلا 

 من إ ح؟ فه  عليَّ ،وأنا أشرتر الن ف الثاني من حر مالي ،بيت

اءُ  اجلواب:  ألن   ،ا  ل ََيُوُز ََشع َبِوي  الَبيِت ع  َطِريِ  الَقرِض الر   َِشَ

ُِ الُفَقَهاءُ  ، ِ ن  الِكَتاِب والسُّ  بِنَص   م  َبا َُمَر  الر   قا  تعاس:  ،وهذا ما َأََجَع َعَلي

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ
 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ژ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ
 ہ ہ ہ ۀ . وقا  تعاس: ﴿[276-275]البقرة:  ﴾ ک ک ڑ ڑ

 .[278]البقرة:  ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

ُُ  َجابِر   َع   وروى اإلمام مسلم  اهللِ َصنَّل   َرُسنوُ   َلَعن َ : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َبا آكَِل اهللُ َعَلي  ُُ  ،الر  كَِل ُُ  ،َوُمل  ُِ  ،َوَكاتَِب  :َوَقاَ   ،َوَشاِهَ ي 

 «.َسَواء   ُهم  »

ُِ الَعمِنيِم: ﴿َيقُ  وجل   نَا عز  َوَربُّ   ۆئ ۇئ وئ وئ ەئوُ  يف كَِتابِن

 .[2]اُاِ ة:  ﴾ ی ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ



 

 302 الفتاوى الرشعي 

 وبناء عىل ذلك:

 هذا البَ 
ِ
اء وََينُرُم َعَلينِك أن  ،يِت فال َيوُز َلِك أن ُتَشاِركِي َزوَجِك يف َِشَ

ُِ عَّل َمعِصَيِ  اهللِ تعاس.ُتِعي  ني

َبا َسُيمَحُ  الر   ألن   ،َباع  الر   وََيُِب َعَليِك أن َتنَصِحي َزوَجِك بالبتَِعادِ 

َُسَكِ . هذا ،َعاِجال  أم آِجال    واهلل تعاس أعلم. ،فال ََتَعِل َماَلِك احلاَلَ  يف هذا ا

: ه  لَّي  بأنؤل مؤن دخؤ  السؤوق للتجؤا:م وجؤ  عليؤل أن يتفقؤل         7السلا 

ع   دين ات؟ وه  لَّي  بؤأن سؤيدنا عمؤر :َّضىؤيَّ اتل عَّنؤُل قؤا : ال يبؤ       

   سوقنا إال من افقل؟

َ  ََيُِب عَّل ُكل  أوالً: اجلواب:   أن َيَتَعل  م  َيَتَعاَمُل بالَبيِع والرش 
ِ
َِ اء َم َتَكالِي

 َفُهَو َواِجب   ُُ َما ل َيتِمُّ ألن   ،اهللِ تعاس
ُِ ُِ  ،الَواِجُب إل بِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ وذلَك لَِقولِ

ُِ َوَسل   بِ  َوَصح 
ُِ ِعل مِ  َطَلُب »َم: َوعَّل آلِ لِم   ُكل   َعََّل  َفِريَض    ال  رواه ابن  ماجنُ « ُمس 

. َمالِك   ب  ِ  َأَنسِ  َع    ُُ  َرِِضَ اهللُ َعن

َم َأحَكاَم الَبينِع َجاَرِة أن َيَتَعل  ُُ ََيُِب عَّل م  َيعَمُل بالت  وَأََجَع الُعَلَ ُء عَّل َأن  

 َ  والرش 
ِ
 وهَو ل َي ِري. ،َباأو الر   ،ى ل َيَقَع يف احلََرامِ َحت   ،اء

ُُ َكاَن َيُِضُب بال ُّ َسي   َثَبَت بَأن  ثانيًا:  ِة من  َيقُعنُ  يف ر  َ َنا ُعَمَر َرِِضَ اهللُ َعن

: ل َيقُع   يف ُسوِقنَا من  ل  ،وِ  وهَو ل َيعِرُف األَحَكامَ السُّ  ُُ وَيُقوُ  َرِِضَ اهللُ َعن

 َبا.َيعِرُف الر  

ُُ َيُطوُف باألَسَواِ   وَكاَن َرِِضَ  نوَيُِضنُب َبعنَض التُّ  ،اهللُ َعن ِة ر  اِر بالن ُّ ج 

َُ  َق    َم    إِل   ُسوِقنَا يِف  َيبِع   َل وَيُقوُ :  ي ِ  يِف  َتَفق   . رواه الرتمذي.ال  
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 وبناء عىل ذلك:

ُِ أن َيَتَفق  وِ  للت  فم  َأَراَد ُدُخوَ  السُّ   ،ِ  اهللِ تعناسَُ يف ِدينَجاَرِة َوَجَب َعَلي

َ وأن َيَتَعل    َم َأحَكاَم الَبيِع والرش 
ِ
 وهَو ل َي ِري. ،َباأو الر   ،وإل َوَقَع يف احلََرامِ  ،اء

ُُ َأن    َُ ُُ َقاَ : ل َيبِع  يف ُسوِقنَا إل م  َتَفق  وَثَبَت ع  َسي ِ َنا ُعَمَر َرِِضَ اهلُل َعن

ي ِ  يِف   واهلل تعاس أعلم. ،اَء أم َأَبى. هذاَبا َش . وإل َأَكَل الر  ال  

فهؤ  مؤن حقؤي     ،ولكن قب  قبضؤل مؤا  والؤدر    ،: وهبين والدر مااًل8السلا 

 أن أطال  بهذه اهلبة اليت مل أقبضها من والدر؟

 إس أن   اجلواب:
ِ
فِذا َوَهنَب  ،إل بالَقب ضِ  اهِلَبَ  ل َتتِمُّ  َذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء

ُُ اهِلَبن َ  ،ا  إِنَسان  آخَر َشيئ َبَض اَُوُهنوُب َلن َُ الَواِهُب َقبَل أن َيق  اهِلَبنَ   فنِن   ،وَما

ء ،َتب ُطُل  بُِح َجز   ُع عَّل الَواِرثنَِي.وُتَوز   ،م  َتِرَكِ  اَُي ِت  ا  وُتص 

 وبناء عىل ذلك:

ُُ َفُهَو َلَك  ،فِذا َوَهَبَك َوالُِ َك اَُاَ   ُُ ِمن َت ُُ ا إذا مَل َتق  وأم   ،وَقَبض  ن َفَلنيَس  ،َبض 

 ُِ ُِ َلَك. ،ُُ َصاَر َتِرَك   ألن   ،َلَك َح   فِي ِع  إل إذا َرِِضَ الَوَرَثُ  الَبالُِغوَن بَِ ف 

ُ ُر اُاُلَحَمُ : أن    ، ِ َي َبننَي أولِدِه يف الَعطِي نُُ ََيُِب عَّل الَوالِنِ  أن ُيَسنو  وََت 

ُِ وَ  ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 
ُِ ُِ َوَسل َم: لَِقولِ بِ ِ ُلوا»َصح  َ  اع  َلِدُكم   َبني  َعطِي ن ِ  يِف  َأو  « ال 

 رواه اإلمام البخاري.

خِصيَص لَِواِح   ُدوَن اآلَخِر هذا الت      إذا َكاَن الَوالُِ  َيعَلُم بَأن  وَخاص  

 ،ِحِم. هذاِ  الر  وَقطِيعَ  ،وُيوِقُعُهم يف الُعُقوِ   ،ِغينََ  يف ُقُلوِب اآلَخِري َ ُ  الض  ُيَول  

 واهلل تعاس أعلم.

** ** ** 
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وأنؤا أ:اسؤلها علؤى     ،ومل يتح العقد عليهؤا  ،: اقدمت من خطبة فتام1سلا ال

 ،بعؤؤض الرسؤؤائ  الغراميؤؤة   وأ:سؤؤ  إليهؤؤا وارسؤؤ  إلؤؤيَّ    ،اهلؤؤااف النقؤؤا  

 فه    ذل  من حرج شرعي؟

طَبُ  ل أأوالً: اجلواب:  َِ وَيبقنى  ،ُجنِل واَُنرَأةِ َثَر هلا يف الَعالَقنِ  َبننَي الر  ا

ُ  الز   ى َيتِم     عنُ حت  وهَي أجنَبِي   ،عنها ا  ُجُل أجنَبِي  الر    واِج َبينَُه .َعق 

 ن َبنَي شبيُب ن َيعني َترقيَ  الَكالِم وِذكَر ََماِسِ  الن  الَغَزُ  والت  ثانيًا: 
ِ
ساء

 للَمرَأِة وَهت ِك ِسرت  هلا. ،ِ  َحرام  واَُرَأِة األجنَبِي   ُجُل األجنَبِي  الر  
 
 ُا يف ذلَك م  إيذاء

 ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ َيقوُ  اهللُ تعاس: ﴿ ثالثًا:

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ . وَيقوُ  اهللُ تعاس: ﴿[53]األحزاب: 

 .[32]األحزاب:  ﴾ڄ ڄ ڄ

 وبناء عىل ذلك:

َراِمي ن ُجنِل أن ُيرِسنَل َفَيحُرُم عَّل الر   َُ َل 
ِِ ُِ َرسنا نَز   أو َُِخطوَبتِن َُ    فيهنا 

َك منا ِزلنَت َرُجنال  وَعَليَك أن َتعَلَم بأن ن ،ك  ََيُرُم َعَليها أن َتفَعَل هذا ،َتشبيب  

َِِل وََيُرُم َعَلينَك أن ُترِسنَل إَليهنا تِلنَك الر   ،   عنَك وهَي أجنَبِي   ،عنها ا  أجنَبِي   سنا

ُ  َبينََك وَبنَي َوِ    ى َيتِم  ُس كذلَك حت  والَعك ، َ الَغراِمي    أمِرها. الَعق 

وأن َتقَطَع  ،م  ذلَك  جل   لذلَك ََيُِب َعَليَك وَعَليها أن َتتوبا إس اهلل عز  

 َبينََك وَبينَها حت  ََجيَع الص  
ُِ ُ . هذا ى َيتِم  ال  واهلل تعاس أعلم. ،الَعق 

نتؤؤف الشؤؤي  القليؤؤ  الؤؤذر ي هؤؤر   : مؤؤا حكؤؤح الشؤؤرع الشؤؤريف   2السؤؤلا 
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  ية شاب ما جتاو  من العمر    ني عامًا؟

ِرو َع   روى اإلمام أِح  وأبو داود أوالً: اجلواب:  ُِ  َع    ُشَعي ب   ب  ِ  َعم   َأبِي

هِ  َع    ُِ  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عنُهم  َج   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ي َب  َتن تُِفوا َل »َسل َم: وَ  ُُ  ،الش  نلِمِ اُُ  ُننورُ  َفِِن ن نلِم   ِمن    َمنا ،س   يِف  َشني َب    َيِشنيُب  ُمس 

اَلمِ  س  ِ ُُ  ُكتَِب  إِل   اإل  ُُ  ُحط   َأو   ،َدَرَج    ِِبَا َوُرفِعَ  ،َحَسنَ    ِِبَا َل  «.َخطِيَئ    ِِبَا َعن 

ِرو َع   وجاَء يف ُمسنَِ  اإلمام أِح   ُِ  َع    ُشَعي ب    ِ ب   َعم  هِ  َع    َأبِي َرِِضَ  َجن  

ُِ َوَسل َم  َرُسوُ   َّنَى: َقاَ  اهللُ عنُهم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِِ  َع   اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   َنت ن

ي ِب  ِم ِ اُُ  ُنورُ  ُهوَ » :َوَقاَ   الش  ناَلمِ  يِف  َرُجنل   َشناَب  َما» :َوَقاَ  «. ل  س  ِ  إِل   َشني َب    اإل 

ُُ رَ  َيت   ،َدَرَج    ِِبَااهللُ  َفَع
ُُ  َوَُمِ ُُ  َوُكتَِبت   ،َسي َئ    ِِبَا َعن   «.َحَسنَ    ِِبَا َل

 ُأِ َ : َقناَ   اهلل َرِِضَ اهللُ عننُه  َعب ن ِ  ب  ِ  َجابِرِ  َع   روى اإلمام مسلم ثانيًا: 

مَ  ُقَحاَف َ  بَِأِب  ُُ  ،َمك  َ  َفت ِح  َيو  ُُ  َوَرأ ُس  .َبَياضا   َغاَم ِ َكالث   َوحِل َيُت

ُِ َوَسنل َم:  َرُسوُ   َفَقاَ   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن وا»اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  ُ نجل   َهنَذا َُ

 
 
ء َتنُِبوا ،بَِش  َوادَ  َواج   «.الس 

ُُ  َذرٍّ  َأِب  َع   ويف ِرواَيِ  اإلمام أِح   اهلل َصنَّل   َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم: اهللُ َعَلي   بِ  َوَصح 
ُِ َس ِ  ِم    إِن  »ُِ َوعَّل آلِ ُتم   َما َأح  نجل   َُ  ُِ ني َب  بِن ن ناءَ  الش  ِ  احل 

َكَتمَ   «.َوال 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ الش    الش   يِب ولو لَِرُجل  يف ِس   َفُيكَرُه َنت 
ِ
وقناَ   ،باِب ِعنَ  َُجهوِر الُفَقهاء

ِهيِب ُ : ل بأَس بُ احلَنَِفي   َعُ و   لرَِت  َ ؛ كن  جناَء يف الَفتناوى َزيُّ إل إذا َقَصَ  الت ن ،ال 

ُِ ِ : )اهِلنِ ي   ي ِب  َنت  ُروه   الش  ِينيِ  َمك  ِهيِب  َل  ،لِلت ز  َعُ و   لرَِت   (.ال 
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 واهلل تعاس أعلم. ،واِد. هذايِب بَِغجِل الس  ول َبأَس م  َصب ِغ الش  

 : ه  جيو  حلق شعر لد: الرج ؟3السلا 

:يف جَسِ  الر   عرُ الش   اجلواب:  ُجِل َينَقِسُم إس َثالَثِ  أقسام 

ُِ َشعر  أَمَر الرش  ُل: األوَّ  ِك ِذهِ  ،ُع برَِت   حيَِ  واحلَاِجبنَِي.َكَشعِر الل   ،وّنى ع  أخ 

ِذهِ َشعر  أَمَر الرش  اِن: الثَّ  ُُ بَِقَ ِر ما َح    ،ُع بأخ   ،عُ َدُه الرش  َفُيزاُ  أو ُيلَخُذ ِمن

 اِرِب.والش   ،ِمثُل َشعِر اإلبِط والَعاَن ِ 

ُُ الرش  اليُث: الثَّ  نِذهِ  ،عُ َشعر  َسَكَت َعن نِذِه؛  ،فلم ينأُمر  بأخ  َُ عن  أخ  ومل َينن

ُُ َداِخل  ََتَت َقوِ  َسي   ُُ َعن ُِ وهذا اَُسكو ُِ َوعنَّل آلِن ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم:  بِ َ »َوَصح  ُِ  يِف اهللُ  َأَحل   َما اَلُ  احل  ََرامُ  ،كَِتابِ مَ  َما َواحل  ُِ  يِف اهللُ  َحر   َوَما ،كَِتابِ

ُُ  َسَكَت  ُُ  َعَفا ِِم ا َفُهوَ  َعن  . َسل َ نَ  َع   رواه الرتمذي « َعن  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

 والص  
ِِ ِر والس  وَي ُخُل يف ذلَك َشعُر األن  اِعَ يِ .اَقنِي والس    

رِ  َحل ِ   َويِف اُُحتاِر:  يف َرد   جاءَ  رِ  َشع  نرِ  الص    كُ  َوالم ه  ََدِب  َتنر   يِف  َكنَذا ،األ 

ُقن َي ِ  ِِِ  . وجاَء ِمثُل هذا يف الَبحِر الر  اهن .ال  ن ،ا ويف اَُوسنوَعِ   ، ِ والَفتناوى اهِلنِ ي 

 ِ .ِ  الُكَويتِي  الِفقِهي  

 وبناء عىل ذلك:

ِر الر   ُذ َشعِر َص   ُُ فأخ  ُِ والن   ،ُجِل أمر  َمعُفو  َعن ِي ومل َيِرد  َنص  بَِتحِريِم ه 

 ُُ ُُ م  األَدِب  ،َعن ُك  الت   ،ولك  َتر 
ُِ  أو الُكف  َشبُّ ما َداَم ل َيقِصُ  في

ِ
ول  ،ارِ َُ بالنِساء

؛ ول َدليَل عَّل ََتِريِم َحل ِ  َشعََيُوُز للُمسلِِم أن َُيَر   ِر َم َشيئا  بُِ وِن َدليل  ِر َص  

ُُ ََشعا   ،ُجِل الر   ُ  َعن ُُ هَو م  َرَِحِ  اهلل تعاس ،فهَو أمر  َمسكو ُُ َعن  ،واَُسكو
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َلَب َ  أب ع   روى احلاكم  ُُ  اََُشني   َثع  ُِ  َرُسو ِ  ع    ،َرِِضَ اهللُ عن اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ َتُ وَها َفال ا  ُحُ ود ح    اهللَ  إن»: قا َوعَّل آلِ َلُكم  َفَرَض و ،َتع 

َِِض  م ُتَضي ُعوَها، فال َفرا ياءَ  وَحر  ياءَ وَتَرَك  َتن تَِهُكوها، َفال أش  ِ م   أش  جل  يان   َُ  م  نِس 

ُُ  َرِح     ولك  ،ُكمَرب    واهلل تعاس أعلم. ،. هذا«فيها َتب حُثوا لاقَبلوها وفَ  ،َلُكم  ِمن

 :م ال غري وال غريم؟: ه  جيو  الن ر لعو4السلا 

 ف  ُدوَّنا للص  َد َبعُض احلَنَِفي  َح    اجلواب:
 ُ َحيُث قنالوا  ،غجلِ ِ  أرَبَع َسنَوا

ُُ يف هذا الُعُمرِ بأن   ُُ الُقُبُل والن ُّ  ،ُُ ل َعوَرَة َل ُ  إس َعرش  َعوَرُت  ،ُبرُ وم  أرَبِع َسنَوا

ُُ َكَعوَرِة الَبا  لِِغنَي.وَبعَ  الَعرِش َتكوُن َعوَرُت

ن ،فال َعوَرَة هلا إذا َكاَنت َرِضنيَع    ،غجلةُ ا الص  أم   نجَل الر  وأم  َُ ِضنيَعِ  إذا مل ا 

 ،َفَعوَرُْتا َكَعنوَرِة الَكبنجَلةِ  ا اَُسُّ أم   ،َمرِ سَبِ  للن  هَوِة فال َعوَرَة هلا بالن  الش   َتبُلغ  َح   

سنَبِ  ُة اُُشنَتهاُة َفَعوَرُْتنا َكَعنوَرِة اُنرَأِة بالن  غجلَ ا الص  أم   ،َلهاُجِل أن ُيَغس  َليَس للر  

 .َمِر واَُس  للن  

 وبناء عىل ذلك:

ُ  َمُر إس َعوَرِة الص  فال ََيوُز الن   ُُ َكَعنوَرِة  ،غجِل إذا َبَلَغ َعرَش َسننَوا وَعوَرُتن

ُُ الس   ،جا ِ الر   . وأتاِن إس َح   وما َقبَلها َعوَرُت  ُ  أرَبِع َسنَوا

غجَلُة فِذا َكاَنت ُمشَتهاة  َفَعوَرُْتا َكَعوَرِة اُرَأِة الَكبجَلِة ل ََيوُز ا الص  أم  

ع   والَغضُّ  ،ا إذا َكاَنت َرِضيَع   ِضمَ  احلَوَلنِي فال َعوَرَة هلاأم   ،َمُر إَليهاالن  

ِِِر األحواِ  َأوَس. هذاالن    واهلل تعاس أعلم. ،َمِر يف َسا

 جيو  بيع أدوا  الزينة للمرأم املتربجة؟ : ه 5السلا 
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 . فالَبيُع للَمنَواد  [275]البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ َيقوُ  اهللُ تعاس: ﴿ اجلواب:

جِل اَُُحر   ز  ََشعا  بَِشكل  عامٍّ َُ
ِِ  الز   ،َمِ  ََشعا  َجا

ُِ ينَنِ  وم  َُجَلِ  ذلنَك َبينُع أَدوا

 إن َكاَنت َمصنُوَع   م  اََُواد  للن  
ِ
 اِهَرِة.الط   َساء

وَّناننا  ،قنَوىوالت   أن َنَتَعاَوَن عنَّل النَِب   وجل   إس َجانِِب هذا َأَمَرنا اهللُ عز  

 ۆئ ۇئ وئ وئ ەئقنا  تعناس: ﴿ ،َعناُوِن بناإلثِم والُعن وانِ ع  الت  

 .[2]اُاِ ة:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 وبناء عىل ذلك:

 الز  
ُِ  بَِشكل  عامٍّ َجاِِ ينَِ  للن  َفَبيُع أَدوا

ِ
ُِِع  ،ز  ََشعا  َساء ولك  إذا َعلِنَم الَبنا

ناَُرَأَة َسَتجَعُل تِلَك الز   بأن   َجن   فنال اِرِع ُمَتََب  ينََ  عَّل َجَسِ ها وََتُرُج بنُ إس الش 

ُُ أن َيبِيَعها ذلَك   َعاُوِن عَّل اإلثِم والُع واِن.ُا يف ذلَك م  الت   ،ََيُوُز َل

َم بأّن  أم  
يا إذا َعلِ  أو أماَم الن   ،ِ  بُ أماَم َزوِجهاَزيُّ ذلَك للت   ا َستشرَتِ

ِ
َساء

ُِ فال َحَرَج. هذا  واهلل تعاس أعلم. ،اُُسلِ 

إذا دخلؤت عليؤل وهؤو       ،: ما حكح س ل املرأم على الرج  األجؤنيب 6السلا 

 أو ليدليتل؟ ،عيادال

ز  ََشعنا  َجن ُجنِل األجنَبِني  يف َحنِ يِث اَُنرَأِة َمنَع الر   األصنُل  اجلواب:
ِِ ا

ُِ التي َذَكَرَها اهللُ تعاس يف الُقرآِن الَعمِيمِ  وطِ ُِ تعناس:  ،برُِشُ وذلَك م  ِخالِ  َقولِن

. [32]األحزاب: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿

ُِ تعاس:   .[53]األحزاب: ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿وَقولِ

 وكذلَك بالن  
ِ
ُِ اَُرَأِة ِعنَ  َُجُهوِر الُفَقهاء  بَِح    سَبِ  لَِصو

ُِ  َليَس بَِعوَرة   ،َذاتِن
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ُجُل م  َسَ ِع ول ُيمنَُع الر   ،ُجلِ ول َُتنَُع اَُرَأُة م  إسَ ِع َصوِْتا ِعنَ  احلَاَجِ  للر  

 َصوِْتا.

 إس أن  
ِ
وذلنَك  ،ُُ ََيُرُم عَّل اَُرَأِة أن ََتَضنَع بنالَقو ِ وَذَهَب َُجُهوُر الُفَقهاء

 وََتَيُّ بَِتمطِيِط الَكالِم وَتل
ُِ ُِ ِيينِ َُ اَُنرَأِة ك  ََيُرُم عنَّل الر   ،ِع ُجنِل أن َيسنَمَع َصنو

 ذ  َمَع َخوِف الِفتنَِ .بَِتَلذُّ 

 وبناء عىل ذلك:

 م  الَكالِم َمَع الر  
جُل َِمنُوَع   َُ وم  َُجَلنِ   ،ِعنَ  احلَاَج ِ  ُجِل األجنَبِي  فاَُرَأُة 

 ُجِل عَّل الن  الر   َفَيُجوُز َسالمُ  ،المُ الَكالِم الس  
ِ
 عنَّل الر  والن   ،َساء

ِ
عنَّل  ،َجنا ِ َسناء

 الر  
ِ
ُِ أصنَحاُب الُقُلنوِب ِِم ن ا  إذا َكناَن َخالِين ،اِجِح م  أقَواِ  الُفَقهاء ا َيطَمنُع فِين

ِ  الِفتنَِ . ،اَُِريَض ِ   وبرَِشِط أم 

 الس  ا إذا ِخيَفِت الِفتنَُ  م  َجر  أم  
ِ
 الس  َفُتمنَُع اَُر ،المِ اء

ِ
الِم وم  َأُة م  ابتَِ اء

ِك الت   ألن   ،هِ َرد   ُع اَُفَسَ ِة ُمَق    ،سلِيِم َدف ع  للَمفَسَ ةِ َدفَع الِفتنَِ  برَِت  م  عَّل وَدف 

 واهلل تعاس أعلم. ،َجل ِب اَُنَفَعِ . هذا

 : ه  جيو  االستماع إ  النار؟7السلا 

نَعِري  مَ  َأِب روى اإلمام البخاري ع   اجلواب: َش  ُُ  الِنك  األ   ،َرِِضَ اهللُ َعنن

ُِ َوَسل َم َسِمَع الن بِي  ُُ أن   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ تِي » :َيُقوُ  َصَّل  اهللُ َعَلي  َلَيُكوَن   ِم   ُأم 

َر وَ  َم   َ َِريَر َوا َر َواحل 
ِ َتِحلُّوَن احل  َوام  َيس   «.َعاِزَف اَُ َأق 

  ُُ اتُ وَ رُ وَ ن  ارُ ز  البَ وروى 
ُ  قَ ثِ ُُ  ك  الِ مَ  ب ِ  سِ نَ   أَ عَ  ن ا  اَ  قَ  :اَ  قَ َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل َم:  اهللِ وُ  ُس رَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ا نيَ يف الن ُّ  انِ وَننلعُ مَ  انِ وتَ َص »َصَّل  اهللُ َعَلي 
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  ن َ عِ  ار  زمَ مِ  ،ةِ رَ واآلِخ 
 مَ ع  نِ

ور  ن     ن َيعنِي: َصيَح   ن    ن  رَ وَ  ،ن َيعنِي: ِعنَ  َحاِدِث رُسُ

 «.   يبَ ِص مُ  ن َ عِ 

ُُ َع   َنافِع  وروى أبو داود  َرِِضَ اهللُ َسنِمَع اب نُ  ُعَمنَر : َقناَ  َرِِضَ اهللُ َعن

َمارا  َعنُه   ُِ  ،ِمز   َعََّل ُأُذَني 
ُِ
َبَعي  ِريِ   َوَنَأى َع ِ  ،َفَوَضَع إِص   ،َينا َننافِعُ  :َوَقناَ  ِ   ،الط 

َمُع َشي ئا    .َل  :َفُقل ُت  :َقاَ   ؟َهل  َتس 

ُِ  :َقاَ    ِم   ُأُذَني 
ُِ
َبَعي  ُِ َوعنَّل ُكن ُت َمَع الن بِي   :َوَقاَ   ،َفَرَفَع إِص  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ  .َفَصنََع ِمث َل َهَذا ،َفَسِمَع ِمث َل َهَذاآلِ

َعِري  وروى اب  ماجُ  َش  ُُ َرِِضَ َع   َأِب َمالِك  األ  َقاَ  َرُسنوُ  : َقاَ   اهللُ َعن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نرَ »اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  َم   َ تِني ا نَب   َنناس  ِمن   ُأم  َ  ،َلَيرش 

ِمَها ِ اس  وَّنَا بَِغجل  َزُف َعََّل رُ  ،ُيَسمُّ ُِ اُُ َعاِزِف وَ اَُ وِسِهم  بِ ؤُ ُيع  ُِ  ،َغن َيا  ِِبِمُ اهللُ ََي ِس

َض  َر  َنَاِزيرَ  َوََي َعُل ِمن ُهمُ  ،األ   َ ِقَرَدَة َوا  «.ال 

 إس أن  
ِ
 والُفَقَهاء

ِ
ن وق  َذَهَب َأكَثُر الُعَلَ ء أو  ،   اََُعاِزَف َسنَواء  َكاَننت َوَتِري 

ي  
ِِ جَلَها ،   أو َجوفِي   ،   َهَوا َُ  ال ُّ  ،هَي َحَرام   ،أو 

ِ
اِد يف األَعنَراِس واألَعَين ف  باستِثنَاء

ِوَها.  وَنح 

 وبناء عىل ذلك:

. هذااِي ِعنَ  َعام  فال ََيُوُز الستَِ ُع إس الن  
ِ
 واهلل تعاس أعلم. ،ِ  الُفَقَهاء

 : ه  شعر املرأم من العو:م اليت جي  سرتها؟8السلا 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ َيُقوُ  اهللُ َتبَاَرَك وَتَعاس: ﴿ اجلواب:

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱَك وَتَعناس: ﴿. وَيُقوُ  َتبَارَ [31]النور: 
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 .[59]األحزاب:  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 
ِ
َفاِ  الُفَقَهاء ُنم  ،وَشعُر اَُرأِة ِمَ  الَعوَرِة التِي ََيُِب َسرُتَها وَهذا بِات  َكنَ  أّن 

. ُِ َفُقوا َعََّل َعَ ِم َجواِز الن َمِر إس َشعِر اَُرأِة األَجنَبِي ِ  وَمس   ات 

ُِ وإن َكناَن وَذَهَب  افِِعي ُ  إس الَقنوِ  َبَعنَ ِم َجنَواِز الن َمنِر إِلين احلَنَِفي ُ  والش 

 َقب َل اِلن ِفَصاِ  َل  ُكل   َوإِن  َجاَء يِف َرد  اُُحَتاِر:  ،ُمنَفِصال  
ُِ
و  َل ََيُوُز الن َمُر إَلي  ُعض 

ِر َرأ ِسهَ   َوَشع 
ُِ ِر َعاَنتِ َ ُه َكَشع   .اََيُوُز َبع 
 وبناء عىل ذلك:

 ُمت ِصال   ،فِن  َشعَر اَُرأِة ِمَ  الَعوَرِة التِي ََيُِب َسرُتَها
ُِ وََيُرُم الن مُر إِلي

 
ِ
َفاِ  الُفَقَهاء افِِعي ِ  واحلَنَِفي ِ . هذا ،بِات   ُمنَفِصال  ِعنَ  الش 

ُِ واهلل  ،وََيُرُم الن َمُر إلي

 تعاس أعلم.

وهنؤا  مؤن    ،  السؤويد بسؤب  هؤذه األ مؤة   بلؤدنا     : لقد سافرنا إ9السلا 

فهؤ    ،بؤدون ذبؤ    ،يذب  الغؤنح والؤدجاج عؤن طريؤق ال ؤعق الكهربؤائي      

    أكلل؟

نل  أكنِل  اجلواب: نَبُب اُُوِصنل حِلِ  اَُأُكوَلنِ  ِهنَي الس 
ُِ الت ذكَِيُ  لِلَحيَوانا

ي   بِح  ،احلَيَواِن الََب  ني ِ  ،أو الَعقرِ  ،الن حرِ  أوِ  ،والت ذكَِيُ  َتُكوُن بالذ  ول ُبن    ،أِو الص 

ي  ل  ،ِم  َقطِع احلُلُقوِم واألَوَداِج 
ِِ ِ  الَكهُرَبنا نع  ا َقت ُل احلَيواِن َع  َطِرينِ  الص  أم 

. ُِ ِ  َوَقب َل َموتِ ع  ُُ َبعَ  الص  ي احلَيواَن اَُذُبوَح إل إذا َذَبَح  ُيَذك 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ َفَِذا ُذبَِح  َُو عِ  وَقبَل ا َُأُكوُ  ال لحِم بعَ  الص  مُ  ،احَليَواُن ا  ،وَساَ  ال  
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 ُُ عِ   ،َفَيِحلُّ أكُل َُ بِالص  ا إذا َما ُُ  ،أم  ُُ َيُكوُن َمي َت    ،َفال ََيِلُّ أكُل واهلُل َتعاس  ،ألن 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱَيُقو : ﴿

 ،. هذا[3]اُاِ ة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 اهلل تعاس أعلم.و

 : ما هي ح قة القزع؟ وما حكمها   الشرع؟10السلا 

َِِشن َ  َعن   روى اإلمام أِح  وأبو داود أوالً: اجلواب:   ،َرِِضَ اهللُ َعنهنا َعا

َا رُ  َكانَ : َقاَلت   َأّن  ُِ َوَسنل َم  َرُسو ِ  َشع  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن َ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي   َفنو 

َوف   ُم  ِ  َوُدونَ  ،َرةِ ال  َرُة: اد  ن نيِ َننذُ األُ  إس انَ َكن امَ . الَوف  رِ من  الش  نزُ اوِ َُيَ  َل وَ  ،ع  ؛ اُُهَ

 .نيِ بَ نكِ اَُ  عَّل سِ أ  الر   رِ ع  َش  م  ىامَ رَ تَ  امَ :  ُ م  ادُ و

َرةَ  َأِب  َع   وروى أبو داود  ُُ  ُهَري  ُِ اهللِ َصَّل  اهللُ َعلَ  َرُسوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ َعن ي 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُُ  َكانَ  َم   » :َقاَ  َوعَّل آلِ ر   َل ُُ  َشع  ِرم   «.َفل ُيك 

 أ ع  وروى اإلمام مالك يف اَُُوط  
ِ
ُُ  َيَسار   ب  ِ  َعَطاء  َكنانَ : َقاَ  َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل َم  َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِج ِ اَُ  يِف اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ِِرَ  َرُجل   َفَ َخَل  ،س   َثنا

أ سِ  َي ِ  الر  ُِ  َفَأَشارَ  ،َوالل ح  ُِ َوَسنل َم  َرُسوُ   إَِلي  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُرج   َأن بَِيِ هِ  ُُ  ،اخ  نِي َكَأن  اَلَح  َيع  ُِ  َشَعرِ  إِص  ُِ  َرأ ِس ُجُل  َفَفَعَل  ،َوحِل َيتِ  .َرَجعَ  ُثم   ،الر 

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   اَ  َفقَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ا   َهَذا َأَلي َس »اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي   َخجل 

ِِرَ  َأَحُ ُكم   َيأ ِ َ  َأن   ِم    أ سِ  َثا ُُ  ،الر   «.َشي َطان   َكَأن 

َ  الر  َعر  ثانيًا: 
لِ ِر الر  َف الُفَقَهاُء الَقَزَع: هَو أن ََي  َض َشع  َك  أ سِ ُجُل َبع  ُ وَيرت 

َض  َ  َمَواِضَع ُمَتِفر   ،الَبع 
لِ .أو ََي   َق  
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ُِ َوعَّل  الن بِي   َأن   ،َرِِضَ اهللُ َعنُه  ُعَمرَ  اب  ِ  َع روى أبو داود  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُض  ُحلَِ   َق    ا  َصبِي   َرَأىآلِ ِرهِ  َبع  ُُ  َوُتِركَ  ،َشع  ُض  َعن    َفنََهناُهم   ،َبع 

لُِقوهُ » :َوَقاَ   ،َذلَِك  ُُ  اح  ُرُكوهُ  َأو   ،ُكل  ُُ  ات   «.ُكل 

اهللِ َصنَّل  اهللُ  َرُسوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ َعنُه  ُعَمرَ  اب  ِ  َع ويف ِرَواَي   للشيخني 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َقَزعِ  َع  َّنَىَعَلي   .ال 

 وبناء عىل ذلك:

ُك الَبع ضِ فال ََيُوُز َح  ِر وَتر  ع  ِض الش   هذا م  الَقَزِع اَُن ِهي   ألن   ،ل ُ  َبع 

 ُُ ُخُل يف ذلَك َحل ُ  َوَسِط الر   ،َعن  ُِ وَي   ُك َجَوانِبِ ُُ  ،أ ِس وَتر  وهذا َما َتفَعُل

ُِ وكذلَك َحل ُ  َجَوانِِب الر   ،َصاَرىالن   ُك َوَسطِ ُُ َكثجِل   ،أ ِس وَتر  م   وهذا َما َيفَعُل

 السُّ 
ِ
وهذا م   ،أ سِ َمِ  الر  وكذلَك َي ُخُل يف الَقَزِع َحل ُ  الَقَفا ُدوَن ُمَق    ،َفَهاء

ِل اَُُجوِس.   واهلل تعاس أعلم. ،هذافِع 

 : ه  جيو  شرعًا للشاب أن يسكن شهوال باالستمناء بيده؟11السلا 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹَيُقوُ  اهلُل تعاس: ﴿أوالً: اجلواب: 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
ُِ [7-5]اُلمنون:  ﴾چ چ چ ُِ بَِغجِل َزوَجتِ َوتِ كنَِي َشه   ،. فم  َطَلَب َتس 

 اُُِوَن اَُُتَجاِوُزوَن.والَعاُدوَن ُهُم الم   ،ا  وَيُكوُن َعاِدي ،فق  ابَتَغى َما َوَراَء ذلَك 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿوَيُقننوُ  اهللُ َتَبنناَرَك وتعنناس: ﴿

ُر بالَعَفاِف َيقَتِض الص  [33]النور:  ﴾ڦ ڤ ڤ َ َع   . واألَم    ِسَواُه.َب 

ُِ  الن بِي   َمعَ  ُكن ااهللِ َقاَ :  َعب  ِ وروى اإلمام البخاري ع   َصَّل  اهللُ َعَلي 
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ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ  .َشي ئا   َنِج ُ  َل  َشَبابا  َوعَّل آلِ

ُِ َوَسل َم: اهللِ َصَّل  اهللُ َعلَ  َرُسوُ   َلنَا َفَقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ رَشَ  َيا»ي   َمع 

َباِب  َتَطاعَ  َم  ،الش  َباَءةَ  اس  ج   ال  َيَتَزو  ُُ  ،َفل  ضُّ  َفِِن  َُ َبرَصِ  َأ َص ُ  ،لِل  ِج  َوَأح   َوَم    ،لِل َفر 

ع   مَل  
َتطِ ُِ  َيس  مِ  َفَعَلي  و  ُُ  ،بِالص  ُُ  َفِِن   «.ِوَجاء   َل

ناَُالِكِي ن َذَهَب ُفَقَهاءُ ثانيًا:  السنتِمنَاَء بالَينِ   ِ  واحلَنَابَِلنِ  إس أن  افِِعي  ِ  والش 

 الت   ،َحَرام  
ُِ ِزيُر؛ وَقاَ  ُفَقَهاُء احلَنَِفي  وفِي ِري   ع  َرُه ََت   .ِ : ُيك 

 وبناء عىل ذلك:

ِكنُي الش    بالَي ِ فال ََيُوُز َتس 
ِ
َوِة بالستِمنَاء ُر هذا  ولو َكاَن َيِصحُّ  ،ه  األَم 

ُِ الن   ُِ َوَسل مَ  بِيُّ ألرَشَ  إَِلي بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َياِم بل َأرَشَ  إس الص   ،َصَّل  اهلُل َعَلي 

ُِ َمَشق  الص   َمَع أن   ،َكاِح ُ  َعَجَز ع  الن   َم فِي َهُل م   ،   و  منَاَء بالَيِ  َأس 
والستِ

مِ الص   ُِ َصَّل   ،و  ُِ َوَسل مَ ولك  َما َأرَشَ  إَِلي بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ألن   ، اهللُ َعَلي 

 َمَضارُّ 
ُِ ِر والت   ،َتُعوُد عَّل الَبَ نِ  الستِمنَاَء بالَيِ  فِي وق  ُتِعيُ   ، بجِلِ وعَّل الِفك 

 واهلل تعاس أعلم. ،َواِج. هذااإلنَساِن ع  الز  

بواؤوكس    جؤراء عمليؤا  ا قؤن مبؤادم ال    إحكح الشؤرع     ما: 12سلا ال

 ؟خفاء التجاعيدإأماكن معينة من الوجل بغرض 

 ق  َتُكوُن َناَِتَ   ع  َتَق ُّ  إن   اجلواب:
ُِ
اِعيَ  الَوج  ُخوِ  يف والن ُّ  ،ُم الُعُمرِ ََتَ

.وق  َتُكوُن َناَِتَ   ع  َأسَباب  َمَرِضي   ،يُخوَخ ِ الش   ِس       

ُِ بَِسبَِب الش   اِعيُ  الَوج     فال ََيُوُز ُمَعاَدَُتَها بَِعَملِي   ،يُخوَخ ِ فِن  َكاَنت ََتَ

ِوَي ِ  ،يَزرِ أو ع  َطِريِ  الل   ،   ِجَراِحي   ِض األَد  ِ  بَِبع  َل ِ  اهللِألن   ،أو احلَق  َِ يجِل    .تعاس ُُ َتغ 
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ُِ بَِسَبب  َمَرِِضٍّ أم   اِعيُ  الَوج  َزاَلنِ  فال َحَرَج م  ُمَعاَدَتَِها إل ،ا إذا َكاَنت ََتَ

ُِ الت   ِوي ُُ َواِضحإذا َكاَن الت   ،ش  ِوي ِعَها اُُعَتاِد.َحت   ،ا  وَكبجِل ا  ش  ُة إس َوض   ى َتُعوَد الَبرَشَ

 وبناء عىل ذلك:

 َدَخنَل يف ِسن   
ُِ إلنَسنان  ن اِعينِ  الَوج  ِس إلَزاَلِ  ََتَ ُ  الُبوُتوك   َفِذا َكاَن َحق 

نهنذا  ألن   ،يُخوَخِ  فال ََيُنوزُ الش   عن   ا  قنا  تعناس ُلنَِب  ،يَطانِ من  َتنزِينِي الش 

 .[119]النساء:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ يَطاِن: ﴿الش  

 ُ  هَو يف ِس   وأم  
ُِ بَِسَبب  َمَرِِضٍّ أو َحاِدث  اِعيِ  الَوج   ا إذا َكاَن إلَزاَلِ  ََتَ

ِط أن ل ُيلِذَي ال    ،َباِب فال َحَرَج إن  َشاَء اهللُ تعاسالش   رَش 
وأن ل  ،ُء اَُِريَض َوابِ

ِصَ  اإلنَساُن بذلَك الت    واهلل تعاس أعلم. ،َ . هذاَزيُّ َيق 

 فه  جيو  لي معاجلة الرجا ؟ ،: أنا طبيبة نت ة13السلا 

ُِ بأن   ا ل َشك  ِِم  أوالً:  اجلواب: ُ  الر   َساَء ُه   الن   فِي
ِِ َدور   وهَلُن    ،َجنا ِ َشَقا

ن ،َكبجِل  يف اُُجَتَمعِ  َر وباَُُقابِنِل َحنذ   ،   وق  َجَعَل اإِلسالُم لُِكلٍّ ِمنُهَ  َعَمال  وَمَهم 

ُِ َوَسل َم م  َمَفاِسنِ  ُخنُروِج اَُنرَأةِ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َسي ُ َنا َرُسوُ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ  الن بِي   َع  ،َرِِضَ اهللُ َعنُه  َعب اس   اب  ِ  َع روى الشيخان  ،للَعَملِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُلَون   َل » :َقاَ  َوعَّل آلِ َرَأة   َرُجل   ََي  وروى «. ََم َرم   ِذي َمعَ  إِل   بِام 

ُِ  الن بِي   َع  ،َعن ُهَ  اهللُ  َرِِضَ  َزي     ب  ِ  ُأَساَم َ  َع   الشيخان  ُِ َوعنَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم َوَص  بِ ُت  َما» :َقاَ  ح  ِ ي َتَرك  َجا ِ  َعََّل  َأََض   فِت نَ    َبع    ِم    الر 
ِ
 «.الن َساء

ِهي  ثانيًا:  نُهنَاَك َقاِعَ ة  فِق  ُ ؛ وهنذِه    َتُقنوُ : الُض  ُِ ُمنوَرا ُُ ُتبِنيُح اَُح  وَرا

ُِ تعناس: ﴿ ُر . والضنطَِرا[119]األنعنام:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ َمأُخوَذة  م  َقولِن
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ُموُر هَو اَُن ِهيُّ  ،َحاَج   َشِ يَ ة   ُُ ََشع واَُح   ا  وَمعنَى الَقاِعَ ِة: اَُمنُوُع ََشعن ،ا  َعن

 ُ َ  ألن   ،وَرةِ ُيَباُح ِعنَ  الُض   َر ُيَزاُ .الُض 

 وبناء عىل ذلك:

ُل أن   لنَك من  ُنا يف ذ ،َجناَ  بِيَبِ  أن ُتَعنالَِ  الر  ُُ ل ََيُوُز للَمرَأِة الط  فاألَص 

ُِ واط   ،وَمسٍّ  ،م  َخل َوة   ،   ََمَاظجَِل ََشِعي    ،وَمنا َشناَكَل ذلنَك  ،الع  عَّل الَعنوَرا

 .ا  هذا َِمنُوع  ََشع وُكلُّ 

َفِعنَ  ذلَك ُيَباُح هلذِه  ،إل هذِه اَُرَأةَ  ا  اَُِريَض الذي ل ََيُِ  َطبِيب ولك   

ُُ بِرَشِط َعَ ِم اََ  ُِ اَُرَأِة أن ُتَعاِدَ َوِة بِ ُ  وأن ل ََتَس   ،ل  َ اِر الُض  ُُ إل بِِمق  وَرِة. ِمن

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

 : ما هو حكح الشرع   القرعة   األمو: املباحة؟14السلا 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋَيقوُ  اهللُ َتَبناَرَك وتعناس: ﴿ اجلواب:

 ،ََيُضن ها . أي:[44]آ  عمنران:  ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

عوا َعلَ   يها.فاقرَتَ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ وَيقننوُ  َتَبنناَرَك وتعنناس: ﴿

اس  َعب ن . َيقوُ  ابن ُ [141-139]الصافاُ:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

﴿ : ُُ  ﴾ أقَرَع.َفَساَهمَ َرِِضَ اهللُ عنُه : َقوُل

َرةَ  َأِب  َع   وروى اإلمام البخاري  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري  َصنَّل  اهللُ  الن بِني   َأن   ،َعن ن

 ُِ ُِ َوَسل َم  َعَلي  بِ  َوَصح 
ُِ م   َعََّل  َعَرَض َوعَّل آلِ َيِمنيَ  َقو  ُعوا ال  َ نَهمَ  َأن   َفَأَمرَ  ،َفَأرس   ُيس 

َيِمنيِ  يِف  َبي نَُهم   ُم   ال  ُِ  َأيُّ لِ  .ََي 
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أو  ،وقن  َتكنوُن ُمباَحن    ،ِ  الُقرَعِ  بَِشكل  عامٍّ َفَ  الُفَقهاُء عَّل َمرشوِعي  وات  

.أو َُمَر   ،أو َمكروَه    ،َب   أو َواجِ  ،َمنُ وَب     َم  

 وبناء عىل ذلك:

 ،لَِصاِحِب احَل    ُع احلَ   والتي ل ُتَضي   ،فِذا كاَنِت الُقرَعُ  يف األُموِر اُُباَح ِ 

َزة  ََشعا . هذا
ِِ  واهلل تعاس أعلم. ،َفَجا

 

** ** ** 
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فه  جيؤو  لؤل    ،ومل يعر  اآلخذ ،: :ج  فقد مبلغًا كبريًا من املا 1السلا 

 أن يستعني بأه  اخلربم الذين يتعاملون مع اجلن؟

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ َيقوُ  اهللُ تعاس: ﴿ اجلواب:

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ. وَيقوُ  تعاس: ﴿[6]اد :  ﴾ک ک

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
 ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 .[128]األنعام:  ﴾ھ ھ

َتم  وَمعنى  ُضننَا بِنَبع ض  اس   منوا اِدن   َبعنَض اإلننِس َعم   : َيعنني أن  َتَع َبع 

وأحَُضنوا هَلُنم منا  ،َخَ موُهم ب  ُيري ونَ  واِد ُّ  ،وَخَضعوا هَلُم واسَتعاذوا ِبِم

 َيطُلبوَن.

ُِ  الن بِني  ع   ،َرِِضَ اهللُ َعنها َصِفي  َ  َع   وروى اإلمام مسلم  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم َوعَّل آلِ  بِ  َوَصح 
افا   َأَتى َم   » :َقاَ  ُِ ُُ  َعر    َع    َفَسَأَل

 
ء َبل   مَل   ٌَ  ُُ  ُتق   َصناَلة   َلن

َبِعنيَ   «.َلي َل    َأر 

َرةَ  َأِب  َع وروى اإلمام أِح   ُُ  ُهَري  اهلل َصَّل   َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ وَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِِضا   َأَتى َم   »َسل َم: اهللُ َعَلي  َرَأة   َأو َحا  َكاِهننا   َأو   ُدُبِرَهنا يِف  ام 

 ُُ َق ن    َعنََّل اهللُ  َأن نَزَ   بِنَ   َكَفرَ  َفَق    ،َيُقوُ   بَِ   َفَص   ُِ  َُمَم  ُِ َوعنَّل آلِن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل مَ  بِ  «.َوَصح 

 إل أن   ،اِف لَكناِهُ  كنالَعر  وا ،عي ِعل نَم الَغي نِب اُف: هَو النذي َين   والَعر  

 والَكاِهُ  َُيَِبُ باألحواِ  اُاِضَيِ . ، ِ اَف َُيَِبُ باألحواِ  اُُسَتقَبلِي  الَعر  



 

 324 الفتاوى الرشعي 

 وبناء عىل ذلك:

 الذيَ  َيَتعاَملوَن َمَع اِدن   فال ََيوُز الذ  
ِ
ُن ،هاُب إس هللء م من  َُجَلنِ  ألّن 

وَتصن يُقُهم ُكفنر  بن  ُأننِزَ  عنَّل  ،ُب إَليِهم َحنرام  هاوالذ   ،افنَي والَكاِهننيَ الَعر  

ُِ َوَسل َم.ِ نا َُمَم  َسي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

   

 بأن  ول ََيوُز اْت  
مُُ هَو الس  اُم أَح   َصنَّل  اهللُ  بِني  الن   ألن   ،اِرُ  بِناء  عَّل َقنوهِلِ

 َوَصح  
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل َم َيقوُ : َعَلي  َبي نَ ُ »بِ ِعياُُ  َعََّل  ال  َيِمننيُ  ،   َعىاُُن َعنََّل  َوال     

 ُِ ِرو َع   رواه الرتمذي « َعَلي  ُِ  َع    ُشَعي ب   ب  ِ  َعم  هِ  َع    َأبِي  َرِِضَ اهللُ عنُهم. َج  

 أن  الر   فِذا َشك  
 بالَبي  ُجُل بأَح  

ُِ ُُ َفَعَلين وإل بَِيمننِي  ،نَن ِ ُُ هَو الذي أَخَذ ماَل

 واهلل تعاس أعلم. ،الذي أنَكَر. هذا

 متى يبدأ وقتها؟ ،: األذكا: املسنونة لباحًا ومساًء2السلا 

ن اجلواب: ِت الص  َِ الُعَل ُء يف ََت يِ  َوق   بَِ اَين   وِّناَين   اخَتَل
ِ
 ،باِح واَُسناء

َت الص   َفِمنُهم م  قاَ  بأن   نباِح َيكوُن َبعَ  ُطلَوق  نِر الص  اِدِ  إس ُطلنوِع وِع الَفج 

 َوق ِت َصالِة الضُّ  ،مسِ الش  
ِ
 حى.وَبعُضُهم قاَ : َينَتهي بانتِهاء

ِ وأم   ِت الَعرص   َفَيكوُن َبعَ  َوق 
ِ
ُت اَُساء ن وَيمَت ُّ  ،ا َوق  نروِب الش  ُُ  ،مسِ إس 

 َيكوُن  وَبعُضُهم قاَ : إن   ،يلِ أو إس ُثُلِث الل  
ِ
َر اَُساء  َبعَ  الُغروِب.ِذك 

 وبناء عىل ذلك:

نفاألَوَس أن يأِ َ اإلنساُن بأذكاِر الص   نِر الص  اِدِ  إس باِح من  ُطلنوِع الَفج 

ِت الضُّ  ول َحَرَج أن َيمَت    ،مسِ ُطلوِع الش   ُت إس ِّناَيِ  َوق   حى.الَوق 

ِ إس الُغروِب أم    َفَتكوُن َبعَ  الَعرص 
ِ
ُِ أن فِن  فَ  ،ا أذكاُر اَُساء ُُ َفبِِمكانِ اَتت 
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 واهلل تعاس أعلم. ،يِل. هذاِ  إس الل  ُلِث األو  يأَ  ِِبا َبعَ  اَُغِرِب إس الثُّ 

فهؤؤ  جيؤؤو  أ نؤؤاء   ،: أنؤؤا أعمؤؤ    ملسسؤؤة عامؤؤة لسؤؤاعا  ىؤؤدودم   3السؤؤلا 

 وأن أقرأ القرصن الكريح؟ ،العم  أن أللي الضَّى

 وجنل   ننا عنز  وَربُّ  ،َنوع  م  أنواِع الُعقودِ  َسِ  هوَ َعَمُلَك يف اَُُلس   اجلواب:

ُِ [1]اُاِ ة:  ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ َيقوُ : ﴿ . وَيقوُ  َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ لُِمونَ اُُ »َوعَّل آلِ وطِِهم   ِعن  َ  س  رواه احلاكم «    احلَ  َ  افَ وَ  ما َُشُ

 َرِِضَ اهللُ عنها.  َ َش اِِ عَ  ع 

 ك:وبناء عىل ذل

واِم عنَّل ِحسناِب فِذا كاَنت َصالُتَك وتاِلَوُتَك للُقرآِن الَعميِم أثناَء الن   

ن ِ َك منا َوف  ألن   ،وََيُرُم َعَليَك  ،َعَملَِك اُُوَكِل إَليَك فهذا ل ََيوزُ  إل  ،ينَت بالَعق 

ُِ  ،إذا كاَن الذي َتعَمُل ِعنَ ُه ق  َأِذَن لَك بذلَك  ُِ َفَرا  َك.أو كاَن ذلَك يف أوقا

ِِها  سَبِ  لَِصالِة الَفريَضِ  فال ُب   ا بالن  وافِِل؛ أم  ُ  بالن  هذا في  َيَتَعل   م  أدا

ُت الص   واهلل  ،الِة َينَتهي وأنَت ل َتزاُ  يف الَعَمِل. هذاأثناَء الَعَمِل إذا كاَن َوق 

 تعاس أعلم.

 ط  أل م ي ؟فه  أنا ن ،: إنين ألبت بالقنو  مما جيرر   بلدنا4السلا 

ُِ والش  ََيُِب عَّل اُُلِمِ  يف أي   اجلواب:  منها: ،ِة أن َيعَلَم ُأمورا     اِم األَزَما

 إن نعَّل األُم   ما ُيَصبُّ  ُكلُّ أوالً: 
ُِ   هنَو ِ  عَّل ُمسنَتَوى األفنراِد وادَ عنا

 اهلل تعاس وَقنَ ِرهِ 
ِ
ن َرُه َقبنَل َخل نِ  اهللَ تعناس َقن    وإن   ،بَِقَضاء ُِ واألرِض الس   وا

َِ َسنَ    ِرو ب  ِ اهلل  َعب  ِ  َع   روى اإلمام مسلم  ،بَِخمسنَي أل َعناصِ  ب  ِ  َعم  َرِِضَ  ال 
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ُت  َقاَ  اهللُ عنُه   ُِ َوَسل َم  َرُسوَ   َسِمع  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  :َيُقنوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِِِ   َمَقاِديرَ اهللُ  َكَتَب » اََل  َ ُلنَ   َأن   ب نَل قَ  ا ُِ  ََي  نَ َوا َض  الس  َر  ِسننيَ  َواأل  َِ  بَِخم  ن  َأل 

ُُ  ،َسنَ    ُش  اَُ  َعََّل  َوَعر 
ِ
 «.اء

 والَقنَ ِر  ،َجَعَل م  أركناِن اإلين نِ  وجل   نا عز  َربُّ ثانيًا: 
ِ
اإلين َن بالَقَضناء

 لإلي ِن. ا  ُط م  الَعبِ  َيكوُن ُمناِقضَسخُّ فالت   ،ِه م  اهلل تعاسَخجِلِه وََش  

َ  عَّل ُمسنَتَوى الَفنرِد أو ادَ َعنِ  هنَو من  ِعننِ  ما ُيِصيُب األُم   ُكلُّ ثالثًا: 

م ،أنُفِسنِهم  حئ جئ ی ی یقنا  تعناس: ﴿ ،وبَِسنَبِب أفعناهِلِ

 .[165]آ  عمران:  ﴾جت يب ىب مب خب جب يئ ىئ مئ

ُِ بأن   ا ل َشك  وِِم   ناَوَزُ َكثنجلا  من  ُحن األُم   في  ،وِد اهلل تعناسَ  الَينوَم ََتَ

 َ  ،َ  لُم َبنَي األفراِد بَِشكل  ل َيكاُد أن ُيَص   وانَترَشَ المُّ  ،اهلل تعاس ُ يف َح   وَقرص 

 
 
ول ُينكُِر هنذا إنسنان   ،وَصاَرُ ُلاَلَفُ  أمِر اهلل تعاس ِجهارا  َّنارا  بِ وِن استِحياء

 عاس؟ِعقاَب اهلل ت أوَلسنا َبعَ  هذا َنسَتِح ُّ  ،َعاِقل  

َب التني ُتَصنبُّ  بأن   امُّ اإلي ُن ادَاِزُم الت  رابعًا: 
ِِ َعَليننا يف َبَلنِ نا  هذِه اَُصا

ا َتبقى يف َحقيَقتِها ََتِمنُل اََنجَل الَكثنجَل إل أّن   ،ا  وإن كاَنت يف َظاِهِرها ََش   ،هذا

ا إس اهلل تعناس َواِح   من   ُكلُّ  وَرَجعَ  ،إذا ُتب نا إس اهلل تعاس ،ِ  عَّل اََُ ى الَبعي ِ لأُلم  

. ُُ حا  َمَع
 ُمصَطلِ

 وبناء عىل ذلك:

ُُ َحياَة َنعيم  وَسنَعاَدة  بَِشنكل  فاإلنساُن يف هذِه احلَياِة ال ُّ  نيا ل  َتكوَن َحياُت

 فيها حت  م  اُُنَغ   بل ل ُب    ،ُمسَتِمرٍّ 
ُِ َ  ول ُبن    ،إَليهنا ى ل َيطَمنِئ   َصا ا هنأن ُيَغجل 



 

 اآلدابكتاب 

 

327 

ء  م  اهلَم    .[4]البل :  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ قا  تعاس: ﴿ ،َكِ  والَغم  والن   ٌَ

 واختِبنار  اهللُ تعاس احلَياَة ال ُّ  ما أَع   
 
 ،نيا داَر َنعيم  لَِبني الَبرَشِ بل داَر ابنتاِلء

ُِ اُر اََالَِ ُة اُُشَتِمَلُ  عَّل َنعيم  ل ُمنَغ  ا اآلِخَرُة فهَي ال   وأم   لِِعباِدِه اُُنلِمننَي  َص في

 يف َداِر اَُلِ .

 وأخجلا  أقوُ  لَك يا أخي الَكريم:

ِعر  َنفَسَك بالس   اهللَ تعناس أرَحنُم  َمأنِينَِ  م  ِخالِ  إي نَِك بأن  كينَِ  والطُّ أش 

َفن   َفَلسُت أنا وأنَت أكَثنَر َرَِحن   وَرأ ،عَّل َوليِ ها وهَو أرَحُم باألُم   ،بِِعباِدِه منَك 

 فهَو َرؤوف  َرحيم  بِِعباِدِه اُُلِمننَي. ،   للُملِمننَي م  َخالِِقناوََمَب  

 عز  وق  َيكوُن ما ُيصيُب األُم  
ُِ  الَعميِم هَو م  ُمقَتََض َرَِحتِ

ِ
 َ  م  الَبالء

ُُ وتعاس وجل   ُُ إل اهلُل ُسبَحاَن يبِيٍّ ل َيعَلُم َُ ُِِل: وَصَ َ  اهللُ تعاس الَقا ،ألمر  

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿

 واهلل تعاس أعلم. ،. هذا[216]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ال اتؤزوج   اآلخؤرم إذا    ،: ه  لَّي  بأن املرأم إذا ماات وال  وج هلا5السلا 

 أكرمها ات اعا  بدخو  اجلنة؟

َرةَ روى اإلمام مسلم ع  أب  اجلواب: ُُ قنا :  ُهَري   َيُقنل   مَل   َأوَ َرِِضَ اهللُ عن

َقاِسمِ  َأُبو ُِ َوَسل َم:  ال  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َ   إِن  »َصَّل  اهللُ َعَلي  َرة   َأو  ُخُل  ُزم  َن ن َ  َت    اد 

َقَمرِ  ُصوَرةِ  َعََّل  رِ  َلي َل َ  ال  َب   تِي ،ال  نَوإِ  َعنََّل  َتلِيَهنا َوال  َكنب   َأض  يٍّ  َكو    يِف  ُدر 
ِ
نَ ء  ،الس 

رِ  لُِكل   َجَتانِ  ِمن ُهم   ئ  ام  نََتانِ  َزو    ِم    ُسوِقِهَ   ُمخُّ  ُيَرى ،اث 
ِ
مِ  َوَراء َن  ِ  يِف  َوَما ،الل ح   اد 

َزُب   هذا أوالً.«. َأع 
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نم  ول َهنم  ول ُحنزن   ،ُ  َداُر َنعيم  ورُسور  وُحبور  ادَن  ثانيًا:  َُ  ،َليَس فيها 

َو الَعي  ِ وَليَس فيها ما ُيَك    قنا   ،أهَلهنا َنَصنب  ول ُلغنوب    َيَمنسُّ ول ،ُر َصف 

 ﴾ائ ى ى ې ې ې ۉ ۉ ۅتعننناس: ﴿

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ. وقننا  تعنناس: ﴿[71]الزخنرف: 

 .[32-31]فصلت:  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

ُُ قنا :  اهلل  َرُسنوُ   َقناَ  وروى اإلمام مسلم ع  أب ُهَريَرَة َرِِضَ اهللُ عنن

بِ   َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َنى إِن  »ُِ َوَسل َم: َصَّل  اهللُ َعَلي  َعن ِ  َأد  َن ن ِ  ِمن  َأَحنِ ُكم   َمق   َأن   اد 

ُُ  َيُقوَ    .َفَيَتَمن ى ؛ََتَ    :َل

ُُ  َفَيُقوُ   َوَيَتَمن ى  ؟ََتَن ي َت  َهل   :َل

 .َنَعم   :َفَيُقوُ  

ُُ  َفَيُقوُ   ُُ  ََتَن ي َت  َما َلَك  َفِِن   :َل ُُ  َوِمث َل  «.َمَع

 وبناء عىل ذلك:

ُِ الن  الز   اَُعلوِم أن  فم   وهذا َحاِصل  ألهِل  ،فُس واَج م  أبَلِغ ما َتشَتِهي

ُجها اهللُ تعاس بَِزوِجها َجُ  ُيَزو  فاَُرَأُة اَُُتَزو   ،ِ  بِذِن اهلل تعاس ُذكورا  وإناثا  ادَن  

 َِحََلِ  الَعرِ   ،نياالذي كاَن هلا يف ال ُّ 
ِ
 ٱللُملِمننَي: ﴿قا  تعاس ُلَِبا  ع  ُدعاء

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 ک ک ک ڑ. وقا  تعاس: ﴿[8]ُافر:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[23]الرع :  ﴾گ گ گ ک

َُ ول َزوَجَ  ُجها ِِم  ا اَُرَأُة التي ماَتت ول َزوَج هلا فاهللُ تعاس ُيَزو  وأم     ما
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 ُُ ُِ َصَّل   ، ِ ن  نيا وَصاَر م  أهِل ادَ ُجها لَِرُجل  م  أهِل ال ُّ أو ُيَزو   ،ل وذلَك لَِقولِ

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َن  ِ  يِف  َوَما»اهللُ َعَلي  َزُب  اد   واهلل تعاس أعلم. ،هذا«. َأع 

التمييؤؤؤز إ   : مؤؤؤا حكؤؤؤح إحضؤؤؤا: األطفؤؤؤا  الؤؤؤذين مل يبلغؤؤؤوا سؤؤؤنَّ   6السؤؤؤلا 

  لني؟شون على املشوِّوُي ،مع العلح أنهح ال  سنون ال  م ،املسجد

ِري   َسِعي    َأِب  َع   روى اإلمام أِح  وأبو داود أوالً: اجلواب:  ُن    َ َرِِضَ  ا

 ُُ َِ : َقاَ  اهللُ عن َتَك ُِ َوَسنل َم  َرُسوُ   اع  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  يِف اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ِج ِ اَُ  ِقَراَءةِ  ََي َهُروا َفَسِمَعُهم   ،س   .َلُ ُقب     يِف  َوُهوَ  ،بِال 

 َِ ُتورَ  َفَكَش ُُ  ُمنَاج   ُكلُُّكم   َأَل » :َوَقاَ   ،السُّ ِذَي    َفاَل  ،َرب  ُضُكم   ُيل  ضنا   َبع   ،َبع 

َفَع    َوَل  ُضُكم   َير  ِقَراَءةِ  يِف  َبع ض   َعََّل  َبع  اَلةِ  يِف  :َقاَ   َأو  ن  ،ال   «.الص 

ُُ  م  ازِ َح  أبوروى البيهقي ع   ُِ  ي  بِنعن  الن   ،َرِِضَ اهللُ عنن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم قا : بِ  َوَصح 
ُِ  ن  رَ َهنََي  ول ،ُُ ب نرَ  ياجِ نَ يُ   ن  ِِ فَ  َّل  َص  إذا ل  َص اُُ  إن  » َوعَّل آلِ

 «.رآنِ بالقُ  عض  بَ  عَّل مكُ عُض بَ 

 أِذي   ُكل   الُفَقهاُء عَّل أن   وَنص  
ُِ .نَي ل ََيوُز لإلنساِن أن َيفعَ    للُمَصل  ما في ُُ  َل

ِرو َع   روى اإلمام أِح  ثانيًا:  ُِ  َع    ُشَعي ب   ب  ِ  َعم  هِ  َع    َأبِي َرِِضَ اهللُ  َجن  

ُِ َوَسنل َم:  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  عنُهم  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  ُمنُروا»اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

نَاَءُكم   اَلةِ  َأب  ُبوُهم   ،ِسننِيَ  لَِسب عِ  بِالص  ِ ِ  ي َهاَعلَ  َواَض   «.ِسننِيَ  لَِعرش 

 عنَّل أن ُينَ ر   وَحض  
ِ
نالُفَقهاُء أولِياَء األبنناء الِة يف بوا أبنناَءُهم عنَّل الص 

َطِحُبوُهم إس اَُسِجِ .الت   ى إذا َبَلغوا ِس   حت   ،الَبيِت   مييِز َفل َيص 

اِنُّ روى الط  ثالثًا:  َمرَ يف الَكبجِل ع   ََبَ س   ب  َأس  ُُ  َرِِضَ  ُمَُض  عن   ،اهللُ عنن



 

 330 الفتاوى الرشعي 

ُِ َوَسل َم قا :  بِي  الن   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ بِ    مَل   َما إَِس  َسَبَ   َم   »َصَّل  اهللُ َعَلي  ُِ  َيس   إَِلي ن

لِم   ُُ  َفُهوَ  ُمس   «.َل

ُُ اَُجنياَُُمي   بِي  الص   الُفَقهاُء عَّل أن   وَنص   َع ل إس اَُسنِجِ  ل  ءُ َز الذي َُشِ

ُِ  رُ ُيَلخ   ن ،ُِ ُُ م  َحق  ألن   ،ع  اَُكاِن الذي َسَبَ  إَلي ُرُه عن  احلُضنوِر وَتنأخجُلُه ُينَف 

ُِ ِحق  ا  وَكَراِهَي   عَّل م  أخ   ،لَِصالِة ادََ َع ِ    أن َيكوَن وُرب   ،َرهُ وق  ََيِمُل يف َقلبِ

شنويُ  َفَيحُصنَل ِمننُهُم الت  ِع األولِد َمَع َبعِضِهُم النَبعِض يف َتأخجِلِه َسَببا  لَِتَجمُّ 

 نَي.عَّل اَُُصل  

ُعود   ب  ِ اهلل  َعب  ِ  َع   روى اإلمام مسلم رابعًا:  ُُ  َمس   َقناَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ناَلمِ  ُأوُلنو ِمن ُكم   لَِيلِنِي»اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  َح   األ 

ِذي َ  م  ثُ  ،َوالنَُّهى ِذي َ  ُثم   ،َيُلوَّنُم   ال   «.َيُلوَّنُم   ال 

نوَليَس يف هذا احلَ يِث الرش   ِِ ََتريض  عَّل إبعناِد األولِد عن  الص   ِ  ي

بكنجِل للُحضنوِر هى عَّل الت  بل هَو َترُيب  وََتريض  ألو  األحالِم والنُّ  ، ِ األو  

َِ اإلمامِ الِة حت  إس الص   ن ،ى َيكونوا َخل ُ  من  احلَن يِث الرش  ِِ ولو كاَن الَقص  ي

 هى.ِ  َلَقاَ : ل َيلِنِي إل أولو األحالِم والنُّ األو   ِ  إبَعاَد األولِد ع  الص  

 وبناء عىل ذلك:

مييِز إس شِ  والت  الرُّ  فال ََيوُز إحضاُر األطفاِ  الذي  مل َيِصلوا إس ِس   

شوَن عَّل أو كانوا ُيَشو   ،َجاَس ِ َهاَرِة والن  ا َبنَي الط  زو   إذا مل ُيَمي  وخاص   ،اَُسِج ِ 

ُِ وََتَت وإذا أحَُضَ اُُسلُِم َوَلَ ُه اَُُمي   ،نيَ اَُُصل   َز إس اَُسِجِ  َفل َيُك  بَِجانِبِ

 حت  
ُِ  واهلل تعاس أعلم. ،نَي. هذاى ل ُيلذي اَُُصل  ُمَراَقَبتِ
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ائؤؤد الؤؤيت اكتؤؤ  باللغؤؤة العربيؤؤة سؤؤفرم    هؤؤ  جيؤؤو  اسؤؤتُدال اجلر  :7سؤؤلا ال

 أو مسًَّا للزجاج والطاوال ؟ ،للطعال

َغنِ  الُقنرآَن الَعمنيَم َننَزَ  باللُّ  ألن   ،م  َحرف  ُمَعم   احلَرُف الَعَرِبُّ  اجلواب:

ُُ َدليل  عَّل َتقَوى الُقلوِب. ، ِ الَعَربِي    وَتعميُم

نالُفَقهاُء عَّل َعَ ِم َجواِز استِع ِ   وَنص   نِ  والصُّ
ِِ ِِ التني ُتكَتنُب ادََرا ُح

حا  للزُّ  ،عامِ ِ  ُسفَرة  للط  َغِ  الَعَربِي  باللُّ  ُِ جاِج والط  أو َمس  ن ،اِول    إذا كناَن وخاص 

 الُقرآنِي  
ُِ ء  م  اآليا ٌَ ُِ أو م  َح يِث َسي   ، ِ فيها  ِ نا َرسنوِ  اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل   بِ  َوَصح 
ُِ ِر اهلل تعاس ،مَ َوعَّل آلِ . ،أو م  ِذك  ُِ ُِ وِصَفاتِ ِِ  أو م  أس 

 وبناء عىل ذلك:

ِ  ُسفَرة  للط  
ِِ خَ اُم ادََرا

ُِ امتِهان  هلا ول ألي   ،عامِ فال ََيوُز استِ  في
 
ء ٌَ، 

ء  م  الُقرآِن الَكريمِ  ، ِ َغِ  الَعَربِي  ا إذا كاَنت بَِغجِل اللُّ وأم   ٌَ  ول ،ومل َيُك  فيها 

ُِ فال َحَرَج م  استِخ اِمها. هذا  اهلل تعاس أو ِصَفاتِ
ِ
 واهلل تعاس أعلم. ،م  أس ء

 ،و وجل من ا و: العؤني  ،: إذا أكرل ات اعا  عبده بدخو  اجلنة8السلا 

 فه  يعاشر الرج  ا و: العني؟

 ،عيِم احلُنوُر العننيُ ُه اهللُ تعاس لِِعباِدِه اُُلِمننَي م  الن  ا أَع   ِِم   أوالً:اجلواب: 

 ڇ چ چ. وقا  تعاس: ﴿[54]ال خان:  ﴾ہ ہ ہ قا  تعاس: ﴿

 .[20]الطور:  ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ

َرةَ  َأِب  َع   روى اإلمام البخاري ثانيًا:  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري  َصنَّل   الن بِي   َع  ،َعن 

ُِ َوَسل َم قنا :  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُ  »اهللُ َعَلي  ن َأو  ُخُل  َرة  ُزم  َن ن َ  َتن    ُصنوَرةِ  َعنََّل  اد 

َقَمرِ  رِ  َلي َل َ  ال  َب   ِذي َ  ،ال  َس ِ  آَثاِرِهم   َعََّل  َوال  َكنب   َكَأح  يٍّ  َكو    يِف  ُدر 
ِ
نَ ء  ،إَِضناَءة   الس 
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َض  َل  ،َواِحن    َرُجنل   َقل نِب  َعََّل  ُقُلوُِبُم   ُُ اُسن َ  َوَل  َبي ننَُهم   َتَبنا نِرئ   لُِكنل   ،ََتَ  ام 

ُورِ  ِم  َجَتانِ َزو     ِم    ُسوِقِه    ُمخُّ  ُيَرى ،ال ِعنيِ  احل 
ِ
َعم مِ  َوَراء مِ  ال   ىرَ يَ ن أي:  َوالل ح 

 فَ وَص  ل ِ ادِ   ِ ق  رِ   مِ  كاُرآةِ     اهُ ح َ إِ   ِ بِ كَ  يف ُُ جهَ وَ  رُ اظِ الن  
ِ
 «.ن لِ للُ اللُّ  اء

ُُ  َمالِك   ب  ِ  َأَنسِ ويف رواَي   ع   ُِ  بِني  الن   َعن  ،َرِِضَ اهللُ عنن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم قا :  بِ  َوَصح 
ُِ َح   »َوعَّل آلِ َوة   َأو  اهلل  َسبِيلِ  يِف  َلَرو  ن   َيا ِمن  َخنجل    ،َُ ن   الن ُّ

سِ  َوَلَقاُب  ،فِيَها َوَما  نيَ بَ  ما وسِ القَ  م  اُب القَ  :يَل وقِ  ، رُ القَ  اُب القَ ن  َأَحِ ُكم   َقو 

َن  ِ   مِ ن   ِ السيَ  إس ضِ قبَ اُِ  ِضعُ  َأو   اد  نِين  ِقي    َمو  ُُ  َيع  َط َيا ِم  َخجل   ن  َسو  ن   َوَمنا الن ُّ

َرَأة   َأن   َوَلو   ،فِيَها لِ  ِم    ام  َن  ِ  َأه  لِ  إَِس  اط َلَعت   اد  ضِ  َأه  َر  ُ   األ   ،َبي ننَُهَ   َمنا أَلََضاَء

 ُُ َِ ر ن  َوَلنَِصيُفَها ،ِرَيا   َوُأَََلَت  َيا ِم    َخجل    َرأ ِسَها ََّل عَ ن يعني ا ن   «.فِيَها َوَما ال ُّ

ُُ  َأَنس   َع   روى الرتمذي  ثالثًا: ُِ  الن بِني   َعن  ،َرِِضَ اهللُ عن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسنل َم  بِ  َوَصح 
ُِ َطنى» :َقناَ  َوعَّل آلِ ِم ُ اُُن ُيع  َن ن ِ  يِف  ل  ةَ  اد   ِمن  َوَكنَذا َكنَذا ُقنو 

َ عِ   «.اد ِ

 ؟َذلَِك  ُيطِيُ   َأوَ  ،اهلل َرُسوَ   َيا :يَل قِ 

َطى» :َقاَ   ةَ  ُيع  َِ    ُقو   «.ِما

ِري   َسنِعي    َأِب  َعن   روى اإلمام أِح  والرتمذي واب  ماجنُ  رابعًا: ُن    َ  ا

 ُُ ُِ َوَسنل َم  َنبِي   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َذاإِ » :َقناَ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

َتَهى ِم ُ اُُ  اش  َوَل َ  ل  َن  ِ  يِف  ال  ُُ  َكنانَ  اد  ُُ  َِح ُلن نُع ُُ  َوَوض   َكنَ   َواِحنَ ة   َسناَع    يِف  َوِسننُّ

َتِهي  «.َيش 

 وبناء عىل ذلك:

ُُ م  احلُوِر الِعنيِ ُُ ُيَزو  فِن   ، ِ فِذا أكَرَم اهللُ تعاس َعبَ ُه بُِ خوِ  ادَن   وإذا  ،ُج
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.اشَتهى َوَل ا  َرزَ  ُُ اهللُ ما اشَتهاُه ِخالَ  َساَع    َق

 ھ ھ ھ ھ ہ  قاَ  فيِهم: ﴿أسأُ  اهللَ تعاس أن ََيَعَلنا ِِم  

 واهلل تعاس أعلم. ،آمني. هذا [185]آ  عمران:  ﴾ۓ ے ے

دىنا :َّسؤوِ  ات لَّؤلهللى اتل عَِّليوؤلى وَّعلؤى صلىؤلى      : ما هو السؤبي  لر يؤة سَّؤيِّ   9السلا 

  املنؤؤال؟ وهؤؤ  ميكؤؤن : يتؤؤل لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى   وَّلَّؤؤَّوبىلى وَّسَّؤؤلهللحَّ

 وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ يق ة؟

ُِ ُرؤَيِ  َسي   َطَلُب  اجلواب: بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ ا ََشعا  القتِ اُء بِ بل اَُطلوُب من   ،ا ََشعا  َوَسل َم َليَس َمطلوبا  من    َصَّل  اهللُ َعَلي ن
ُِ

 َوَسل َم والت  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ الرش  َخلُّ َوعَّل آلِ  يَفِ .ُ  بأخالِق

ِ نا َرسنوِ  اهلل َصنَّل  اهللُ يَفِ  ع  َسبيِل ُرؤَيِ  َسي  ومل َيِرد يف األحاِديِث الرش  

ُِ َوَسل َم. بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َعَلي 

 وبناء عىل ذلك:

  ،ؤى واألحالمِ فَسَك بالرُّ فال َتشَغل  نَ 
ِ
ولك  اشَغل  َنفَسَك بالقتِ اء

ُِ َوَسل مَ بَِسي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ الِة وَكثَرِة الص   ،ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 َوَسل َم بأي  والس  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهلُل َعَلي 
ُِ  وإن ،ِصيَغ   كاَنت الِم َعَلي

 اإلبراِهيِمي  كاَنِت ِصيَغُ  الص  
ُِ وَسِل اهللَ تعاس أن ُيكِرَمَك  ،ِ  هَي األَوَس َلوا

قا    َوَسل َم َمناما  وِص  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 
ُِ لِنَنَاَ   ،وُيكِرَمنا بُِرؤَيتِ

ُِ َوعَّل آلِ   َصَّل  اهللُ َعَلي 
ُِ َف البَِشاَرِة بَِقولِ ُِ َوَسل َم: ََشَ بِ  َوَصح 

 نَامِ اَُ  يِف  َرآِن  َم   »ُِ

اِن  َيَقَم ِ  يِف  َفَسجَلَ ي َطانُ  َيَتَمث ُل  َوَل  ،ال  َرةَ رواه اإلمام البخاري ع  أب « ِب  الش   ُهَري 

. هذا ُُ  واهلل تعاس أعلم. ،َرِِضَ اهللُ عن
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ِليوؤؤؤلى وَّعلؤؤؤى صلىؤؤؤلى   دَّنا :َّسؤؤؤو َّ ات لَّؤؤؤلهللى اتل عَّ : هؤؤؤ   بؤؤؤت بؤؤؤأن سَّؤؤؤيِّ   10السؤؤؤلا 

 وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ لبس اخلامت؟ و  أر ألبع؟

 َأن   ،َعنن ُهَ  اهللُ  َرِِضَ  ُعَمنرَ  اب ن ِ  َع روى اإلمام البخاري أوالً: اجلواب: 

ُِ َوَسل َم  َرُسوَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َذَ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   ،فِض     َأو   َذَهب   ِم    َخاََتا   اَت 

ُُ  َوَجَعَل  ُُ  َيِل  ِِم ا َفص  ُِ  َوَنَقَ   ،َكف  َذَ اهلل،  َرُسوُ   َُمَم     :فِي ُُ  الن اُس  َفاَت   .ِمث َل

َُذوَها َق    َرآُهم   َفَل    ُِ  َرَمى اَت  ُُ  َل » :َوَقاَ   بِ َبُس  «.َأَب ا   َأل 

َذَ  ُثم   َذَ ، فِض     ِم    َخاََتا   اَت  ِفض  ِ  يمَ َخَواتِ  الن اُس  َفاَت   .ال 

َاَتمَ  َفَلبَِس  :ُعَمرَ  اب  ُ  َقاَ    َ ُِ  الن بِي   َبع  َ  ا بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي 

ر   َأُبوَوَسل َم   .َأِريَس  بِئ رِ  يِف  ُعث َ نَ  ِم    َوَقعَ  َحت ى ،ُعث َ نُ  ُثم   ،ُعَمرُ  ُثم   ،َبك 

َِ الفَقهاُء يف مَ ثانيًا:  َموِضنَع  ُ  إس أن  َفنَذَهَب احلَنَِفي ن ،مِ َخنتُّ وِضِع الت  اِخَتَل

 ُجِل يف ِخنرِصِ َيِ ِه الُيَّسى.ِم للر  َختُّ الت  

نُ : ََيوُز للر  افِِعي  وقاَ  الش   ُِ ُجِل ُلبُس َخناَتِم الِفض  ن َيمينِن وإن  ،ِ  يف ِخنرِصِ

 شاَء يف ِخنرِصِ َيساِرِه.

ُُ ع  ال وكاِلُُها َصح   ُِ َوَسل مَ  بِي  ن  فِعُل بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ فق   ،َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ  َأَنس   َع   جاَء يف َصحيِح اإلمام مسلم  َصنَّل   الن بِي   َخاَتمُ  َكانَ : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ن رِصِ  إَِس  َوَأَشارَ  ؛َهِذهِ  يِف اهللُ َعَلي  ِ  َ ى َيِ هِ  ِم    ا َ  .ال ُيّس 

ل ِت  َع وروى الرتمذي  َفنل   ب ن ِ اهلل  َعب  ِ  ب  ِ  الص  ُُ  َنو  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عنن

ُت  ُِ  يِف  َيَتَخت مُ  َعب اس   اب  َ  َرَأي  ُُ  َوَل  ،َيِمينِ ُت  :َقاَ   إِل   إَِخاُل اهلل َصنَّل  اهللُ  َرُسوَ   َرَأي 

ُِ َوَس  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ  يِف  َيَتَخت مُ ل َم َعَلي   .َيِمينِ

ُُ  َمالِنك   ب ن ِ  َأَننسِ  َع   وروى اإلمام مسلم  اهلل  َرُسنوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عنن
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ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ن    َخناَتمَ  َلنبَِس َصَّل  اهللُ َعَلي  ُِ  يِف  فِض  ُِ  ،َيِمينِن  َفنص   فِين

ُُ  ََي َعُل  َكانَ  َحَبِش   ُُ  َيِل  اِِم   َفص   .َكف 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ َوعَّل َسي   حيِح بأن  فق  َثَبَت يف احلَ يِث الص    َ نا َرسوَ  اهلل َصَّل  اهلُل َعَلي 

ُِ َوَسل َم َلبَِس خاَتَم الِفض   بِ  َوَصح 
ُِ ُُ يف ِخنرِصِ َيِ ِه وكذلَك َثَبَت أن   ، ِ آلِ ُُ َلبَِس

َُشهوَر أن  الص   لك    ،نَىويف ِخنرِصِ َيِ ِه الُيم ،الُيَّسى  ،ُُ يف الَيمنَي أفَضُل حيَح ا

 واهلل تعاس أعلم. ،والَيمنُي أََشُف. هذا ،ُُ ِزينَ   ألن  

بسؤؤب   ،: لقؤؤد ولؤؤلت إ  د:جؤؤة كراهيؤؤة أمؤؤي كراهيؤؤة شؤؤديدم   11السؤؤلا 

واؤتكلح عؤين    ،هامي بأني أسؤيء إليهؤا  وااِّ ،وقسواها عَِّليَّ ،سوء أخ قها

و:غؤح كؤ  هؤؤذا    ،ت يشؤهد أنؤي بؤررء مؤؤن كؤ  ذلؤ      وا ،بكلمؤا  سؤوء  

 فماذا أفع ؟ ،اكثر من الدعاء عَِّليَّ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ ر  َقنوَ  اهلل تعناس: ﴿َتنَذك  أوالً: اجلواب: 

ُُ تعناس: ﴿[20]الفرقنان:  ﴾ېئ ېئ ۈئ ۆئ  ڀ ڀ ڀ. وَقوَل

ُُ تعنناس: ﴿[2]اُلننك:  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ک. وَقوَلنن

 .[34]فصلت:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

ُِ َوَسنل َم: ر  َقوَ  َسي  وَتَذك   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

طِ  ،َقَطَعَك  َم    ِصل  » ُِ  ،َحَرَمَك  َم    َوَأع  رواه اإلمنام أِحن  « َظَلَمَك  َعم     َواع 

َب َ  َع    . َعاِمر   ب  ِ  ُعق  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

َرةَ  َأِب  َع   رواه اإلمام مسلم  ر احلَ يَث الذيوَتَذك   ُُ  ُهَري   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عنن
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َطُعنوِن  َأِصنُلُهم   َقَراَبن    ِ   إِن   ،اهلل َرُسنوَ   َينا :َقناَ   َرُجال   ِسن ُ  ،َوَيق   إَِلني ِهم   َوُأح 

ُلمُ  ،إَِ    َوُيِسيُئونَ   .َعَل   َوََي َهُلونَ  َعن ُهم   َوَأح 

َ   ُقل َت  َكَ   ُكن َت  َلِئ   » :َفَقاَ   ُهم   َفَكَأن  اهلل  ِمن  َمَعنَك  َينَزاُ   َوَل  ،ل  اَُن ُتِسنفُّ

َت  َما َعَلي ِهم   َظِهجل    «.َذلَِك  َعََّل  ُدم 

ُِ ر  َح يَث َسي  َتَذك  ثانيًا:  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ِ نا َرسوِ  اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

مَ »َوَسل َم:  ُِ ُُ  َر ُف مَ  ُثم   ،َأن  ُِ ُُ  َر ُف مَ  ُثم   ،َأن  ُِ ُُ  َر ُف  «َأن 

 اهلل؟ َرُسوَ   َيا َم    :ِقيَل 

َركَ  َم   » :َقاَ   ُِ  َأد  ا ال كََِبِ  ِعن  َ  َوالَِ ي  َلي ِهَ   َأو   َأَحَ ُُهَ
ُخل مَل   ُثم   ،كِ َن ن َ  َين   « اد 

َرةَ  َأِب  َع   رواه اإلمام مسلم  . ُهَري  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسنل َم ر  َح يَث َسي  وَتَذك   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

نَرةَ  َأِب  َع   الذي رواه اإلمام البخاري  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري   إَِس  َرُجنل   َجناءَ  :َقناَ   َعن ن

ُِ َوَسل َم  َرُسو ِ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َأَح ُّ  َم    ،اهلل َرُسوَ   َيا :َفَقاَ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ؟َصَحاَبتِي بُِحس  ِ  الن اسِ 

َك » :َقاَ    «.ُأمُّ

 ؟َم    ُثم   :َقاَ  

َك  ُثم  » :َقاَ    «.ُأمُّ

 ؟َم    ُثم   :َقاَ  

َك  ُثم  » :َقاَ    «.ُأمُّ

 ؟َم    ُثم   :َقاَ  

 «.َأُبوكَ  ُثم  » :َقاَ  
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 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺَيقننوُ  اهللُ تعنناس: ﴿ثالثووًا: 

ُِ  اَُ ُعو   عاَء بَِغجِل َح ٍّ ل َيُُضُّ ال ُّ  واعَلم  بأن  . [44]يونس:  ﴾ٹ ٹ  ،َعَلين

جِل ََمَل   ألن   َُ ُ  ل َيَضُع األُموَر يف   ها.اهللَ تعاس َحكيم  َع  

 وبناء عىل ذلك:

َك إن َك َعَليَك ل َيُُضُّ ُدعاَء ُأم   فاعَلم  بأن   ،فِذا كاَنت َحاُلَك ك  َتقوُ  

 ،نياحَبَ  َمَعها يف احلَياِة ال ُّ ولك ؛ أحِسِ  الصُّ  ،ُُ بَِغجِل َح ٍّ ألن   ،شاَء اهللُ تعاس

َِ ل َتكوُن كذلَك واهللُ تعاس  ،ى َيأتَِيَك اهللُ تعاس بالَفَرِج واصَِب  وصابِر  حت   وَكي

 ڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈَيقوُ : ﴿

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 .[15]لق ن:  ﴾ہ

ومل َيُك   بَِتسليِط َظامِل   ،كلِ ُُ َجَعَل ابتاِلَءَك ِبذا الش  اهللَ تعاس ألن   واَِح ِ 

ول ُتمِهر  َكَراِهَيَتَك  ،فاحَتِسب  األجَر ِعنَ  اهلل تعاس ،إَليَك  َعَليُك ُيوِصُل الُضُّ  

واهلل  ،َك إن شاَء اهللُ تعاس. هذاعاُء ل َيُُضُّ وهذا ال ُّ  ،َك عَّل َجَواِرِحَك ألُم  

 تعاس أعلم.

فهؤ  جتؤ     ،واطلؤ  مؤين أن أشؤرتر هلؤا الؤدخان      ،: والداي اؤدخن 12السلا 

 طاعتها   ذل ؟ عِليَّ

ُُ اهلُل  َرِِضَ  َعِلٍّ  َع   روى اإلمام أِح  أوالً: اجلواب:  َصَّل   الن بِي   َع  ،َعن 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِصَي ِ  يِف  لَِبرَش   َطاَع َ  َل » :َقاَ  اهللُ َعَلي  ويف «. اهلل َمع 

 : ُلو    َطاَع َ  َل »ِرواَي   ِصَي ِ  يِف  َُِخ   «.َوَجل   َعز  اهلل  َمع 
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اِنُّ وروى الط   َرانَ  َع   يف الَكبجِل  ََبَ ُُ  ُحَصني    ب  ِعم   َقناَ  : َقناَ   َرِِضَ اهللُ عن

ُِ  َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُلو    َطاَع َ  ل»َوَسل َم:  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  ِصَي ِ  يِف  َُِخ   َمع 

َالِِ    َ  «.ا

ِب الن ُّ ثانيًا:   إس ََتنريِم َُش 
ِ
ِرهِ  ،خانِ َذَهَب َكثجل  م  الُفَقهناء ُِ ََضَ  ،لُِثبنو

 قنالوا بَِكراَهنِ  
ِ
؛ وَبعنُض الُفَقهناء ُُ ُرُه َثَبَتت ُحرَمُتن والَقاِعَ ُة َتقوُ : ما َثَبَت ََضَ

 حريِم.الت  

ُِ و ُِِل هلا ُحكُم الَغايا فكنذلَك الَوسنيَلُ   ،َم   فِذا كاَنِت الَغاَيُ  َُمَر   ،الَوسا

فكنذلَك  ،وإذا كاَننت َمكروَهن   َكَراَهنَ  الت حنريمِ  ،َمن   اُُوِصَلُ  إَليها َتكنوُن َُمَر  

 الَوسيَلُ  َتأُخُذ ُحكَمها.

 وبناء عىل ذلك:

اُؤَك ال ُّ  لِنذا أرى  ،حريمِ حريِم وَكَراَهِ  الت  وُر َبنَي الت  خاَن لَِوالَِ تَِك َي َفرِشَ

  ِ وذلنَك  ،خانَ ول َتشنرَتي هلنا الن ُّ  ،أن َتعَتِذَر لَِوالَِ تَِك بُِأسلوب  َحَس   َلطين

ُِ تعنناس: ﴿  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئلَِقولِنن

 .[2]اُاِ ة:  ﴾ی ی ی ىئ ىئ

   م  ن إذا ارَتَكبا ُلَاَلَف   ََشِعي     األُ األَبَويِ  ن وخاص   ِِِ  يف َح   وكاَن م  الال  

َِ َيطُلبانِ  ،أن َيسَتغِفرا اهلَل تعاس أو َيطُلُب أَحُ ُُها م  َوَلِ ِه اَُعوَنَ  هَلُ   ،َفَكي

 واهلل تعاس أعلم. ،عَّل َمعِصَيِ  اهلل تعاس؟! هذا

: ه  جيو  للمسلح عنؤدما يسؤلح علؤى أخيؤل املسؤلح أن يقؤو  لؤل:        13السلا 

  ل على من اابع اهلدى؟الس
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نهذِه ِصيَغ   أَمَر اهللُ تعاس ِبا َسني  أوالً: اجلواب:   الس 
ُِ الُم َ نا ُموَسنى َعَلين

 ائ ى ى ې ېقنا  تعناس: ﴿ ،هاِب إس فِرَعنونَ ِعنَ ما أَمَرُه بالنذ  

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
 .[47]طُ:  ﴾ی

ُِ َسي   ُ  كاَن ُيرِسُل ِباِحي  هذِه الت  ثانيًا:  ُِ َوعَّل آلِن ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم لَِغجِل اُُسلِمنيَ  بِ :  ،َوَصح  ُِ ن    ِم   »فق  أرَسَل إس ِهَرقَل بَِقولِ اهلل  َعب ن ِ  َُمَم 

 ُِ ومِ  َعمِيمِ  ِهَرق َل  إَِس  َوَرُسولِ ُنَ ى ات بَعَ  َم  َعََّل  َساَلم   ،الرُّ ناَلمُ : »ويف ِرواَين   «. اهل   الس 

َبعَ  َم  َعََّل  َُ ى ات   َرِِضَ اهللُ عنُه . َعب اس   اب  ِ ع   رواُها اإلمام البخاري« اهل 

ُُ  ةَ تادَ قَ  ع اِ  ز  أخَرَج البيهقي وَعبُ  الر  ثالثًا:   سنليمُ الت  : قنا  َرِِضَ اهللُ عن

اَلمُ : ميوَْتُ بُ  ميهِ لَ عَ  ملتُ َخ دَ  إذا تاِب الكِ  هلِ أَ  عَّل َبعَ  َم  ََّل عَ  الس  َُ ى ات   .اهل 

ِِ َيقوُ : إذا َسل  وكاَن َبعُض الس   نَل : الس  الُم َعَليننا مَت عَّل اُُرِشكنَي َفُقل 

ن ،مَت َعَليِهمَك َسل  َفَيحَسبوَن أن   ،احِلنيَ وعَّل ِعباِد اهلل الص   فنَت الس  الَم وق  رَصَ

 َعنُهم.

 وبناء عىل ذلك:

: فال ََيوُز للُمسلِِم أن ُيَسل   ُِ ُِ اُُسلِِم بَِقولِ اَلمُ َم عَّل أخي َبنعَ  َمن  َعََّل  الس   ات 

َُ ى جِل اُُسلِمنيَ  ألن   ،اهل  َُ ا َسالُم اُُسلِمنَي فني  َبننَي َبعِضنِهُم أم   ،هذا َسالم  عَّل 

نَرةَ  َأِب  َع   ُا رواه اإلمام البخاري  ،الُم َعَليُكمالَبعِض: الس   ُُ  ُهَري   ،َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسنل َم  الن بِي   َع  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َعنََّل  آَدمَ اهللُ  َخَلنَ  » :َقناَ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ُِ ُُ  ،ُصوَرتِ  .ِذَراعا   ِستُّونَ  ُطوُل
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ُُ  َفَل    َهب   :َقاَ   َخَلَق َِِكن ِ اَُ  ِمن  الن َفنرِ  ُأوَلِئنَك  َعنََّل  َفَسل م   اذ   ،ُجُلنوس   اَل

َتِمع   َا ،يُّوَنَك َُيَ  َما َفاس  ي ُتَك  َفِِّن 
ي  ُ  ََتِ

تَِك  َوََتِ ي   .ُذر 

اَلمُ  :َفَقاَ    .َعَلي ُكم   الس 

اَلمُ  :َفَقاُلوا َ ُ  َعَلي َك  الس   اهلل. َوَرِح 

َ ُ  :َفَزاُدوهُ   «.اهلل َوَرِح 

 إس أن  
ِ
األفَضنَل أن َيقنوَ  اُُسنلُِم للُمسنلِِم يف  وهلذا َذَهَب َُجهوُر الُفَقهاء

ُُ ِ : الس  ِحي  الت   ن ،الُم َعَليُكم وَرَِحُ  اهلل وَبَركاُت الُم وَيقنوُ  اُُجينُب: َوَعَلنيُكم الس 

 ُُ وذلننَك للَحنن يِث الننذي رواه اإلمننام أِحنن  وأبننو داود  ،وَرَِحننُ  اهلل وَبَركاُتنن

َرانَ  َع   والرتمذي  ُُ  ُحَصني    ب  ِ  ِعم  َصنَّل   بِني  الن   إَِس  َجناءَ  َرُجال   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ اَلمُ  :َفَقاَ  اهللُ َعَلي   .َعَلي ُكم   الس 

ُِ َوَسل َم:  الن بِيُّ  َقاَ  ف بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  «.َعرش   »َصَّل  اهللُ َعَلي 

اَلمُ  :َفَقاَ   آَخرُ  َجاءَ  ُثم   َ ُ  َعَلي ُكم   الس   اهلل. َوَرِح 

ُِ َوَسل َم:  بِيُّ الن   َفَقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ونَ »َصَّل  اهللُ َعَلي  ُ  «.ِعرش 

اَلمُ  :َفَقاَ   آَخرُ  َجاءَ  ُثم   َ ُ  َعَلي ُكم   الس  ُُ اهلل  َوَرِح   .َوَبَرَكاُت

ُِ َوَسل َم:  الن بِيُّ  َفَقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  واهلل ،هذا«. َثاَلُثونَ »َصَّل  اهللُ َعَلي 

 تعاس أعلم.

دَّنا :َّسؤؤو َّ ات لَّؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤلى وَّعلؤؤى صلىؤؤلى    : لقؤؤد مسعؤؤت بؤؤأن سَّؤؤيِّ   14السؤؤلا 

فمؤا هؤؤي   ،والنؤول قبلؤؤل  ،وَّلَّؤَّوبىلى وَّسَّؤلهللحَّ كؤؤان يكؤره السؤؤهر بعؤد العشؤؤاء    

 ا كمة من ذل ؟

َزةَ  َأِب  َع   روى اإلمام البخاري  اجلواب: ُُ  َبر  هلل ا َرُسوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن
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ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َرهُ  َكانَ َصَّل  اهللُ َعَلي  مَ  َيك    َقب َل  الن و 

ِ
ِعَشناء َنِ يَث  ،ال   َواحل 

َ َها  .َبع 

َض َصنالَة فقنالوا: َخشنَيَ  أن ُيَعنر   ،وق  َذَكَر الُعَل ُء احِلكَمنَ  من  ذلنَك 

ُِ بالن    للَفوا
ِ
 بالس   وَصالَة الَفجرِ  ،وِم َقبَلهاالِعشاء

ِ
أو َخشنَيَ  أن  ،َهِر َبعنَ  الِعشناء

.ُيَفو    والَفجِر يف ََجاَع  
ِ
 َُ َصالَة الِعشاء

 وبناء عىل ذلك:

 فالن  
ِ
وذلَك َخشَي   عَّل َصنالِة  ،َهُر َبعَ ها ُيكَرهُ والس   ،وُم َقبَل َصالِة الِعشاء

ُِ ُكل    والَفجِر م  الَفوا
ِ
.أو م  َفَواِْتِ  ََجاعَ  ،ا  ي  الِعشاء    

يَب   أو  ُِ  بِِفعِل َمعِصَي   م  
ِ
ُُ َبعَ  َصالِة الِعشاء وكذلَك َخشَيَ  أن ََيتَِم أع َل

 .وجل   َنميَم   أو َكالم  ل ُيرِض اهللَ عز  

 هلل عز  ا إذا كاَن الس  وأم  
 يف َطاَع  

ِ
ُِ  وجل   َهُر َبعَ  الِعشاء َكَم   ،فال َكراَهَ  في

ُُ وأولَدهُ  ،أو َيَتَ اَرَس الِعلمَ  ،الَعميمَ  أراَد أن َيقَرَأ الُقرآنَ  أو كناَن  ،أو ُيساِمَر أهَل

 يف إصالح  َبنَي اُُسلِمنَي.

: قاَ  َسي   ُُ ُِ  َرُسوُ   َكانَ ُ نا ُعَمُر َرِِضَ اهللُ عن ُِ َوعَّل آلِ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم  بِ ُمرُ َوَصح  ر   َأِب  َمعَ  َيس  رِ  يِف  َبك  َم  رِ  ِم    األ  ُُ  َأم  لِِمنيَ ا . رواه َمَعُهَ   َوَأَنا ،س 

 واهلل تعاس أعلم. ،الرتمذي. هذا

 : ما هي األسباب املعينة على قيال اللي ؟15السلا 

 منها: ،يِل َكثجَلة  األسباُب اُُعينَُ  عَّل ِقياِم الل   اجلواب:

ُِ تعن ،وجنل   ِ  هلل عز  ي  إخالُص الن  أوالً:   ڱ ڳ ڳاس: ﴿وذلنَك لَِقولِن
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ُِ [5]البين :  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ُِ َوعنَّل آلِن  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن
ُِ . ولَِقولِن

ُِ َوَسل َم:  بِ ُم  َ  َهِذهِ  َبرش   »َوَصح    األ 
ِ
نَاء َع ِ  بِالس  ف  ي ِ  َوالر  ِ  َوال   كِننيِ  َوالن رص   يِف  َوالت م 

ضِ  َر  ِخَرةِ  َعَمَل  ِمن ُهم   َعِمَل  َفَم    ،األ  َيالِلن اآل  ن  ُُ  َيُكن    مَل    ُّ ِخنَرةِ  يِف  َلن « َنِصنيب   اآل 

ب   ب  ِ  ُأَب   َع   رواه اإلمام أِح   . َكع  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

 الط  ثانيًا: 
ِ
ُِ احِلرُص عَّل إخفاء  يمَ ََتن ل  ُجنرَ َسنَأَ   ،َوافِنَل    الن  وخاص   ،اعا

 ؟يلِ بالل   َك التُ َص  امَ  :ي  ارِ ال   

 رِسٍّ  يف يلِ الل   وِف َج  يف ايهَ ل  َص أُ     كعَ رَ لَ  واهلل :قاَ   ثم   ، ي ا  َش  با  َض َُ  َب ِض غَ فَ 

َ َص أُ  نأ م  َ   إِ  بُّ َح أَ   .اسِ الن   عَّل ُُ ص  قُ أَ  ثم   ُُ ل  كُ  يَل الل   ل 

ُُ ثالثًا:  ُُ تعاس: ﴿وَيَتَمث   ،أن َيسَتشِعَر الَعبُ  نِ اَء اهلل تعاس َل  ٱ َل َقوَل

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 .[4-1]اُزمل:  ﴾ٿ

َب الَعبُ  في  ِعنَ  اهلل عز  رابعًا:  َُ ُِ  ،وجل   أن َير  َصَّل  اهللُ َعَلي ن
ُِ وذلَك لَِقولِ

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ نَا َعِجَب »َوعَّل آلِ ِ  ِمن    َوَجل   َعز   َربُّ  َعن    َثنارَ  َرُجنل   :َرُجَلنني 

 ُِ ِِ ُِ  ِوَطا ِ  ِم    َوحِلَافِ ُِ  َبني  لِ ُِ  َأه  ُِ  إَِس  َوَحي   .َصاَلتِ

نَا َفَيُقوُ   َِِكتِي َأَيا :َربُّ ُِ  ِم    َثارَ  ،َعب ِ ي إَِس  ان ُمُروا ،َماَل ُِ  فَِراِش ِِ  َوِمن    َوِوَطا

 ِ ُِ  َبني  ُِ  َحي  لِ ُِ  إَِس  َوَأه  َب    ،َصاَلتِ  ُ  .ِعن ِ ي ِِم ا َوَشَفَق    ،ِعن ِ ي فِيَ   َر

َزا َوَرُجل   ََزُموا ،َوَجل   َعز  اهلل  بِيلِ َس  يِف  َُ ُِ  َمنا َفَعلِمَ  ،َفاّن  ِفنَرارِ  ِمن  َعَلي ن  ،ال 

ُُ  َوَما ُجوعِ  يِف  َل ُُ  ُأَهِريَ   َحت ى َفَرَجعَ  ،الرُّ َب    ،َدُم  ُ  .ِعن ِ ي ِِم ا َوَشَفَق    ،ِعن ِ ي فِيَ   َر

ُِ  َوَجل   َعز  اهللُ  َفَيُقوُ   َِِكتِ َب    َرَجعَ  ،َعب ِ ي إَِس  ان ُمُروا :ُاََِل  ُ  ،ِعن نِ ي فِنيَ   َر

َب    ُُ  ُأَهِريَ   َحت ى ،ِعن ِ ي ِِم ا َوَره   «.َدُم
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ُِ َوَسنل َم:  ،وُم عَّل َطَهاَرة  الن  خامسًا:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ لَِقولِ

لِم   ِم    َما» رِ  َعََّل  َيبِيُت  ُمس  نَأُ   ،الل ي لِ  ِم  َفَيَتَعار   َطاِهرا  اهلل  ِذك   َوَجنل   َعنز  اهللَ  َفَيس 

ا   رِ  ِم    َخجل  َيا َأم  ن  ِخَرةِ  ال ُّ َطاهُ  إِل   َواآل  ناهُ  َأع   َعن   رواه اإلمنام أِحن  وأبنو داود « إِي 

. َجَبل   ب  ِ  ُمَعاذِ  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ نُروا: »ولَِقولِ َسنادَ  َهنِذهِ  َطه   األَج 

َرُكمُ  ُُ  ،اهللُ َطه  َُ  إِل َطاِهرا   َيبِيُت  َعب     َلي َس  َفِِن   َساَع    َين َقلُِب  ل ِشَعاِرهِ  يِف  َمَلك   َبا

ِفر   الل ُهم  : َقاَ   إِل الل ي لِ  ِم َ   ُ ُُ  ،لَِعب ِ كَ  ا َُ  َفِِن  اِنُّ رواه الط  « َطاِهرا   َبا َكبنجِل يف ال ََبَ

ُُ  َتَعاَس اهللُ  َرِِضَ  ُعَمرَ  اب  ِ  َع ِ   .َعن 

نسادسًا:   َعَ ُم الس 
ِ
وذلنَك ُنا جناَء يف َصنحيِح اإلمنام  ،َهِر َبعنَ  الِعشناء

َزةَ  َأِب  َع   البخاري  ُِ َوَسل َم  َرُسوَ   َأن   َبر  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َكانَ اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

َرهُ  مَ  َيك    ب َل قَ  الن و 
ِ
ِعَشاء َِ يَث  ،ال  َ َها َواحل   .َبع 

ُُ َينُ ُّ وكاَن َسي   ُِ اَس َبعَ  الَعتَمنِ  بُِ ر  الن   ُ نا ُعَمَر َرِِضَ اهللُ عن وَيقنوُ :  ،تِن

 .الة  َص  مكُ قُ رزُ يَ  اهللَ ل  عَ لَ  واومُ قُ 

اِنُّ روى الط   ،هارِ الَقيُلوَلُ  بالن  سابعًا:   ك  الِنمَ   ِ بن سِ َننأَ   عَ يف األوَسِط  ََبَ

 ُُ ُِ َوَسنل َم:  اهلل سوُ  رَ  قاَ  : قاَ  َرِِضَ اهللُ عن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

 .«يُل قِ يَ  ل يطانَ الش   فِن   ،وايلُ قِ »

ن ُ نا احلََسُ  الَبرِصيُّ َسي   َمر   ُُ بَِقنوم  يف السُّ هناِر وِ  َوَسنَط الن  َرِِضَ اهللُ عنن

 .ىأَ رَ  ما منهُ مِ  ىأَ رَ فَ 

  قيُل يَ  امَ أَ : قا ف
ِ
 ؟هللء

 .ل: قالوا
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 ُس  يَل لَ  مهُ يلَ لَ  ىرَ أَلَ  ن  إِ : قا 
 
 .وء

ُُ بالط  ثامنًا:  َ امروى اب  ماجُ ع   ،عامِ أن ل َيمأَلَ َبطنَ ُ ِق  ِ يَكِرَب  ب   ا  َمع 

ُُ قا :  ُت َرِِضَ اهللُ عن ُِ وَ  َرُسوَ   َسِمع  ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل َم اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ َصح 

ُب  ،َبط     ِم    ا  ََش   ِوَعاء   آَدِمي   َمأَلَ  َما» :َيُقوُ   َدِمي   َحس  ُ   اآل  ُُ  ُيِقم  َ  ُلَقي َ  َب  ،ُصل 

َلَبت َفِِن   َدِمي   َُ ُُ  اآل  ُس اِب  َوُثُلث   ،لِلط َعامِ  َفُثُلث   ،َنف  َ  «.لِلن َفسِ  َوُثُلث   ،لِلرش 

ُك اَُعاِِص تاسعًا:   بينُت أَ  ن  إِ  ،عي   َس  أبا يا: قاَ  َرُجل  للَحَسِ  الَبرِصي   ،َتر 

 ؟قومأَ  ل اِ  بَ  َ  فَ  ،يهورِ طَ   ُّ عِ وأُ  ،يلِ الل   يامَ قِ  بُّ حِ وأُ  ،عاَف مُ 

 .تَك  َ ي  قَ  َك نوبُ ذُ  :فقا  

 وبناء عىل ذلك:

ُ   ،َ ة     ُمَلك  يِل ُسن  ِقياَم الل   فِن   ُِ ُ نا َرسنوُ  اَب فيها َسني  َر هلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

 : ُِ ُِ َوَسنل َم بَِقولِن بِ  َوَصح 
ُِ ُُ  ،الل ي نلِ  بِِقَينامِ  َعَلني ُكم  »َوعَّل آلِ نيَ  َدَأُب  َفِِن ن ناحِلِ  الص 

َبن    الل ي نلِ  ِقَيامَ  َوإِن   ،َقب َلُكم   ث نمِ  َعن  َوَمن َهناة   ،اهلل إَِس  ُقر  ِ ِفنجل   ،اإل  ُِ  َوَتك  ني َئا  ،لِلس 

  َدة  َوَمط رَ 
ِ
اء ََس ِ  َع  لِل   . باَِل    َع   رواه الرتمذي « اد  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسنل َم:  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ ناَلةِ  َأف َضنُل »وبَِقولِ ن َ  الص   َبع 

اَلةِ  ُتوَب ِ اَُ  الص  اَلةُ  ك  ِف  يِف  الص   «.الل ي لِ  َجو 

 َرِِضَ وَيقوُ  أبو ال   
ِ
: َصلُّ رداء ُُ ينِل لُِملَمنِ  وا َركَعَتننِي يف ُظَلنِم الل   اهللُ عن

. ِ ُِ عن  أسأُ  اهللَ تعاس أن ُيَوف   الَقَب   واهلل تعاس أعلم. ،ا. آمني. هذاَقنا ُا ُيرضي

 : ه  لَّي  بأن النول بعد ل م الفجر والع ر مَّكروه؟16السلا 

ول َبعنَ  َصنالِة  ،وَم َبعَ  َصالِة الَفجرِ مل َيِرد  َنص  َيمنَُع الن  أوالً: اجلواب: 
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ُُ الن   ،الَعرِص  ُُ  ،اُس م  َح يِث: )م  ناَم َبعَ  الَعرِصنوما َيَتَ اَوُل  ،فناخُتلَِس َعقُلن

؛ والَبعُض قاَ  بأن   فال َيُلوَم     ِ ( فهَو َح يث  َضعي ُُ .إل َنفَس  ُُ َح يث  َموضوع 

ُُ  َمالِك   ب  ِ  َأَنسِ  َع   روى الرتمذي  ثانيًا:  َرُسنوُ   َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َغَ اةَ  َصَّل   َم   »اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   َقَعن َ  ُثم   ،ََجَاَع    يِف  ال 

ُكرُ  ُس  َتط ُلعَ  َحت ىاهللَ  َيذ  م  ِ  َصَّل   ُثم   ،الش  َعَتني  ُُ  َكاَنت   ،َرك  رِ  َل ن َكنَأج  نَرة      َحج   َوُعم 

 «.َتام     َتام     َتام    

ب   ب  ِ  ِسَ كِ  َع   وروى اإلمام مسلم  ُُ  َحر   ِدَنابِرِ  ُقل نُت : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

الُِس  َأُكن َت  :َسُمَرةَ  ب  ِ ا ُِ َوَسل َم؟ َرُسوَ   َُتَ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

هُ  ِم    َيُقومُ  َل  انَ كَ  َكثجِلا   ،َنَعم   :َقاَ   ُِ  ُيَصل   ال ِذي ُمَصال  ب َح  فِي  َحت ى الصُّ

ُس  َتط ُلعَ  م  ُثونَ  َوَكاُنوا ،َقامَ  َطَلَعت   َفَِِذا ،الش  رِ  يِف  َفَيأ ُخُذونَ  َيَتَح   َاِهلِي  ِ  َأم   ،اد 

َحُكونَ  مُ  َفَيض  ُِ  َوَيَتَبس  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َوَسل َم. َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ اهللُ  َرِِضَ  َعِلٍّ  َع   وروى اإلمام أِح   اهلل َصنَّل  اهللُ  َرُسنوُ   َقناَ  : َقاَ   َعن 

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ تِي َباِرك   الل ُهم  »َعَلي   «.ُبُكوِرَها يِف  أِلُم 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ فالن   وقن  َوَرَد  ،   إذا كاَن حِلَاَجن   اص  وخ ،وُم َبعَ  َصالِة الَفجِر ل َحَرَج في

َ ا عَّل ُصَهيب  َفَوَجنَ ُه َسي   بأن   َُ  ُُ  ىحت ن  َ َعنقَ فَ  ،ا  حب  َصنتَ مُ َ نا ُعَمَر َرِِضَ اهللُ عن

 .ظَ يقَ استَ 

 .ح  ب  َص تَ مُ  م  اِِ نَ  يب  هَ وُص  ُِ تِ  َ قعَ مَ  عَّل    اعِ قَ  ننيَ لمِ اُُ  مجلُ أَ : يب  هَ ُص  فقاَ  

 رواه اب  أب شيَبَ . .َك بِ  ُ  رفُ تَ     ومَ نَ  عَ  َ تَ  أن بُّ حِ أُ  نُت كُ  امَ : رُ مَ عُ  ُُ لَ  فقاَ  
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ن ولك    ِر وتِنالَوِة مِس بالنذ  األصَل أن َيمأَلَ هذا الَوقنَت إس ُطلنوِع الش  ك 

َ الُقرآِن حت    َحى. َصالَة الضُّ ى ُيَصل 

ُِ بَ  ىنهَ يَ ُُ كاَن أن   جلِ بَ الزُّ وق  أخَرَج اب  أب شيَبَ  ع    .ِح بُّ َص الت   ع  ني

ُِ   ُ زهَ أَ فَ  ُح ب  َص تَ يَ  لِ ُج بالر   عُ سمَ أل ن  إِ : ةُ روَ عُ  وقاَ  : قاَ    .في

ُِ اإلَباَح ُ  ،وُم َبعَ  الَعرِص ا الن  وأم   وِم َبعَ  ول َحَرَج م  الن   ،فاألصُل في

. هذاوخاص   ،َصالِة الَعرِص   واهلل تعاس أعلم. ،   إذا كاَن حِلَاَج  

 وأنها م لومة؟ ،على لدقها   بكاء املرأم يكون دليً : ه17السلا 

َِ إخنَوِة َسني   َيقنوُ  اهللُ َتَبناَرَك وتعناس يف َحن    اجلواب: ُِ  ِ نا ُيوُسن َعَلين

عا  . وق  كاَن ُبكاُؤُهم َتَصننُّ [16]يوسِ:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ الُم: ﴿الس  

 الس  َقُهم َسي  لُِيَص   
ُِ َِ ُه بُ يف َشأِن َسي  الُم ب  أخََبوُ نا َيعُقوُب َعَلي ُِ  ِ نا ُيوُس َعَلين

 روا هذا الِفعَل.وُهُم الذيَ  َدب   ،الذي أخََبوُه بُ َكِذب   َمَع أن   ،المُ الس  

 اَُن كناءَ بُ  أن   عَّل ليل  دَ   ُ اآليَ  هذهِ : وَيقوُ  اإلماُم الُقرُطبِيُّ 
ِ
 عنَّل  ُّ  ُ َين ل رء

 قَ مَ  ِ     ِص 
 منهُ وِمن ،ذلَك  عَّل رُ ق ِ يَ  م  ِ  ل  اََ  فم  ،ا  عنُّ َص تَ  كونَ يَ  أن   ِ لحتِ  ،ُِ الِ

 .رُ ق ِ يَ  ل م 

: ،مَع اَُصنوَع ل ََيَفىال    وق  ِقيَل: إن    ك  قاَ  َحكيم 

 إذا اشننَتَبَكت ُدمننوع  يف ُخنن ود  
 

  َ    َتَبنناَكى منن  َبَكننى ِِم ننَتَبننني 
 

 وبناء عىل ذلك:

قِ  والذي َيفنِرُ   ،ا َمملوَم   وعَّل أّن   ،هاَفُبكاُء اَُرَأِة ل َيكوُن َدليال  عَّل ِص  

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ َصَّل  اهللُ َعَلي  َبي نَ ُ »األمَر يف هذا َقوُل ِعياُُن َعنََّل  ال    ، 
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َيِمنيُ  َعىاُُ  َعََّل  َوال      ُِ ِرو َع   رواه الرتمذي « َعَلي  ُِ  َعن    ُشنَعي ب   ب  ِ  َعم   َعن    َأبِين

هِ   َرِِضَ اهللُ عنُهم. َج  

ُُ بالل   ،عا  وَكِذبا  وم  اسَتَطاَع أن َيبكَِي َتَصنُّ  . هذاَفَكِذُب ُِ  ،ساِن أيَّسُ َعَلي

 واهلل تعاس أعلم.

فهؤ  باإلمكؤان    ،ني: أ:يد جوابؤًا شؤافيًا حؤو  موقعؤة اجلمؤ  ولؤفِّ      18السلا 

 اوضي  ذل ؟

ن اجلواب:  لاَ  ُفحنوُ  الُعَلن َلَق  ُسِئَل هذا السُّ
ِ
َفَأجنابوا  ،وَجَهابِنَذُْتُم ،ء

 منها: ،أجِوَب   َشافَِي   

نَجواُب َسي  أوالً:  : تِلنَك ِدمناء  َطه  ُُ َر ِ نا ُعَمَر بِ  َعبِ  الَعزيِز َرِِضَ اهللُ عن

 َب ِبا لِسان.أن ُأخض   فال أِحبُّ  ،اهللُ ِمنها َيِ ي

:ثانيًا:  ُُ إذا َقِ مُت عنَّل اهلل َيسنَأُلني  َجواُب اإلماِم أب َحنيَفَ  َرِِضَ اهللُ عن

 ،َر اهللُ منها َشنأَنناماُء َطه  قاَ : تِلَك ال    ثم   ،ول َيسَأُلني ع  ُأموِرِهم ،َفني َكل  َع   

 ُر منها لِساَننا؟أفال ُنَطه  

: الس  ثالثًا:  ُُ نَجواُب ابِ  اَُُباَرِك َرِِضَ اهللُ عن ُِ الذي َوَقَع َبننَي الص  َحاَبِ  ي

. ،تنَ   فِ   ول أقوُ  ألَح   ِمنُهم هَو َمفتون 

: ﴿ جواُب اإلماُم الُقرُطبِيُّ رابعًا:  ُُ  ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئَرِِضَ اهللُ عنن

 .[134]البقرة:  ﴾يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئ ىئ

 وبناء عىل ذلك:

ُِ هذِه األجِوَب ُ   واهلل تعاس أعلم. ،فل  ََيَِ  َجوابا  َشافِيا . هذا ،فم  مل َتشِف
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 ها؟لوما  اليت أقر فما هو الع ج  فظ املع ،رأ وأنسى كثريًا: أق19السلا 

ِظ وَعَ ِم الن   اجلواب:  سياِن:م  األُموِر التي ُتعنُي عَّل احِلف 

ن ،نوِب واَُعناِِص واآلثنامِ َترُك الذُّ أوالً:  ُ     اَُعناِِص التني َتَتَعل نوخاص 

 األجنَبِي نم  َنَمر  إس الن   ،بالَعنيِ 
ِ
ُِ سناء من  َنكنِح الَينِ   ،ُ  بالَين ِ لتني َتَتَعل نوا ،ا

 ِِبا
ِ
نظِ ُشلَم اَُعِصَيِ  ُينَور   ألن   ،والستِمناء ُِ وُيَعنر   ،ُث ُسنوَء احِلف  ُض اَُعلومنا

وَرِحنَم اهللُ  ،وُر ل ََيَتِمعانِ لَمُ  والنُّ والمُّ  ،واَُعِصَي   ُظلَم    ،والِعلُم ُنور   ،سيانِ للن  

 َحيُث قاَ : ِعي  افِ تعاس اإلماَم الش  

 ُُ مِني ُسنوءَ  َوكِيع   إَس  َشَكو   ِحف 

 ور  نُنن مَ نل ننعِ نال   َأن  نبِ  َرِن نبَ نَوَأخ  
 

َشنننَ ِن   كِ  إَس  َفَأر   َعننناِِص اَُ  َتنننر 

 لَِعننناِِص  ُي نننَ ى َل اهلل  ورُ نَوُنننن
 

ِر اهلل تعاسثانيًا:  ُ   ،َْتلينل  وم  َتسبيح  وََتمين    ،اإلكثاُر م  ِذك  وَصنَلوا

ُِ َوَسنل مَ َّل َسي  ع بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن قنا  تعناس:  ،ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ تعناس: ﴿[24]الكهِ:  ﴾ھ ہ ہ ہ﴿  ڭ . وأن ُيكثَِر من  َقولِن

 .[6]األعَّل:  ﴾ۇ ڭ

َ ُ  الط  ِقل  ثالثًا:  وِم والنَبالَدِة ن  َعاِم َجالَِب   لَِكث َرِة الَكث َرَة الط   ألن   ،اِب َعاِم والرش 

 وقالوا: الَبطنَُ  ُتذِهُب الِفطنََ . ،ه ِ وُقُصوِر الذ  

 هلل تعاسَكث َرُة ال ُّ رابعًا: 
ِ
: وم  َُجَلِ  الن ُّ  ،عاء

ِ
نَأُلَك  إِن   الل ُهنم  عاء  ِعل ن    َأس 

قا   ،َنافِعا     ُكل   ِم    َوِشَفاء   ،َواِسعا   َوِرز 
 
ني ع  ابنِ  . ك  رواه احلاكم وال ار قطَداء

َب  إَِذاُُ َكاَن أن   ،اس  َرِِضَ اهللُ عنُه َعب   َزمَ  ِم    ََشِ .َدعا ِِبذا ال ُّ  َزم 
ِ
 عاء

َرِِضَ اهللُ  َسنَلَم َ  ُأم   َعن   روى اإلمنام أِحن   ،   َبعَ  َصنالِة الَفجنرِ وخاص  
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ُِ َوَس  َرُسوَ   َأن   ،عنها بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصنَّل   إَِذا َيُقنوُ   َكانَ ل َم اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ب َح  َأُلَك  إِن   الل ُهم  » :ُيَسل مُ  ِحنيَ  الصُّ قا   ،َنافِعا   ِعل     َأس   «.ُمَتَقب ال   َوَعَمال   ،َطي با   َوِرز 

. هذابيِب ك  َذَكَر َبعُض األطِب  أكُل الَعَسِل والز  خامساً: 
ِ
 واهلل تعاس أعلم. ،اء

 مشاهدم مبا:يا  كرم القدل وغريها من املبا:يا ؟ : ما حكح20السلا 

ُِ من  األُمنوِر  ُمَشاَهَ ةُ  اجلواب: جِلَها م  اَُُباَرَينا َُ ُِ ُكَرِة الَقَ ِم و ُمَباَرَيا

 الَِيِ :ِ  الت  ِعي  َوابِِط الرش  إذا َكاَنت َمضبوَط   بالض   ،اَُُباَح ِ 

اَي   يف َحياِة اُُلِم ِ و 1 َُ ِِِض  ،أن ل َتكوَن  وأن ل َتكوَن عَّل ِحساِب الَفنَرا

. ُِ  والَواِجبا

أنفناَس ُعُمنِر اإلنسناِن َجنوَهَرة  ل  ألن   ،أن ل ُيَ َر الَوقُت يف َسبيلِهاو 2

 وهَو َمسلو   ع  أنفاِس ُعُمِرِه َيوَم الِقَياَمِ . ،ِعَوَض َعنها

ها وأَُهُّ  ، ِ ِعي  َوابِِط الرش  الض  ِعبوَن ُمنَضبِطنَي أثناَء اَُُباَراِة بأن َيكوَن الال  و 3

ُ الَعوَرةِ   كَبِ .ِة إس الرُّ ُجِل م  الّسُّ  وَعوَرُة الر   ،َسرت 

 إس اخنتاِلِط الر  أن ل ُتَلد  و 4
ُِ  جناِ  بالن  ي ُمَشاَهَ ُة اَُُباَرَيا

ِ
نال   ،سناء َفض 

.  ع  أن َيكوُنوا نِساء  أو ِرجال  ونِساء 

ُِ إس َعَ اَوة  َبنَي اَُُشاِه ي َ ي ُمَش أن ل ُتَلد  و 5 ِه َفوُّ أو إس الت   ،اَهَ ُة اَُُباَرَيا

 الس  
ُِ ِر والِعياُذ باهلل تعاس. ،ع ِ تِم والل  والش   ب  بَِكلِ  ال  ع  الُكف   َفض 

 وبناء عىل ذلك:

ُُ ُمنَضبَِط   ِبذِه الض    ،َ ِْتاَوابِِط فال َحَرَج م  ُمَشاهَ فِذا َكانَت اَُُباَرَيا

 واهلل تعاس أعلم. ،َمُر إَليها. هذاوإل فال ََيوُز الن  
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 : ه  يعترب الولد اللقي  يتيمًا؟21السلا 

ُُ الَيتيَم يف الن   َذَكَر الُعَل ُء بأن   اجلواب: ِِِم م  ل  ،اِس م  ل أَب َل ويف الَبَها

ُُ  ُأم   ُُ ُُ م  الن  وم  َفَقَ  ُأم   ،َل .اِس ل ُيقاُ  َعن  َيتيم 

َُ أبوُه وهَو ُدوَن ِس     فِذا َدَخَل ِسن    ،الُبلوغِ  وقاَ  الُفَقهاُء: الَيتيُم م  ما

 ل ُيعَتََبُ َيتي   الت  
ِِ ُُ قا :  َطالِب   َأِب  ب  ِ  َعِل  روى أبو داود ع   ،كلِي َرِِضَ اهللُ عن

ُِ وَ  َرُسو ِ  َع    َحِفم ُت  ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسنل َم: اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ ن َ  ُينت مَ  َل »َصنح   َبع 

تاَِلم   َُ  َوَل  ،اح  م   ُصَ   هذا أوالً.«. الل ي لِ  إَِس  َيو 

أو اَُولنوِد من   ،ِقيطِ ُُ ََيُِب عَّل اُُسلِمنَي ِِحاَيُ  الل  وَذَكَر الُفَقهاُء بأن  ثانيًا: 

ِ نا َرسنوِ  اهلل َصنَّل  اهللُ ي  وَطَلَبت م  َسن ،اَُرَأَة التي َِحََلت م  ِسفاح   ألن   ،ِزنى

 َوَسل َم أن ُيقيَم َعَليها احلَ   
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ ى َأرَجَأهنا حت ن ،وهَي َحاِمنل   َعَلي 

ُُ حت   ثم   ،َتَضَع َِح َلها  ى ُيفَطَم وَيسَتغنَِي َعنها.ُترِضَع

نِذ الل  وَقر  ثالثًا:  ُِ تعناس: ﴿وذلنَك لَِقو ،ِقنيطِ روا عَّل ُوُجنوِب أخ   ٹ لِن

ُُ منن  َعَمننِل [32]اُاِنن ة:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ . والتَِقاُطنن

. وقنا  [77]احلن :  ﴾ں ں ڱ ڱقا  تعناس: ﴿ ،اَجَلِ 

 .[2]اُاِ ة:  ﴾ۇئ وئ وئ ەئتعاس: ﴿

 بأن  رابعًا: 
ُِ ِي ُُ يف ذلَك.فِن   ،ُُ ابُ  ِزنىوأََجُعوا عَّل ََتريِم َرم   ُُ ل َذنَب َل

 وبناء عىل ذلك:

ُُ َأب  ََشِعي  ل ُيعَتََبُ َيتي   ِقيفالل   ُِ  ،ُط إذا مل ُيعَرف  َل ولك  م  قناَم بِِرَعاَيتِن

ُُ أجر  َعميم   ُِ تعاس: ﴿ ،َفَل  ٹ ٹ ٹ ٹ وهَو ُمنَ ِرج  ََتَت َقولِ

 .[32]اُاِ ة:  ﴾ڤ ڤ
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ُِ اِختالُط أنساب   ألن   ،ِقيطِ ي الل  ولك  ل ََيوُز َتَبن    ،ذلَك َكِذب  َوُزور  وفِي

 ُخُطوَرة  عَّل األعراضِ 
ُِ  ڑ ژ ڈ ڈ ڎقا  تعاس: ﴿ ،وفِي

واهلل  ،. هذا[4]األحزاب:  ﴾گ گ گ گ ک ک ک ڑ

 تعاس أعلم.

 : ما معنى: ال لغريم مع اإللرا:؟ وه  هي حدي  شريف؟22السلا 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤَيقوُ  اهللُ تعاس: ﴿أوالً: اجلواب: 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 گ گ. وَيقوُ  تعاس: ﴿[135ران: ]آ  عم ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .[31]النساء:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

ُ األُم  ثانيًا:   َمنعَ  َصنِغجَلةَ  لاس  َرِِضَ اهللُ عننُه : ِ  َعبُ  اهلل بُ  َعب  َيقوُ  َحَب 

اِر، َ َفارِ  َمعَ  َكبجَِلةَ  َول اإِلرص  تِغ   .الس 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ عَّل فِعِل اَُع فم  َأرَص   ِِرِ غجَلِة َحو  ِصَيِ  الص  بَِقلبِ  ،هَلا إس َكبجَلة  م  الَكَبا

ِك الص   ،والِعياُذ باهلل تعاس ُُلِمِ  أن َيعِزَم عَّل َتر  ِر حت  َفَعَّل ا
ِِ ى ل َيسَتِهنَي َبعَ  َغا

ِِرِ  ل إس ِصَغِر  ،ب  هَو م  َنَمَر إس َعَمَمِ  الر   واُُلِمُ  احلَ ُّ  ،ذلَك بِِفعِل الَكَبا

 واهلل تعاس أعلم. ،نِب. هذالذ  ا

 : إذا اثاءب اإلنسان ه  جي  عليل أن يتعوذ بات من الشيطان؟23السلا 

نَرةَ  َأِب  َع   روى اإلمام البخاري أوالً: اجلواب:  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري   َعن  ،َعن ن
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ُِ َوَسل َم  الن بِي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ي َطانِ  ِم  ت َثاُؤُب ال» :َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي   َفنَِِذا ،الش 

هُ  َأَحُ ُكم   َتَثاَءَب  د  َتَطاعَ  َما َفل جَلُ ي َطانُ  َضِحَك  ،َها :َقاَ   إَِذا َأَحَ ُكم   َفِِن   ،اس   «.الش 

ِري   َسنِعي    َأِب  َعن وروى اإلمام مسنلم  ُن    َ ُُ ا : َقناَ  َقناَ  َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسننل َم: اهلل َصننَّل  اهللُ َعلَ  َرُسننوُ   بِ  َوَصننح 
ُِ ُِ َوعننَّل آلِنن  َأَحننُ ُكم   َتَثنناَوَب  إَِذا»ي نن

ِسك   ُِ  َعََّل  بَِيِ هِ  َفل ُيم  ي َطانَ  َفِِن   ،فِي ُخُل  الش   «.َي  

َرةَ  َأِب  َع   روى اب  ماجُ  ُُ  ُهَري  ُِ  َرُسوَ   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عن اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَس  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ  َعنََّل  َينَ هُ  َفل َيَضنع   َأَحنُ ُكم   َتَثناَءَب  إَِذا» :َقاَ  ل َم َوعَّل آلِ  َوَل  فِين

ِوي ي َطانَ  َفِِن   ،َيع  َحُك  الش  ُُ  َيض   «.ِمن 

َرةَ  َأِب  َع   وروى اإلمام البخاري  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري  َصنَّل  اهللُ  الن بِني   َع  ،َعن 

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُعَطناَس  َُيِنبُّ اهللَ  إِن  »قا :  َعَلي  نَرهُ  ،ال   ،الت َثناُؤَب  َوَيك 

لِم   ُكل   َعََّل  َفَح   اهللَ  َفَحِم َ  َعَطَس  َفَِِذا ُُ  ُمس  ُُ  َأن   َسِمَع َت ا ،ُيَشم  َ   الت َثاُؤُب  َوَأم   َفنِِن 

ي َطانِ  ِم  ُهوَ  هُ  ،الش  د  َتَطاعَ  َما َفل جَلُ ُُ  َضِحَك  ،َها :َقاَ   َفَِِذا ،اس  ي َطانُ  ِمن   «.الش 

نُُ ُينَ ُب َكم ُم الت  َََكَر الُفَقهاُء بأن  ثانيًا: ذ  ،الِة وَخاِرَجهناَثناُؤِب َداِخنَل الص 

 أثنناَء الت   ك  ُيسَتَحبُّ 
ُِ ِِِب أن َيَضَع َيَ ُه عَّل َفِم ُ  أن وَينَرى احلَنَِفي ن ،َثناُؤِب للُمَتثا

 ُيَّسى.َي َفاُه بَِمهِر َيِ ِه الُيَغط  

ُِ َوَسنل َم مل َيِرد  ع  َسي  ثالثًا:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ِجيِم.يطاِن الر  اإلنساَن إذا َتَثاَءَب َيقوُ : أُعوُذ باهلل م  الش   أن  

 وبناء عىل ذلك:

وإن  ،َثاُؤِب أثناَء الت   يطانِ َذ اإلنساُن م  الش  أن َيَتَعو   َفَليَس م  اُُسَتَحب  

ُِ ُُ ما َوَرَد ع  َسي  ألن   ،يطانِ َثاُؤُب م  الش  َكاَن الت   ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 
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ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ وأن َيَضَع َيَ ُه عَّل  ،ولك   الَواِرُد أن َيكِمَم ما اسَتَطاعَ  ،َوعَّل آلِ

 ُِ  واهلل تعاس أعلم. ،َثاُؤِب. هذااَء الت  وأن ل َُيِرَج َصوتا  أثن ،َفِم

: ما حكح القتا    األشهر ا ؤرل؟ ومؤا ا كمؤة مؤن حترميؤل إذا      24السلا 

 كان حرامًا؟

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀَيقوُ  اهللُ َتَباَرَك وتعاس: ﴿ أوالً:اجلواب: 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
. فاألشُهُر احلُُرُم [36]التوب :  ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ

ِ  َسي  ُتَعم   َكاَنت وَكاَن  ،المُ الُة الس  ِ نا إبراهيَم وإس ِعيَل َعَليِه  الص  ُم عَّل َعه 

ُِ تعاس: ﴿ ،الِقتاُ  فيها َحراما    ۅ وُنِسَخ ُحكُم ََتريِم الِقتاِ  فيها بَِقولِ

 .[36]التوب :  ﴾ې ې ې ۉ ۉ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳَيقوُ  اهللُ تعاس: ﴿ثانيًا: 

 ۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
َر . وق  َحذ  [9]احلجراُ:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

ُِ َوَسل َم م  القتِتاِ  َبنَي َسي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َتَقى إَِذا»اُُسلِمنَي بَِقولِ لَِ  اُُ  ال   نِ س 

َقاتُِل  بَِسي َفي ِهَ   ُتوُ  اَُ وَ  َفال  َرةَ  َأِب  َع   رواه الشيخان « الن ارِ  يِف  ق  .  َبك  ُُ َرِِضَ اهلُل عن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ ِجُعوا َل »وبَِقولِ ِ ي َتر  ارا   َبع   ُكف 

ُب  ِ ُضُكم   َيُض  . َجِرير  شيخان ع  واه ال« َبع ض   ِرَقاَب  َبع  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن
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 وبناء عىل ذلك:

 ،   إذا َكناَن قِتناَ  ِدفناع  وخاص   ،َفِقتاُ  اُرُِشكنَي يف األشُهِر احلُُرِم َجاِِز  ََشعا  

 َمنسوَخ   ِعنَ  َُجهوِر أهِل الِعلِم. [36]التوب :  ﴾ڭ ڭ ڭواآلَيُ : ﴿

ُ نا َرسنوُ  اهلل َر َسني  ُم الَبعِض فق  َحنذ  ا اقتِتاُ  اُُسلِمنَي في  َبنَي َبعِضهِ أم  

 ُُ ُِ َوَسل َم ِمن بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِ  أن ُيصلِحوا َبنَي وأوِجَب عَّل األُم   ،َصَّل  اهللُ َعَلي 

 اَُُتَقاتِلنَي.

:  ،ا احِلكَمُ  م  ََتريِم الَقتاِ  فيهاوأم     وإن  فق  جاَء يف َتفسجِل ابِ  َكثجل 

د      الثَ ثَ  ،   عَ أربَ   ُ مَ ر  حَ اُُ  رُ شهُ األَ  ِت انَ كَ   أَ  جلِ أِلَ  ؛د  ر  فَ     احِ وَ وَ  رَس 
ِ
    احلَ  ِك اِس نَ مَ  داء

ُ  ؛ةِ القع َ  ذو وهوَ  ،هر  َش     احلَ  هرِ َش  بَل قَ  مَ ر  حُ فَ  ،ةِ مرَ والعُ   ع  فيُ  ونَ قعُ يَ  مألّن 

م   ،تا ِ القِ  ُ   ِ ج  احلِ  ذي هرُ َش  وُحر  ُِ فِ  لونَ غِ شتَ ويَ     احلَ  ُِ يفِ  عونَ وقِ يُ  مألّن   أَ بِ  ي
ِ
 داء

  ؛مُ ر  حَ اُُ  وهوَ  ،رُ آَخ  هر  َش  هُ ع َ بَ  مَ ر  وُح  ،ِك اِس نَ اَُ 
ُِ فِ  عواجِ جَل لِ  قََص أَ  اِينَ  إس ي

 ُِ بِ   رِ والعتِ  يِت البَ  ةِ ارَ يَ زِ  جلِ أِلَ  ،و ِ احلَ  طِ َس وَ  يف ُب َج رَ  مَ ر  وُح  ،ننيَ آمِ  مهِ الدِ بِ 

ُِ لَ إِ  مُ ق ُ يَ  ُ  ُِ فِ  ُِ نِ طَ وَ  إس عودُ يَ  ثم   هُ زورُ يَ فَ  ،ِب رَ العَ  ةِ يرَ زِ َج  قََص أَ  م  ي  ،. هذانا  آمِ  ي

 واهلل تعاس أعلم.

فسؤأ    ،: لقؤد كانؤت عقؤدم   لسؤان سؤيدنا موسؤى عليؤل السؤ ل        25السلا 

 ت عقدم لسانل أل ال؟فه  احنلهلل ،:بل عز وج  أن  لها لل

 الس  ي  َس  جل   نا عز  َِ َربُّ ِعنَ ما َكل   اجلواب:
ُِ هاِب الُم بالذ  َ نا ُموَسى َعَلي

 ُُ ُِ َل ُُ عَّل  جل   َسَأَ  اهلَل عز   ،إس فِرَعوَن لَِتبلِيِغ ِرَساَلتِ َبعَض األُموِر التي ُتعينُ

ُِ  م  َُجَلتِها أن ََيُل   ،ذلَك   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ قا  تعاس: ﴿ ،ُعقَ َة لَِسانِ
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 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 .[36-24]طُ:  ﴾يب ىب مب خب حب

ُُ تعاس: ﴿ اهللَ تعناس  ﴾ َدليل  َواِضح  بنأن  يب ىب مب خب حبَفَقوُل

 ُُ َرهُ  ،وأعطاُه ما َسَأَ   ،اسَتجاَب َدعَوَت نَح َصن   ن ،َفرَشَ َ ُعقنَ َة  وَحنل   ، أمنَرهُ وَيّس 

 ُِ ُُ أ ،لَِسانِ  خاُه هاروَن َوزيرا .وَجَعَل َل

 وبناء عىل ذلك:

ناهللُ تعاس ُعقَ َة لَِساِن َسي   فق  َحل    الس 
ُِ ى َصناَر حت ن ،المُ ِ نا ُموَسنى َعَلين

 الس   ،َفِصيحا  َبلِيغا  
ُِ ُِ هاروَن َعَلي ُُ بأخي  الُم.وآَزَرُه وَأَعاَن

 ُ ُِ الك  َمَع ذلَك َكاَن فِرَعوُن ُيَعجل  ل  ُه بَِحبَسِ  لَِسانِ ها لتي َكاَنت َقبَل أن ََيُ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎقا  تعاس ُلَِبا  ع  فِرَعوَن: ﴿ ،اهللُ تعاس

َُ   َفَكاَن  ،. َيعني: ل ُتوَجُ  ِعنَ ُه َفَصاَح   [52]الزخرف:  ﴾ک ک ول َبال

 الَعكِرِ 
ِ
ُُ َكاَن يف ُص ود  ويف َعَمى. هذا ألن   ،فِرَعوُن َيصَطاُد يف اَُاء واهلل  ،َقلَب

 تعاس أعلم.

 : ه  لَّي  بأن الذر ال يكفر الكافر يكون كافرًا؟26سلا ال

وَيقنوُ   ،يف ُكفِر الَكافِِر فهنَو َكنافِر   م  َشك   أََجَع الُعَل ُء عَّل أن   اجلواب:

ن ُُ اهللُ تعناس: وهلنذا ُنَكف  نالَقاِِض ِعياض  َرِِحَ ِ  ر  من  َداَن بَِغنجِل ِمل نُر من  مل ُيَكف 

َِ فِيِهم ،سلِمنَي م  اَُِللِ اُُ  وإن َأظَهَر َمنَع  ،َح َمذَهَبُهمأو َصح   ،أو َشك   ،أو َوَق
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 ذلَك اإلسالَم واعَتَقَ ُه.

ن ألن   ،َصناَرى فهنَو َكنافِر  يف ُكفنِر الَيهنوِد والن   فم  َشك   ُ  َيَتَضنم   ك  الش 

 َرِة.ِ  اَُُطه  ن  َتكِذيَب الُقرآِن الَكريِم والسُّ 

 اء عىل ذلك:وبن

 ،ا  ُ  ُكفنِرِه ُظهنورا  َجلِي نوَظَهَرُ َأِدل   ،ُُ َكافِر  أو ُمرِشك  فِذا ُعِرَف إنسان  بأن  

أو أنَكنَر  ،كمن  أنَكنَر ُوُجنوَد اهلل تعناس ،د  ُُ َُيَكُم بُِكفِرِه بُِ وِن َشكٍّ أو َتنَردُّ فِن  

ُِ َوعنَّلِ نا َُمَم  ِرَساَلَ  َسي    َصَّل  اهللُ َعَلي 
ُِ َوَسنل مَ     بِ  َوَصنح 

ُِ أو أنَكنَر الُقنرآَن  ،آلِن

 ،اهللُ تعناس َم ما َأَحنل  أو َحر   ،َم اهللُ تعاسما َحر   أو أَحل   ،أو أنَكَر الَبعَث  ،الَعميمَ 

 ُُ َكافِر  َصاَر َكافِرا .فم  مل َيعَتِق   بأن  

: ي ُُ ُُ بأن ُيَقاَ  َل  ،أو أننَت َكنافِر   ،ا َكافِروَليَس م  َُشوِط َتكِفجِلِه ُمَصاَرَحُت

ِي َسي   ألن   ُِ هذا َليَس م  َه   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ِ نا َرسنوِ  اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُُ ُمَعاَمَلَ  اإلنساِن النذ   ،َوَسل مَ  أو اَُُعاَهنِ  واُُسنَتأَمِ  منا َداَم يف ِدَيناِر  ي  م  وُنَعاِمُل

 اُُسلِمنَي.

 بأن  ا احلُكُم عَ وأم  
ُِ ق   ،اِر َفَليَس هذا للَعب ِ ُُ م  أهِل الن  َلي ُُ َ  أن  إل إذا ََتَ

َُ عَّل الُكفِر. هذا  واهلل تعاس أعلم. ،َما

: ه  لَّي  بأن سؤيدنا أبؤا بكؤر :َّضىؤيَّ اتل عنؤُل اقؤدل مؤن خطبؤة         27السلا 

 السيدم فاطمة :َّضىيَّ اتل عنها؟

ُُ  اِب ط  اََ  ب َ  رَ مَ عُ  إن  جاَء يف سبل اهل ى والرشاد:  اجلواب: َرِِضَ اهللُ عن

ُُ  كر  بَ  ابَ أَ  ىتَ أَ   فَ  َج و  زَ تَ تَ  أن َك عُ منَ يَ  امَ : قا َرِِضَ اهللُ عن
َصَّل   اهلل سو ِ رَ  نَت بِ   َ مَ اطِ

ُِ َوَسل َم؟ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  اهللُ َعَلي 
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 .نيُج و  زَ يُ  ل: قا 

ُِ لَ عَ  اسِ الن   مِ كرَ أَ  م  َك إن   ؟ُج و  زَ يُ  فم  َك ج  و  زَ يُ  مل إذا: قا   يف مهِ مِ قن َ وأَ  ،ي

 .سالمِ اإل

 من  ينِت أَ رَ  إذا ، ُ َشناِِ عَ  ينا: فقنا   َ َشناِِ عَ  ينِت بَ  إس كر  بَ  أبو َ  لَ فانطَ : قا 

ُِ َوَسل َم  اهلل سو ِ رَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ننَ  ينَب طِ َصَّل  اهللُ َعَلي   ينِك لَ عَ  قبنال  وإِ  س  ف 

ُُ كَ ذَ  ن  أَ  ُُ لَ  يرِ اذكُ فَ  َ يَ يُ  أن وجل   عز   اهللَ ل  عَ لَ فَ  ، َ مَ اطِ فَ  ر   هاّس 
 .َ   إِ

ُِ َوَسل مَ  اهلل سوُ  رَ  جاءَ فَ : قا  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ مِ  ُأَ رَ فَ  ،َصَّل  اهللُ َعَلي   نن

 أن نرَ َمنوأَ   َ َمناطِ فَ  رَ َكنذَ  كر  بَ  أبا إن   ،اهلل سوَ  رَ  يا: فقالت ،قبال  وإِ  ،س  ف  نَ  يَب طِ 

 .هارَ ذكُ أَ 

 «.اءُ َض القَ  َ  نزِ يَ  ىحت  »: فقا 

ُُ دِ وَ  ،اهُ تَ بَ أَ  يا: فقالت كر  بَ  أبو يهالَ إِ  عَ َج رَ فَ  ُُ كَ ذَ  الذي ُُ لَ  ر  ذكُ أَ  مل ن  أَ  د  .ر

ُُ  كر  بَ  أبا إن  : َييى وقا  ُِ  اهلل سنو ِ رَ  إس اءَ َجنَرِِضَ اهللُ عن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

 ُِ بِ  َوَصح 
ُِ  يمِ  َ وِقن ي،تِ حبَ ُص  ين  مِ  فَت رَ عَ  ق  ،اهلل سوَ  رَ  يا: فقا َوَسل َم َوعَّل آلِ

 .سالمِ اإل يف

 «.ذاك؟ وما»: قا 

 فَ  نيُج و  زَ تُ : قا 
 . َ مَ اطِ

ُُ عَ  َت كَ َس فَ  ُُ عَ  َض عرَ أَ فَ  :قا  أون     اعَ َس  ن  .ن

 .كُت وأهلَ  ،لكُت هَ : فقا  رَ مَ عُ  إس كر  بَ  أبو عَ َج رَ فَ 

 ذاك؟ وما: قا 

ُِ َوَسل َم  اهلل سو ِ رَ  إس  َ مَ اطِ فَ  بُت طَ َخ  :قا  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َصَّل  اهللُ َعَلي 
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 .ين  عَ  َض عرَ أَ فَ 

 سنو ِ رَ  من  يِت أَ رَ  إذا: هلا وقا   َ فَص َح  إس رُ مَ عُ  َ  لَ انطَ فَ : ثابت اب  وقا 

ُِ َوَسل َم  اهلل بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ َكنذَ  ن  أَ  ُُ َلن يرِ اذكُ فَ  يِك لَ عَ  قبال  إِ َصَّل  اهللُ َعَلي   ر

 .َ   إِ  اهَ ّس  يَ يُ  أن اهللَ ل  عَ لَ  ، َ مَ اطِ فَ 

ُِ َوَسل َم  اهلل سوُ  رَ  جاءَ     لَ فَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ :  ُ فَص َح  قالتَصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ َج وَ وَ  ُُ مِ    ُُ كَ ذَ فَ  ،س  ف  نَ  يَب وطِ  قبال  إِ  ن  َرِِضَ اهللُ عنها.  َ مَ اطِ فَ  ُُ لَ  ر

 «.اءُ َض القَ  َ  نزِ يَ  ىحت  »: فقا 

ُُ  رُ مَ عُ  ىتَ أَ فَ : ثابت اب  قا  ُِ  اهلل سوَ  رَ َرِِضَ اهللُ عن ُِ َوعَّل آلِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل مَ  بِ ُِ  َ يَ  نيَ بَ   َ عَ قَ فَ  ،َوَصح   يتِ حبَ ُصن ين نمِ  منَت لِ عَ   قَ  اهلل، سوَ  رَ  يا: فقا  ،ي

 .ن  وإِ  ن  وإِ  ،سالمِ اإل يف يمِ  َ وقِ 

 «.وماذا؟»: قا 

 فَ  نيُج و  زَ تُ : قا 
 . َ مَ اطِ

ُُ عَ  َض عرَ أَ فَ   نتَ يَ  ُن  إِ : فقا  كر  بَ  أب إس رُ مَ عُ  عَ َج رَ فَ  ،ن
 .يهافِ  اهلل مرَ أَ  رُ مِ

: أن  
ا َخَطَبها أبو َبكر  وُعَمنُر َرِِضَ ُُ ُ  وجاَء يف الطبقاُ الُكََبى لب  َسع  

ُِ َوَسنل مَ  بِيُّ ُُها الن  َفَرد   ،اهللُ عنُه  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن وقناَ  لُِكنلٍّ  ،َصَّل  اهللُ َعَلي 

 .«اءَ َض القَ  اِِب  رُ مِ نتَ أ»ِمنُه : 

 وبناء عىل ذلك:

ُُ أو     فق  َكاَن الص    ،هراَء َرِِضَ اهلُل عنهاَ  م  َخَطَب الز  يُ  َرِِضَ اهللُ عن

ِِال : ََجيال  مُ  ا  اِدُ  األمنُي َرد  ُه الص  َفَرد   . «اءَ َض القَ  اِِب  رُ مِ نتَ أ ،يا أبا َبكر  »قنِعا  َقا

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا
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فلمؤاذا كؤان    ،العمؤ   ض األمؤة علؤى  : حنن نعلح بأن اإلسؤ ل حؤرَّ  28السلا 

 أه  ال فة ال يعملون؟

 أهِل الصُّ  اجلواب:
ِِ
ِ نا ِ  َرِِضَ اهللُ عنُهم يف َحِ يِث َسي  ف  َجاَء يف َوص 

ُِ َوَسل مَ َرسوِ  ا بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ك  يف َصِحيِح اإلمام  ،هلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُل البخاري:  ف  ِ  َوَأه  َياُف  الصُّ اَلمِ  َأض  س  ِ ل   إَِس  َيأ ُوونَ  َل  ،اإل   َعََّل  َوَل  َما    َوَل  َأه 

ُُ  إَِذا ،َأَح    ُُ  َوإَِذا ،َشي ئا   ِمن َها اَو   َيَتنَ  َومَل   ،إَِلي ِهم   ِِبَا َبَعَث  َصَ َق    َأَتت  َسَل  َهِ ي     َأَتت   َأر 

َكُهم   ،ِمن َها َوَأَصاَب  ،إَِلي ِهم   َ  .فِيَها َوَأَش 

ِ  َكانوا ف  أهَل الصُّ  وَجاَء يف ُعمَ ِة القاري عَّل ََشِح َصِحيِح البخاري: أن  

 ل  ُكن يف ونَ ُجنرُ ََي  انواوَكن ،رِ هنابالن   وىالن ن ونَ خُ رَض يَ و ،يلِ بالل   رآنَ القُ  ونَ مُ ل  عَ تَ يَ 

 ي  رَسِ 
ُِ َوَسل َم. اهلل سوُ  رَ  اهَ ثَ عَ بَ     بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

يُّ وَيقوُ  اإلماُم الز   ُرُهم لُِقُعوِدِهم ع  الَعَملِ َلرَشِ نِب  ،: ومل َيُك   َفق  وَكس 

َوى ن لَِتكوَن َعَلفنا  ن أي َيكِّسوَن الن   رِ هابالن   وىالن   ونَ خُ رَض يَ فق  َكانوا  ،زِ  الر  

 وُهم َليُسوا م  أهِل اَُاِشَيِ . ،للَ ِشَي ِ 

 وبناء عىل ذلك:

ِ  َبِوي  ِ  َرِِضَ اهللُ عنُهم ما َكانوا َقاِعِ يَ  يف اَُسِجِ  الن  ف  فأهُل الصُّ  ِِ الرش  ي

ٌِ كِسجِل الن  بل َكانوا َيعَملوَن بِتَ  ،َليال  َّنارا  بُِ وِن َعَمل    ،َوى لَِتكوَن َعَلفا  للَمَوا

 أراَدَها اهللُ عز  
كَم   وَصَ َ  اهللُ تعاس  ،َجَعَلُهم ُفَقَراَء َمَع َعَملِِهم وجل   ولك  حِلِ

ُِِل: ﴿ واهلل  ،. هذا[32]الزخرف:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ الَقا

 تعاس أعلم.
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األذان؟ وهؤؤ  هؤؤي   : مؤؤا هؤؤي الوسؤؤيلة الؤؤيت يؤؤدعو بهؤؤا املؤؤلمن بعؤؤد    29السؤؤلا 

وال  ،دىنا :َّسوِ  ات لَّلهللى اتل عَِّليولى وَّعلى صلىلى وَّلََّّوبىلى وَّسَّؤلهللحَّ ح رًا لسَّيِّ

 جيو  للملمن أن يدعو بها لنفسل؟

ِرو ب  ِ اهلل  َعب  ِ  َع   أخَرَج اإلمام مسلم  اجلواب: َعناصِ  ب  ِ  َعم  َرِِضَ اهللُ  ال 

ُُ  ،عنُه  ُِ َوَسنل َم َص  الن بِي   َسِمعَ  َأن  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ تُم إَِذا» :َيُقنوُ  َّل  اهللُ َعَلي   َسنِمع 

نَ اُُ  ُُ  ،َعَل   َصلُّوا ُثم   ،َيُقوُ   َما ِمث َل  َفُقوُلوا َلذ  اهللُ  َصنَّل   َصناَلة   َعنَل   َصَّل   َم    َفِِن 

 ُِ ا   ِِبَا َعَلي  َوِسيَل َ  ِ  اهللَ  َسُلوا ُثم   ،َعرش  َا ،ال  َن ن ِ  يِف  َمن ِزَل    َفِِّن   لَِعب ن    إِل   َتن َبِغني َل  اد 

ُجو ،اهلل ِعَبادِ  ِم    َوِسيَل َ  ِ   َسَأَ   َفَم    ،ُهوَ  َأَنا َأُكونَ  َأن   َوَأر  ُُ  َحل ت   ال  َفاَع ُ  َل  «.الش 

 َ بِ  َسني  وق  َفّس   َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ُِ َوَسنل َم ُ نا َرسنوُ  اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوعَّل  ، ِ    يف ادَن  ا َمنِزَل   َعلِي  الَوِسيَلَ  بأّن   ُُ َصَّل  اهللُ َعَلي  ول َتنَبِغي أن َتكوَن إل َل

ُِ َوَسل َم. بِ  َوَصح 
ُِ  آلِ

 وبناء عىل ذلك:

َصنَّل  ِ نا َرسنوِ  اهلل ول َتكوُن إل لَِسي   ، ِ فالَوِسيَلُ  هَي أعََّل َمنِزَل   يف ادَن  

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِِِر ا الَفِضيَلُ  فهَي اَُرَتَبُ  الز  وأم   ،اهللُ َعَلي  ِِنَ ُة عنَّل َسنا ا

 اَُخُلوِقنَي.

 ُِ  يف ال ُّ فِن   ،وإذا َسَأهَلا الَعبُ  لِنَفِس
ِ
  أَرى ذلَك م  العتَِ اء

ِ
 ألن   ،َعاء

 َوَسل َم َطَلَب م  األُم  َ نا َرسوَ  اهلل َصَّل  اهلُل َعلَ َسي  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِ  أن ي 

ُِ لَسي   وجل   َيسَأُلوها اهلَل عز   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

بِ فِن  َفَعُلوا ذلَك َحل   ،َوَسل مَ   َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ َصَّل  اهللُ َعَلي  ُِ ت  هَلُم َشَفاَعُت

 واهلل تعاس أعلم. ،َيعنِي وَجَبت هَلُم. هذا ،َوَسل مَ 
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: مؤؤؤاذا كؤؤؤان موقؤؤؤف سؤؤؤيدنا :سؤؤؤو  لَّؤؤؤلهللى اتل عَِّليوؤؤؤلى وَّعلؤؤؤى صلىؤؤؤلى      30السؤؤؤلا 

 وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ من حاد ة بئر معونة؟

ِ نا َرسنوِ  اهلل َحاِدَثُ  بِئِر َمُعوَنَ  َكاَنت َفاِجَع   وُمِصيَب   عنَّل َسني   اجلواب:

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َحيُث ُقتَِل فِيها َسبُعوَن َرُجال  م  ِخنجَلِة  ،َصَّل  اهللُ َعَلي 

را  أصَحاِب َسي   ن   َُ  َوَسل َم 
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ وُهنم  ،ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 الص  
ِ
ِِِهمَحاَبِ  وَساَداِْتِم وُقر  م  ُفَضالء ِ نا َرسوِ  اَنت أعَمَم َوق عا  عَّل َسي  وكَ  ،ا

ُِ َوَسل َم م  َكاِرَثِ  َيوِم ُأُح    بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َحيُث ُقتِنَل فِيهنا  ،اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ الكِرامِ   ُقتِلوا يف َساَحِ  اِدَهنادِ  إل أن   ،كذلَك َسبُعوَن َرُجال  م  أصَحابِ
ِ
 ،هللء

را . ا أهُل بِئرِ أم     َُ  َمُعوَنَ  فق  ُقتِلوا 

ُِ وذلَك ِعنَ ما أرَسَلُهم َسي   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 اَُن ُعو   ،َوَسل َم إس أهِل َنج    
بُِمالِعنِب  بِناء  عَّل َطَلِب أب َبراء عاِمِر بنِ  َمالِنك 

 ِ نا َرسنوِ  اهلل َصنَّل  وقا  أبو براء لَِسني   ، اإلسالمِ م  أجِل أن َي ُعَوُهم إس ، ِ األَِسن  

 : ُُ  َوَسل َم ِعنَ ما قاَ  َل
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ َل  َعَلي ِهم   َأَخاُف  ن  إِ »اهللُ َعَلي   «.َنج     َأه 

 فقاَ  أبو براء: أنا َجار  هَلُم.

ل  وَ  ُعَصي  َقبِيَلُ  َفيِل هَو وَ اهلل َعاِمُر بُ  الطُّ  َفَغَ َر ِِبِم َعُ وُّ  َوانَ  ِرع  من   َوَذك 

 اِر.ج  ى َقَتُلوُهم ع  آِخِرِهم إل َكعَب بَ  َزيِ  بِ  الن  َبنِي ُسَليم حت  

ُُ  َأَننس  وجاَء يف َصِحيِح اإلمام مسلم ع   نُت  َمناقنا :  َرِِضَ اهللُ عنن  َرَأي 

ُِ  َرُسوَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ي     َعََّل  َوَج َ َوَسل َم اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي   َعنََّل  َوَج َ  َما رَسِ

ب ِعنيَ  ِذي َ  الس  مَ  ُأِصيُبوا ال  نَ  َكاُنوا ،َمُعوَن َ  بِئ رِ  َيو  َعو  اءَ  ُي   ُقر  را   َفَمَكَث  ،ال  ُعو َشه   َين  

 .َقَتَلتِِهم   َعََّل 
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 وبناء عىل ذلك:

ُِ وَ فق  َبِقَي َسي   ُِ َوَسنل َم َين ُعو ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  َوَصح 
ُِ عَّل آلِ

ُُ بِبِئِر َمُعوَنَ  َثالثنَِي َصباحا   ِر  ،عَّل الذيَ  َقَتُلوا أصَحاَب  َعنََّل َي ُعو يف َصالِة الَفج 

ل   َوانَ  ِرع  ُُ اهللَ  َعَصِت  ُعَصي  ُ »وَيقوُ :  ، َ َوُعَصي  وحِلياَن  َوَذك   «.َوَرُسوَل

كن  جناَء يف  ،َبعنَ  أن أننَزَ  اهللُ تعناس فِنيِهم ُقرآننا   عاَء َعَليِهمَتَرَك ال ُّ  ثم  

ُُ اهللُ  َرِِضَ  َمالِك   ب  ِ  َأَنسِ  َع   ِحيَحنِي الص   ُِ  َرُسوُ   َدَعا :َقاَ   َعن  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ِذي َ  َعََّل َوعَّل آلِ َحاَب  َقَتُلوا ال  َ اة   نيَ َثاَلثِ  َمُعوَن َ  بِئ رِ  َأص   َعنََّل  ،َُ

ل   َوانَ  ِرع  ُُ اهللَ  َعَصت» َوُعَصي  َ  َوَذك   «.َوَرُسوَل

ِزَ   :َأَنس   َقاَ   ِذي َ  يِف  ُأن  آن   َمُعوَن َ  بِبِئ رِ  ُقتُِلوا ال  َناهُ  ُقر   ،َبع  ُ  ُنِسَخ  ُثم   ،َقَرأ 

َمنَا َبل ُغوا نَا َلِقينَا َق    َأن   َقو  ُُ  اَوَرِضينَ  َعن ا َفَرِِضَ  َرب  واهلل  ،. ثم  ُنِسَخ ذلَك. هذاَعن 

 تعاس أعلم.

 : هؤؤ  لؤؤَّي  بؤؤأن السؤؤيدم فاطمؤؤة :َّضىؤؤيَّ اتل عنهؤؤا يقؤؤا  عنهؤؤا:       31السؤؤلا 

 أبيها؟ ألُّ

ُِ ق  ُولَِ  َسي  ل اجلواب: بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ُ نا َرسنوُ  اهلل َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َماَتت ُأمُّ  ثم   ،هللمل َيَر أباُه َعبَ  ا ،َوَسل َم َيتِي    ُُ آِمنَُ  بِنُت َوَهب  وهَو َصَّل  اهللُ َعَلي ن

 َوَسل َم ابُ  ِست  
ُِ بِ  َوَصح 

ُِ  ِسننَِي. َوعَّل آلِ

 َج    ثم  
ِِ نحت   ،لِِب ِه الَعُطوِف َعبِ  اُُط  َعاَ  يف َكنَ ِ ُِ ى َصاَر ُعُمُرُه الرش  ي

ُ  وَشهَريِ  وَعرَشَة أي   َ َث َن َسنََوا  لِِب.ُه َعبُ  اُُط   َج ُّ ام  ُتُويف 

ُِ ِعبنِ  اهللانَتَقَل إس َكَفاَلِ  َعم   ثم   ُُ  ،ُِ أب َطالِب  َشِقيِ  أبِين وَكاَننت َزوَجُتن

ُِ  ،َفاطَِمُ  بِنُت َأَس    بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن وَكاَن َيقوُ  َعنها َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 
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ُُ قنا :  احلاكم ع  َعِل   روى ،يَوَسل َم ُأم    تاَتنمَ  اُ نبِ  أب َطالِب  َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ  اهلل سوُ  رَ  هانَ ف  كَ  م  اِش هَ  ب ِ   ِ َس أَ  نُت بِ   ُ مَ اطِ فَ  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي ن

َ وَكن ا،يهَ لَ عَ  َّل  وَص  ُِ يِص مِ قَ  يفَوَسل َم   هناَبِ قَ  يف َ  زَ وَنن ،ة  جلَ كبِنتَ  نيَ بعِ َسن يهنالَ عَ  َب 

 بأعَض  ةُ اإلشارَ ن  ومييُ  َل عَ جَ فَ 
ِ
 ن َبِ القَ  يواحِ نَ  يف نيِ والعَ   ِ واليَ  أسِ كالر    ِ َس ادَ  اء

 ،اَهنَبِ قَ  يف اَثنوَح  ،انِ فَ ذرِ َتن اهُ ينَ وعَ  اهَ َبِ قَ  م  َج رَ وَخ  يهالَ عَ  يو  َس ويُ  ُُ عُ وِس يُ  ُُ ن  أَ كَ 

ُُ رَ  اِب ط  اََ  ب ُ  رُ مَ عُ  ُُ لَ  قا  َب هَ ذَ  ل   فَ   لنَت عَ فَ  َك أيُتنرَ  اهلل، سوَ  رَ  يا: ِِضَ اهللُ عن

 .   َح أَ  عَّل ُُ ل  فعَ تَ  مل يئا  َش  ةِ اُرأَ  هذهِ  عَّل

ني يم  أُ  تانَ كَ  ةَ اُرأَ  هذهِ  إن   ،رُ مَ عُ  يا»: فقا   أبنا إن   تني، َ َلنوَ  التني َبعَ  ُأم 

 تاَننكَ فَ  ،ُِ امِ عَ طَ  عَّل ناعُ مَ ََي  انَ وكَ  ، ُ اُأدبَ  ُُ لَ  ونُ كُ وتَ  ،يعَ نِ الص   عُ صنَ يَ  انَ كَ  ب  الِ طَ 

ُُ مِ  ُل فِض تُ  ةُ اُرأَ  هذهِ  ُِ فِ  ودُ أعُ فَ  يبا  ِص نَ  ُُ ل  كُ  ن ُِ لَ عَ  يَل َبِ جِ  وإن   ،ي  ع  نأخََبَ  المُ الس   ي

ُِ لَ عَ  يُل َبِ جِ  نوأخََبَ  ، ِ ن  ادَ  أهلِ  م  اأّن   وجل   عز   ب  رَ   رَ َمنأَ  تعاس اهللَ أن   المُ الس   ي

 .«ايهَ لَ عَ  ونَ لُّ َص يُ   ُ كَ الِِ اَُ  م  ا  ألف نيَ بعِ َس 

ُُ اهللُ تعاس الس   ثم   َر   َرآهنا َتنَذك  وَكناَن ُكل ن ،َ َة َفاطَِمَ  َرِِضَ اهللُ عنهاي  َرَزَق

 أبِيها. اها بُأم  وَكن   ، ِبا َعنهاوَتَسَّل   ،َفاطَِمَ  بِنَت َأَس   

 وبناء عىل ذلك:

ُ  َعَليها َسي   
ُِ فق  َكاَن ُيطلِ بِ  َوَصح 

ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُ نا َرسوُ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل مَ  بِي  الن   َوَسل َم ُأم   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ا َكاَنت ألّن   ،أبِيها ُأم   ،َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ُِ ِ ها َبعَ  َوَفاِة الس  وألّن   ،أصَغَر َبنَاتِ َخِ ََيَ  َرِِضَ اهلُل  َ ةِ ي  ا َكاَنت يف الَبيِت لَِوح 

ُِ َوَسل مَ وَتَول   ،عنها بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َهَر والس   ،ت ِرَعاَيَ  َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ُِ ُِ َوعَّل اَر الذي ََيِمُل ُنوَر َسي  ي  ا َِحََلت الت  وألّن   ،َعَلي ِ نا َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 
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ُِ وَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ  فهَي ُأمُّ  ،اِريِخ َسل َم َعََب الت  آلِ أهِل َبيِت َرسوِ  اهلل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم ََجِيعا . هذا بِ  َوَصح 
ُِ  واهلل تعاس أعلم. ،َوعَّل آلِ

: هؤؤؤ  لؤؤؤَّي  بؤؤأن العقؤؤؤيح إذا دعؤؤؤا ات عؤؤز وجؤؤؤ  بؤؤؤدعاء سؤؤؤيدنا   32السؤؤلا  

]األنبيؤاء:   ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ كريا عليل السؤ ل:  

 يكرمل ات اعا  بالذ:ية؟ [89

ُِ  َعاَء َمطُلوب  م  الَعبِ  اُُلِمِ  بُِكل  ال ُّ  اجلواب: وََيُِب أن َيُكنوَن  ،أحَوالِ

اَي   وُعُبوِدي  ال ُّ  َُ قنا   ،الِعَبناَدةِ  َعاَء هَو ُمنخُّ ال ُّ  ألن   ،وأن ل َيُكوَن َوِسيَل    ،   َعاُء 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ تعنناس: ﴿

 .[60]ُافر:  ﴾ڤ ٹ ٹ

نالذي َأَمَرنا بالن ُّ  وجل   نا عز  وَربُّ   ُعُبوِدي 
ِ
ن ،   َعاء ال  َوَعنَ  بالسنتَِجاَبِ  َتَفضُّ

ل يف  ،ويف الَوقِت الذي ُيرين ُ  ،ما َشاَء ُ  َشاءَ  وجل   نا عز  وُيعطِي َربُّ  ،وإحسانا  

 الَوقِت الذي ُيريُ ُه الَعبُ .

ُُ  َرِِضَ  ي   عِ َس  أب ع روى احلاكم  ُِ َوعنَّل  ي  بِ الن   أن   ،اهللُ عن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ  ول ،م  أثَ َمن ايَهنفِ  يَس َلن ة  عوَ  َ بِن اهللَ و عُ يَ  م  سلِ مُ   مِ  امَ »: قا آلِ

 َف رِصنيَ  أو ،ُُ َتنعوَ دَ  ُُ َلن يَب جِ سنتَ يَ  أن اإم  : الث  ثَ  ىح َ إِ  اهُ عطَ أَ  إل ،رِحم   َقطِيَع ُ 

ُُ عَ   السُّ  م  ن
ِ
 .«هاثلَ مِ  رِ األج   م  ُُ لَ  رَ ِخ    يَ  أو ها،ثلَ مِ  وء

 .رُ كثِ نُ  إذا   اهلل، سوَ  رَ  يا: قالوا

 .«رُ كثَ أَ  اهللُ»: قا 

 وبناء عىل ذلك:

 بال ُّ 
ُِ نِذ باألسنَباِب فالَعِقيُم َعَلي  َبعنَ  األخ 

ِ
ول َحنَرَج من  أن َين ُعو  ،َعاء
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 َسي  
ِ
 الس  ِ نا َزَكِري  بُِ َعاء

ُِ  َسي  ولَيعَلم  بأن   ،المُ ا َعَلي
ِ
ُِ ِ نا َزَكِري  ُُ ما َوَرَد يف ُدَعاء ا َعَلين

    يف ذلَك.الُم ُخُصوِصي  الس  

ُِ بَِكث َرِة الستِغفارِ ي  ر  ولك  م  أراَد الذُّ  ُِ تعاس ِحَكاَي    ،َ  َفَعَلي وذلَك لَِقولِ

 الس  ع  َسي  
ُِ  ٱ مئ حئ جئ ی ی ی ی الُم: ﴿ِ نا نوح َعَلي

ِعيُ  م  َرِِضَ . والس  [12-10]نوح:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ِِِل: ﴿  اهلل تعاس الَقا
ِ
 ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ بَِقَضاء

 واهلل تعاس أعلم. ،. هذا[49]الشورى: 

وأسؤؤكن   املدينؤؤة اجلامعيؤؤة   غرفؤؤة مؤؤع      ،: أنؤؤا طالؤؤ  جؤؤامعي  33السؤؤلا 

 فه  أكون صمثًا   ذل ؟ ،:ج  مدمن على اخلمر

وأن ل  ،ُب عَّل اُُنلِمِ  إذا َرَأى ُمنَكنرا  أن ُينكِنَرُه بناَُعُروِف ََيِ  اجلواب:

 ُُ ر   ،إذا َكاَن َيسَتطِيُع ذلَك  ،َيسُكَت َعن ُُ بذلَك ََضَ ُِ َصنَّل   ،ول ُيِصيُب وذلَك لَِقولِ

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ هُ  ُمن َكرا   ِمن ُكم   َرَأى َم   »اهللُ َعَلي  ُيَغنجل    مَل   َفنِِن   ،بَِينِ هِ  َفل 

ع  
َتطِ ُِ  َيس  ع   مَل   َفِِن   ،َفبِلَِسانِ

نَتطِ ُِ  َيس  بِن ُِ  َوَذلِنَك  ،َفبَِقل  نَع ينَ نِ  َأض  ِ رواه اإلمنام « اإل 

. َسِعي    َأبمسلم ع   ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

 َ ع  أن ُيَغجل 
ُُ أن َيقُعَ  أثنَاَء ُوُجنوِد  ، اُُنَكرَ وإذا مل َيسَتطِ اُُنَكنِر إذا فال ََيُوُز َل

 ُِ اهللِ  َعب ن ِ  ب ن ِ  َجنابِرِ  َعن   وذلَك ُِا رَواُه احلاكم واإلمام أِح   ،َكاَن ذلَك بِمَكانِ

ُِ َوَسنل َم:  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عنُه   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ِم ُ  َكانَ  َوَم   » مِ باهللِ  ُيل  َيو  ِخ  َوال  ُع    َفاَل  رِ اآل  َِِ ة   َعََّل  َيق  ُب  َما َ رُ  َعَلي َها ُيرش  َم   َ  «.ا
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 وبناء عىل ذلك:

ُِ اََمرَ  الَِس َشاِرَب اََمِر أثنَاَء َُشبِ َشاِرَب  ألن   ،فال ََيُوُز َلَك أن َُتَ

ع   اهُ باَُعُروِف وأن َتنهَ  هُ وَعَليَك أن َتأُمرَ  ،اََمِر َملعون  إذا مل َيُتب  إس اهلِل تعاس

ُِ إَذا  ،فِن  مل َيسَتِجب  َلَك َوَجَب َعَليَك أن َترُتَك اَُسَك َ  ،اُُنَكرِ  وَعَ ُم َُمَاَلَستِ

ُُ َوُهَو ُمرِص  َعَّل  ،ُكنَت َقاِدرا  عَّل َذلِك ا إَِذا مَل َيَتَوف ر َلَ يَك َسَك   آَخر وَجاَلسَت َأم 

هِ َُشِب اََمِر َفُقل: اللُهم  إن  َهذا ُمنكَ   ول أقِ ُر عَّل َرد 
ُِ وإل  ،ر  ل َأرَض بِ

. هذا  واهلل تعاس أعلم. ،ُكنَت آثِ  

وأ:يؤؤد أن أنفعؤؤل بشؤؤيء بعؤؤد    ،ًامج ؤؤ ًاوأنؤؤا أحبؤؤل حّبؤؤ  ،: والؤؤدر مؤؤا  34السؤؤلا 

 فما هو الشيء املشروع   ذل ؟ ،للجمي  ًاموال :َّّد

َرةَ  َأِب  َع   روى اإلمام مسلم  اجلواب: ُُ َرِِضَ اهللُ ُهَري   َقناَ   َرُجنال   َأن   ، عن

ُِ َوَسنل َم:  لِلن بِي   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َُ  َأِب  إِن  َصَّل  اهللُ َعَلي   َومَل   َمنال   َوَتنَركَ  َمنا

رُ  َفَهل   ،ُيوصِ  ُُ  ُيَكف  َ   َأن   َعن  ُُ  َأَتَص    ؟َعن 

 «.َنَعم  » :َقاَ  

َِِش َ  َع   وروى الشيخان  َصنَّل  اهللُ  لِلن بِي   َقاَ   َرُجال   َأن   ،َهاَعن  اهللُ  َرِِضَ  َعا

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ي إِن  »َعَلي  ُتلَِتنت   ُأم  ُسنَها اف   َتَكل َمنت   َلنو   َوَأُظنَُّهنا ،َنف 

َقت   ر   هَلَا َفَهل   ،َتَص   ُت  إِن   َأج  ق   ؟َعن َها َتَص  

 «.َنَعم  » :َقاَ  

نَرةَ  ِب أَ  َعن   وروى الرتمذي  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري  اهللِ َصنَّل  اهللُ  َرُسنوَ   َأن   ،َعن ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َُ  إَِذا» :َقناَ  َعَلي  ن َسنانُ  َمنا ِ ُُ  ان َقَطنعَ  اإل   ِمن    إِل   َعَمُلن

ُِ  ُين َتَفعُ  َوِعل م   ،َجاِرَي    َصَ َق    ،َثاَلث   ُعو َصالِح   َوَوَل    ،بِ ُُ  َي    «.َل
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 وبناء عىل ذلك:

ُُ فأكثِر  م  الص   ُُ  َفُحن    وإن مل َيُك  ق  َحن    ،َ َقِ  َعن ُُ من   ،َعنن وأكثِنر  َلن

ُُ اهللُ تعاس ادَن  ال ُّ   باَُغِفَرِة وأن ُي ِخَل
ِ
ُُ م  الن  وَينَج   ، َ َعاء  وأكثِر  من  الن ُّ  ،ارِ َي

ِ
َعاء

 ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ يف الُقرآِن الَعمِنيِم: ﴿ وجل   نا عز  بُّ رَ اُه َمنا إي  الذي َعل  

 .[28]نوح:  ﴾يئ ىئ مئ حئ ﴿ [24]اإلرساء: 

َُ الُقرآَن الَعمِيمَ   م  الت   ،وكذلَك إذا َقَرأ
ِ
 الَوِة ادُع اهلَل عز  َبعَ  النتَِهاء

ُُ ِمثَل أجِرَك يف تاِلَوِة الُقرآِن الَعمِيمِ  وجل   واألَمُل باهلِل تعاس  ،أن ََيَعَل اهلُل َل

يم  أن َيسَتِجيَب ذلَك عَ 
ُِِل: ﴿ألن   ،مِ  ٺ ٺ ٺ ڀ ُُ هَو الَقا

 واهلل تعاس أعلم. ،. هذا[60]ُافر:  ﴾ٺ

وأ در شؤؤعائرر الدينيؤؤة بؤؤدون أر    ،: أنؤؤا أعؤؤيد   دولؤؤة كؤؤافرم   35السؤؤلا 

 أن أ:جع إ  بلدر؟ فه  جي  عليَّ ،مضايقة

 ،ِقنيَم يف َدوَلن   َكنافَِرة  ُُ ل ََيُوُز للُمسنلِِم أن يُ األصُل يف ذلَك أن   اجلواب:

ُِ تعناس: ﴿  ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇوذلَك لَِقولِن

 ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑ ڑ ژ
 .[97]النساء:  ﴾ ں ڱ ڱ

ُُ  َعب ن ِ  ب ن ِ  َجِرينرِ  َعن   وُا رواه أبو داود والرتمذي   َأن   ،اهللِ َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ وَ  َرُسوَ   ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل َم قا : اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ لِم   ُكل   ِم    َبِريء   َأَنا»َصح   ُمس 

َ  ُيِقيمُ  كنِيَ اُُ  َأظ ُهرِ  َبني  ِ  «.رش 

ُب اهِلجَرُة م  َداِر احلَرِب عَّل م  َكاَن َقناِدرا  َعَليهناوَذَكَر الُفَقهاُء أن  
 ،ُُ ََتِ
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ُِ إذا َبِقَي فِيها ُُ إظَهاُر ِدينِ ِريَمنِ  التني فِيهنا الَوِعينُ  وذلَك لآلَينِ  الكَ  ،ول ُيمكِنُ

ِ  ،ِ ي ُ الش   ِِ كذلَك.وللَحِ يِث الرش   ي

 وبناء عىل ذلك:

ُُ يف احلَِقيَقنِ  ل ألن ن ،ُُ ل ََيُوُز لإلنساِن أن ُيِقيَم يف َبَلنِ  الُكفنرِ فاألصُل أن  

ِِِر اإلسالمِ  ُِ الم ن ،َيسَتطِيُع أن ُيِقيَم أكَثَر َشَعا َمنَع َتعنِريِض  ،اكَ اِهَرَة ُهنَنوِعَباَداتِن

 للِفَتِ  يف تِلَك الباِلِد اإلَباِحي  
ُِ ِعي   ، ِ َنفِس  ُ .والتي ََتِميها َقوانِينُها الَوض 

ح  
وبِمَكانِنَك أن  ،وَلن ِ    يف اإلَقاَمنِ  يف تِلنَك ال   فِذا مل َتُك   َلَك َحاَج   ُملِ

 إسننالِميٍّ  أو إس أي   ،َترِجننَع إس َبَلننِ كَ 
أو  ،ُحَك بننالَعوَدِة إس َبَلننِ كَ فأنَصنن ،َبَلنن  

 إسالِميٍّ آخَر.َحوُّ بالت  
 ِ  إس َبَل  

ح  وأم  
َِِك ُهناكَ  ،   ُهناكَ ا إن َكاَنت َلَك َحاَج   ُملِ إذا  ،فال َحَرَج م  َبَقا

وإل فالَعوَدُة َصاَرُ َفرضا   ،َضِمنَت َسالَمَ  ِدينَِك وِديِ  َزوَجتَِك وأولِدكَ 

 واهلل تعاس أعلم. ،َعَليَك. هذا

فهؤؤ  يؤؤدخ    ،: إذا كؤؤان الولؤؤد جؤؤاء إ  الؤؤدنيا عؤؤن طريؤؤق الزنؤؤا    36السؤؤلا 

 اجلنة يول القيامة؟

 .[15]اإلرساء:  ﴾ې ې ې ۉ ۉ َيُقوُ  اهللُ َتبَاَرَك تعاس: ﴿ اجلواب:

 ڑ ژ ژ ڈ. وَيُقوُ : ﴿[21]الطور:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گوَيُقوُ : ﴿

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ
 .[97: ]النحل ﴾ڱ ڱ

ننَفننُ ُخوُ  ادَن نن ننِ  ُمَتَوق   فمنن   ،الِِح ِ  عننَّل ُوُجننوِد اإليننَ ِن والَعَمننِل الص 
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ُِ ق  َعِمَل الص   ا  َكاَن ُملِمن َُ عَّل ذلَك  ،احِلَا ِ  إن َشاَء اهللُ فهَو م  َأهِل ادَن   ،وما

 تعاس.

 وبناء عىل ذلك:

ُِ اوق  َعِمَل الص   ا  َنا إن  َكاَن ُملِمنفابُ  الز   َُ عَّل ذلَك  ،حِلَا فهَو م   ،وَما

َِ ل َيُكوُن هذا ،ِ  إن َشاَء اهلُل تعاسَأهِل اَدن   وَبِ  وق  َفَتَح اهللُ تعاس َباَب الت   ،وَكي

: ﴿للز   ُِ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺاِن بَِقولِ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
. [70-68]الفرقان:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

ُِ الز   يف َح    فِذا َكاَن هذا  فم  َباِب َأوَس. ا  َصاحلِ  ا  فالَوَلُ  إن  َكاَن ُملِمن ،اِن َنفِس

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

 : من هح أشهر ا ميذ اإلمال أبي حنيفة :َّحىمَُّل اتل اعا ؟37السلا 

: َأشَهرُ  اجلواب: ُُ اهللُ تعاس أرَبَع    َتالِميِذ اإلماِم َأِب َحنِيَفَ  َرِِحَ

1 َِ َقناِِض الُقَضناِة يف  ،َيعُقوُب بن ُ  إبنَراِهيَم الُكنويِفُّ  ،ن اإلماُم َأُبو ُيوُس

ِ  الر   ُِ  ،ِشي ِ َعه  ُل األَكََبُ عنَّل َمنذَهب اإلمناِم يف َتن ِويِ  ُأُصنولِ ُُ الَفض   ،وَكاَن َل

ُِ يف َأقَطاِر األَرضِ  ِِ ِ آَرا  .ا  ُمطَلق ا  وَكاَن َُمَتِه  ،وَنرش 

ُُ عنَّل  َأَتنم   ثم   ،َُ عَّل اإلمامِ َتَفق   ،يَباِنُّ ُ  بُ  احلََسِ  الش  م  ن اإلماُم َُمَ 2 فِقَهن

 َِ  بنالِعَراِ  وَكناَن َسني   ،ولَزَم اإلماَم َمالَِك بَ  َأَنس   ،اإلماِم َأِب ُيوُس
ِ
َ  الُفَقَهناء

 َِ ِل يف َت ِويِ  اَُذَهِب احلَ  ،َبعَ  اإلماِم َأِب ُيوُس ُُ  ،نَِفي  وهَو َصاِحُب الَفض  وُكُتُبن

 ِ .ُ  اُُعَتَمَ ُة ِعنَ  احلَنَِفي  َواَيِ  هَي احلُج  َظاِهُر الر  
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َكاَن م  َأصنَحاِب  ،َأُبو اهلَِذيلِ  ،ن اإلماُم َزفُر بُ  اهلَِذيِل بُ  َقيس  الُكويِفُّ 3

 الر   ثم   ،احلَِ يِث 
ُِ َلَب َعَلي َر َأقَيَس َتالِمنَذِة ى َصاحت   ،بالِقَياسِ  ا  وَكاَن َماِهر ،أُي َُ

 ُِ  .ا  ُمطَلق ا  وَكاَن َُمَتِه  ،اإلماِم وَصاِحَبي

واشُتِهَر  ،اِحَبنيِ الص   ثم   ،َتَتلَمَذ عَّل اإلمامِ  ،لِ ُّ ن احلََسُ  بُ  ِزَياد  اللُّ 4

 اإلمامِ  ،بِِرَواَيِ  احلَِ يِث 
ِ
ُُ ُدوَن ِرَواَيِ  ُكُتِب ظَ  لك    ،وبِِرَواَيِ  آَراء َواَيِ  اِهِر الر  ِرَواَيَت

. هذا ،   لإلماِم َُمَم   ُِ ُِ َدَرَجَ  اإلماِم وَصاِحَبي  واهلل تعاس أعلم. ،ومل َيبُلغ  يف الِفق

 : ه  لَّي  بأن اسح العضيح وصخ من أمساء الشيطان؟38السلا 

  َأِب  َع   َجاَء يف َصِحيِح اإلماِم ُمسلِم  اجلواب:
ِ
َعناَلء ُُ  ال   َأن   ،َرِِضَ اهللُ عنن

ُِ َوَسل َم  الن بِي   َأَتى ال َعاصِ  َأِب  ب  َ  ُعث َ نَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َينا :َفَقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ي َطانَ  إِن   ،اهللِ َرُسوَ   َ  َبي نِي َحاَ   َق    الش   .َعَل   َيل بُِسَها َوِقَراَءِ   َصاَلِ   َوَبني 

ُِ َوَسنل م: اهللِ َصَّل  اهللُ عَ  َرُسوُ   َفَقاَ   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن  َشني َطان   َذاكَ »َلي 

ُُ  ُيَقاُ   ُُ  َفَِِذا ،َخن َزب   :َل َت َسس  ذ   َأح  ُُ باهللِ  َفَتَعو  ِفل   ،ِمن   «.َثاَلثا   َيَساِركَ  َعََّل  َوات 

ُُ  ،َذلَِك  َفَفَعل ُت  :َقاَ   َهَب  .َعن ياهللُ  َفَأذ 

ب   ب  ِ  ُأَب   َع   وروى الرتمذي  ُُ  َكع  ُِ  الن بِي   َع  ،َرِِضَ اهللُ عن َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ   إِن  » :َقاَ  َوعَّل آلِ

ِ
ُُ  ُيَقناُ   َشي َطانا   لِل ُوُضوء َوهَلَنانُ  :َلن ُقوا ،ال   َفنات 

َواَس   اَُ  َوس 
ِ
 «.اء

 وبناء عىل ذلك:

 ِ َ يفاسُم الَعِضيِم وآخ ما َثَبَت يف األََحاِديِث الرش   الش  َفِ  أّن 
ِ
 ،يَطانِ ا م  َأسَ ء

 ُِ َع فِي ُِ  ،والَبحُث ع  ِمثِل هذِه الُعُلوِم ل َنف  لِ َر يف َجه  ُ  الذي فاَُُوف   ،ول ََضَ
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ُُ الش   افِِع أن َيعَلَم اإلنَساُن بأن  وم  الِعلِم الن   ،َيبَحُث ع  ِعلم  َنافِع   يَطاَن َعُ و  َل

ُه َعُ و  َفلَيت   ِذ باهلِل َعوُّ وذلَك بالت   ،َ  م  َشَياطنِِي اإلنِس واِد   وأن َيَتَحص   ،ُُ لَ  ا  ِخذ 

ُُ  ،وأن َيلَتِزَم ََشَع اهلِل تعاس ،تعاس اِهَ  َنفَس َِ الش   ،وأن َُيَ الِ  ،يَطاَن. هذاوَُيَ

 واهلل تعاس أعلم.

 الرقية؟: ه  جيو  للرج  الذر يَّرقىي املرأم األجنبية أن ميسها أ ناء 39السلا 

وط  َ اوي بالرُّ َأََجَع الُفَقَهاُء َرِِضَ اهللُ عنُهم عَّل جَواِز الت   اجلواب: َقى برُِشُ

:  َثالَث  

1. ُِ ُِ وِصَفاتِ ِِ  ن أن َيُكوَن بَِكالِم اهللِ تعاس وبَِأسَ 

جِلِه. ،ن أن َيُكوَن بَِكالم  َعَرِبٍّ 2 َُ  أو بَِ  ُيعَرُف َمعنَاُه م  

 بل بِِذِن اهللِ تعاس. ،ُر بَِذاِْتَاقَيَ  ل ُتَلث  الرُّ  أن  ن أن َيعَتِقَ  3

َِِشن َ  َعن   وق  َأخنَرَج اإلمنام البخناري    َكنانَ  :َقاَلنت   َعن َهنااهللُ  َرِِضَ  َعا

ُِ َوَسنل َم  َرُسوُ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ  إَِس  َأَوى إَِذااهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي   يِف  َنَفنَث  فَِراِشن

ُِ َكف   ِ اُُ َوبِ  ،َأَح   اهللُ  ُهوَ  بُِقل   ي  َذَتني  َسُح  ُثم   ،ََجِيعا   َعو  ُُ  ِِبَِ   َيم  َه  َينَ اهُ  َبَلَغنت   َوَما َوج 

 .َجَسِ هِ  ِم   

َِِش ُ  َقاَلت   َتَكى َفَل    :َعا َعَل  َأن   َيأ ُمُرِن  َكانَ  اش  ُِ  َذلَِك  َأف   .بِ

 ُُ  ُأخَرى َل
َصنَّل   الن بِنيُّ  َكانَ  :َقاَ   َعن ُهَ  اهللُ  َرِِضَ  اس  َعب   اب  ِ  َع ويف ِرَواَي  

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ذُ اهللُ َعَلي  ََس َ  ُيَعو  َ  احل  َُسني   َكنانَ  َأَباُكَ   إِن  » :َوَيُقوُ   َواحل 

ذُ  َ ِعيَل  ِِبَا ُيَعو  َحاَ   إِس  ُِ  َأُعوذُ  :َوإِس  ن    َشني َطان   ُكنل      ِمن الت ام  ِ اهللِ  بَِكلَِ   ،َوَهام 

 «.َلم     َعني    ُكل   َوِم   
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 وبناء عىل ذلك:

َزة  ََشعفالرُّ 
ِِ  والن   ،َجنا ِ َجناِ  للر  واألَوَس أن َتُكوَن ُرقَيُ  الر   ،ا  قَيُ  َجا

ِ
َسناء

 للن  
ِ
 األَجنَبِي  َجاِ  للن  ول أن َتُكوَن ُرقَيُ  الر   ،َساء

ِ
ُِ َساء َجناِ   ول ُرقَي ُ  ،ا  للر 

ِ
النَِساء

 األََجانِِب.

 للن  وإذا مل ُيوَج   َرا   م  الن  
ِ
 َساء

ِ
 َجاِ  للن  فال َحَرَج م  ُرقَيِ  الر   ،َساء

ِ
َساء

َوة  َبنَي الر    ،ُجُل اَُرَأةَ الر   وبِرَشِط أن ل َيَمس   ،ُجِل واَُرَأةِ برَِشِط أن ل َتُكوَن َخل 

. هذاَحج  وأن َتُكوَن اَُرَأُة ُمتَ   واهلل تعاس أعلم. ،َب   بِِحَجاب  َكاِمل 

: أين يقع جب  الطو: الذر كلح ات اعؤا  عليؤل سؤيدنا موسؤى     40السلا 

 عليل الس ل؟

ن إن   اجلواب: َ ُِ َجِزيَرِة َسنينَاَء بِِمرص   ،َجَبَل ُطوِر َسينَاَء َجَبل  َمشُهور  يف ِشب 

ُُ َمَكاَن   َخاص   ُرُه يف الُقرآِن الَعمِنيِم يف  ،ِعنَ  اُُسلِِمنيَ     وهذا ادََبُل َل وق  َوَرَد ِذك 

 ِمنَها: ،َدة  َمَواِضَع ُمَتَع   

ُُ تعاس: ﴿  .[2-1]التني:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ َقوُل

ُُ تعاس: ﴿  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ وَقوُل

 .[20]اُلمنون: 

ُُ تعاس: ﴿  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻوَقوُل

 .[171راف: ]األع ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

ُُ تعاس: ﴿  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ وَقوُل

 .[63]البقرة:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
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ُُ تعاس: ﴿  .[154]النساء:  ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئوَقوُل

 وبناء عىل ذلك:

َ َفَجَبُل الطُّ  ُِ َجِزيَرِة َسينَاَء بِِمرص  ُِ َناَجى اهللُ تعاس  ،وِر هَو يف ِشب  وَعَلي

 الس  َسي  
ُِ  واهلل تعاس أعلم. ،هذاالُم. َ َنا ُموَسى َعَلي

وصخؤؤؤرون  ،: هنؤؤؤا  أنؤؤؤا  يشؤؤؤدد ات اعؤؤؤا  علؤؤؤيهح   االبؤؤؤت ءا 41السؤؤؤلا 

هؤ  يسؤتوون عنؤد ات     ،منعمون و  ال اهر أنهؤح مل ي ؤابوا مب ؤيبة   

 اعا  يول القيامة   ا ساب؟

ُُ  َأَنس   َع   روى الرتمذي  اجلواب: ُِ َصَّل  اهللُ عَ  الن بِي   َع  ،َرِِضَ اهللُ عن َلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ   ِعَمنمَ  إِن  » :َقاَ  َوعَّل آلِ

ِ
َنَزاء   ِعَمنمِ  َمنعَ  اد 

ِ
نَباَلء  إَِذااهللَ  َوإِن   ،ال 

ما   َأَحب   َتاَلُهم   َقو  ُُ  َرِِضَ  َفَم    ،اب  َضا َفَل ُُ  َسِخطَ  َوَم    ،الر  َخطُ  َفَل  «.الس 

 وروى الشيخان ع  
ِ
َرِِضَ اهللُ  َعب ناس   اب  ُ  ِ   َقاَ   :اَ  قَ  َرَباح   َأِب  ب  ِ  َعَطاء

َرَأة   ُأِريَك  َأَل عنُه :  لِ  ِم    ام  َن  ِ  َأه   ؟اد 

 .َبََّل  :ُقل ُت 

َأةُ اَُ  َهِذهِ  :َقاَ   َداءُ  ر  و  ُِ  الن بِي   َأَتِت  ،الس  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

عُ  إِن   :َقاَلت  َوَسل َم  َ ُِ  ن  َوإِ  ،ُأرص  عُ  َأَتَكش   .ِ  اهللَ  َفاد 

ُِ  ِشئ ِت  إِن  » :َقاَ   َن  ُ  َوَلِك  َصََب  ُُ  ِشئ ِت  َوإِن   ،اد   «.ُيَعافَِيِك  َأن  اهللَ  َدَعو 

َِبُ  :َقاَلت    .َأص 

ُِ  َفِِن   :َقاَلت   عُ  ،َأَتَكش  َِ  َل  َأن  اهللَ  َفاد   هَلَا َفَ َعا ؛َأَتَكش 

َرةَ  َأِب  َع   وروى الرتمذي  ُُ  ُهَري  اهللِ َصنَّل   َرُسنوُ   َقناَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن
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ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَباَلءُ  َينَزاُ   َما»اهللُ َعَلي  ِم ِ اُُ بِن ال  ِمنَن ِ اُُ وَ  ل  ُِ  يِف  ل  ِسن  َنف 

ُِ  َوَوَلِ هِ  ُِ  َوَمااهللَ  َيل َقى َحت ى ،َوَمالِ  «.َخطِيَئ    َعَلي 

َِِش َ ام مسلم ع  وروى اإلم ُت َرِِضَ اهللُ عنها َقاَلت:  َعا اهللِ  َرُسنوَ   َسِمع 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نلِم   ِمن    َما» :َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي  َك    ُيَشناكُ  ُمس   َفنَ   َشنو 

َقَها ُُ  ُكتَِبت   إِل   ،َفو  َيت   ،َدَرَج    ِِبَا َل
ُُ  َوَُمِ  .«َخطِيَئ    ِِبَا َعن 

 ِ َ فم  ِخالِ  هذِه األََحاِديِث الرش  ن  بَأن  يَفِ  َتَبني  ُِ والش  ِِِ  َأهَل البنتاِلَءا َ ا

واَُِحِ  إن  َكاُنوا م  َأهِل اإليَ ِن ل َيسَتُووَن ِعنَ  اهللِ تعاس يف احِلَساِب؛ وَيُقنوُ  

ُُ اهللُ تعاس:  َوِويُّ اإلماُم الن   ََحاِدي َهِذهِ  يِف َرِِحَ لِِمنَي، َعمِيَم    بَِشاَرة   ِث األ  ُُ  لِل ُمس   َفِِن 

  َ َواِح ُ  َين َفكُّ  َقل    ِم    َساَع    ِمن ُهم   ال 
 
ء ُُمنور َهِذهِ  ِم    ٌَ  ُِ  ،األ  ِفنجلُ  َوفِين ََطاَينا َتك   َ  ا

َراضِ  َم  َقامِ  بِاأل  َس  ِِِب  َواأل  َيا َوَمَصا ن  ومِ  ال ُّ ُتَها َقل نت   إِن   َها،َوُُهُ ُِ  ،َمَشنق   َرف نعُ  َوفِين

 ُِ َرَجا ُُمورِ  ِِبَِذهِ  ال   ُِ  َوِزَيناَدةُ  ،األ  ََسننَا نِحيُح  ُهنوَ  َوَهنَذا ،احل  ُِ  ال نِذي الص   َعَلي ن

  ََجَاِهجلُ 
ِ
ُعَلَ ء  . اهن.ال 

ُُ اهللُ تعاس وَيُقوُ  اإلماُم اُناِويُّ   الءُ النبَ  ُح َبَ َين َ  َفنيف َفيِض الَقنِ يِر: ) َرِِحَ

ُِ لَ عَ  ومنا األرضِ  عنَّل مِش يَ  ُُ كَ رتُ يَ  ىت  َح ) نسانِ اإل :أي (ب ِ بالعَ   (   يَئنطِ َخ  من  ين

َ وُخن َ  طلِ أُ َفن ا  وسنبُ ََم  انَ كَ  ُُ ن  أَ كَ  ،انهَ مِ  ُِ الِص وَخ  وِب نُ الذُّ  م  ُِ تِ المَ َس  ع     ايَ نَ كِ   ل 

ُِ لَ عَ  وما مِش يَ  وَ هُ فَ  ،ُُ يلُ بِ َس   البَ  ةَ    ِش  أن      ظَ  وم  ،أس  بَ  ي
ِ
  َقنفَ  ،بن ِ عَ بال ان  وَ َهن الء

 اهن. .ََص َُي  ل ما رِ ابِ كَ األَ  م  ِلَ ابتُ   قَ فَ  ،ُُ لبُ قَ  َي مِ وعَ  ُُ بُّ لُ  َب هَ ذَ 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ األَرِض بُِ وِن  وا َيمُشوَن عَّل َوج   الذيَ  آَمنُوا وَصََبُ
ُِ َفَأهُل البتاِلَءا

بل  ،اِب َمَع َأهِل الَعافَِي ِ اِ  ل َيسَتُووَن يف احِلَس وبالت   ،َخطِيَئ   بِِذِن اهلِل تعاس
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َعت بَِمَقاِريَض ُا َيَروَن م  َمَكاَن   ى َأهُل الَعافَِيِ  أن َتُكوَن َأجَساُدُهم ُقط  َيَتمن  

 ُِ اِنُّ روى الط   ،ألَهِل البتاِلَءا  َع ِ  ،َرِِضَ اهللُ عنُه  َعب اس   اب  ِ  َع ِ يف الَكبجِِل  ََبَ

ُِ َوَسل َم َصَّل  اهلُل عَ  الن بِي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َتى» :َقاَ  َلي  ِهي ِ  ُيل  مَ  بِالش  ِقَياَم ِ  َيو   ال 

َتى ،لِل ِحَساِب  َفُين َصُب  ِ  اُُ بِ  َوُيل  َتى ُثم   ،لِل ِحَساِب  َفُين َصُب  َتَص   لِ  ُيل    بَِأه 
ِ
َبالء  ال 

رُ  َعَلي ِهمُ  َفُيَصبُّ  ،ِديَوان   هَلُم   ُين رَشُ  َول ،ِميَزان   هَلُم   ُين َصُب  َول  َحت ى ،ا  َصب   األَج 

َل  إِن   َعافَِي ِ  َأه  نَ  ال  ِِ اَُ  يِف  َلَيَتَمن و  ِق َساَدُهم   َأن   و   ُحس  ِ  ِم    َقاِريضِ اَُ بِ  ُقِرَضت   َأج 

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا«. هَلُم  اهللِ  َثَواِب 

 ،الع يح ؤ فتام متربجة: أخيت ؤ وال حو  وال قوم إال بات العلي 42السلا 

ويأمرني والدر أن أمشي معها  ،واريد أن متشي   الطرقا  كثريًا

 جة؟فه  جيو  شرعًا أن أمشي معها وهي متربِّ ،خشية االعتداء عليها

ُِ َر َوالِنَ َك بَأن نََيُِب َعَلينَك أن ُتنَذك   أوالً:اجلواب:  ُُ َمسنُلو   عن  َنفِسن

ُِ َيوَم  َ  ،الِقَياَم ِ وَأولِدِه َوَزوَجتِ  احِلََ  َفَسوَف َيِفنرُّ بَِيَ  الص   يف َتربَِيتِِهُم الرت  فِذا َقرص 

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئقنا  تعناس: ﴿ ،ِمنُهم يف َأرِض اَُحرَشِ َيوَم الِقَياَم ِ 

 .[37-34]عبس:  ﴾جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ

ُِ  َرُه بَِحِ يِث َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهللُوأن ُتَذك   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َعَلي ن

لِ  ِم    ِصن َفانِ »َوَسل َم:  ا مَل   الن ارِ  َأه  م   ،َأَرُُهَ َناِب  ِسَياط   َمَعُهم   َقو  َبَقرِ  َكَأذ  ُبونَ  ال  ِ  َيُض 

ُ   َونَِسناء   ،الن اَس  ِِبَا ُ   َكاِسنَيا ُ   ،َعاِرَينا ُ   ُِمِنياَل اَل
ِِ ننَِم ِ  وُسنُه   ؤُ رُ  ،َمنا  َكَأس 

ِت  ُبخ  َِِل ِ اَُ  ال  ُخل  َ  َل  ،ا َن  َ  َي   نَ  َوَل  ،اد   َمِسنجَلةِ  ِمن    َلُيوَج ُ  ِرََيَها َوإِن   ،ِرََيَها ََيِ  

َرةَ  َأِب  َع   رواه اإلمام مسلم « َوَكَذا َكَذا . ُهَري  ُُ  َرِِضَ اهللُ عن
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ُِ وَ وأن ُتَذك   ُِ َرُه بَِحِ يِث َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي ن بِ  َوَصنح 
ُِ عنَّل آلِن

مَ  َق    َثاَلَث   »َوَسل َم:  َن  َ  َعَلي ِهمُ اهلل  َحر  ِم ُ  ،اد  رِ  ُم   َم   َ َعا ُّ  ،ا يُّوُث  ،َوال   ال ِذي َوال  

ُِ  يِف  ُيِقرُّ  لِ ََبَث  َأه   َ  َرِِضَ اهللُ عنُه . ُعَمرَ  ب  ُ اهلل  َعب  ِ رواه اإلمام أِح  ع  « ا

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ تعنناس: ﴿َيُقننوُ  اهللُثانيووًا: 

ُِ [2]اُاِنن ة:  ﴾ی ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ . وَيُقننوُ  َصننَّل  اهللُ َعَلي نن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُلنو    َطاَعن َ  َل »َوعَّل آلِ ِصنَي ِ  يِف  َُِخ  رواه « َوَجنل   َعنز  اهللِ  َمع 

. َعِلٍّ  َع   اإلمام أِح   ُُ  َرِِضَ اهللُ عن

 وبناء عىل ذلك:

 َه   ى ل َتُكوَن ُمنت  َحت   ،اِرعِ َجِ  يف الش  َلَك أن ََتِش َمَع ُأختَِك اَُُتََب   فال ََيُوزُ 

َ الن   ألن   ،بُِسُلوِك األَََشارِ   ا ُأخُتَك.اَس ل َيعِرُفوَن َأّن 

 ألُختَِك عَّل َمعِصَيِ  اهللِ تعاس باَُُروِج َمَعَها. ا  ول َتُك   َعون

ُر َوالَِ َك َلَك ب ُِ ََشعوَأم  ُُ  ،ا  اَُُروِج َمَعَها َحَرام  َعَلي وإن  ،ول ََتُِب َطاَعُت

َفلَيُك    ،وأن ل ُتلَذى ،عَّل ُأختَِك أن ل ُيعَتَ ى َعَليَها ا  َكاَن َوالُِ َك بَِح ٍّ َحِريص

 وأن ل ،اُس واحِلَجاَرةُ َم التي َوُقوُدَها الن  َعَليَها أن ل َت ُخَل َناَر َجَهن   ا  َحِريص

ُضَها الس  َُتَرَم م  َجن    َعر 
ُُ واألَرُض    َِِحتَِها التي  ،َ َوا وأن ل َُتَرَم م  َرا

. هذا ِ  َعام  َِ  واهلل تعاس أعلم. ،ُتوَجُ  م  َمِسجَلِة مَخِس 

و:ب لؤدفة   ،: أحيانًا أ نؤاء ا ؤدي  أقؤو : التقيؤت مؤع فؤ ن لؤدفة       43السلا 

 ما  كلمة لدفة؟فه  من حرج   استع ،خري من ألف ميعاد

ُُ  َأَنس   َع   َوَرَد يف َصِحيِح اإلمام مسلم  اجلواب: َُ : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن  َمنا
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لَِها َفَقاَلت   ،ُسَلي م   ُأم   ِم    َطل َح َ  أِلَِب  اب     ُثوا َل  :أِلَه  ن   ُِ  َطل َحن َ  َأَبنا َُتَ نِن  َحت نى بِاب 

ُُ  َأَنا َأُكونَ  ُث  .ُأَح  

َبت   َفَجاءَ  ُِ  َفَقر  َب  َفَأَكَل  ،َعَشاء   إَِلي  ُُ  َتَصن َعت   ُثم   ،َوََشِ َسن َ  َلن  َكنانَ  َمنا َأح 

 .ِِبَا َفَوَقعَ  ،َذلَِك  َقب َل  َتَصن عُ 

ُ   َفَل    ُُ  َرَأ نَت  ،َطل َحن َ  َأَبنا َينا :َقاَلت   ِمن َها َوَأَصاَب  َشبِعَ  َق    َأن   َأن   َلنو   َأَرَأي 

ما   َل  م  َعاِرَيَتهُ  َأَعاُروا َقو  نَُعوُهم   َأن   َأهَلُم   ،َعاِرَيَتُهم   َفَطَلُبوا َبي ت   َأه   ؟َيم 

 .َل  :َقاَ  

َتِسب   :َقاَلت   نََك  َفاح   .اب 

تِنِي :َوَقاَ   ،َفَغِضَب  ُت  َحت ى َتَرك  تِنِي ُثم   ،َتَلط خ  ََب  نِي َأخ   .بِاب 

ُِ  َرُسوَ   َأَتى َحت ى َفان َطَلَ   ُِ َوَسنل مَ اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي ن بِ  َوَصنح 
ُِ  ،َوعنَّل آلِن

هُ  ََبَ  .َكانَ  بَِ   َفَأخ 

ُِ َوَسل َم:  َرُسوُ   َفَقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َلُكنَ  اهللُ  َبناَركَ »اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ابِرِ  يِف   .َفَحَمَلت  «. َلي َلتُِكَ   َُ

ُِ َوعنَّل َرُسوُ   َفَكانَ  :َقاَ   ُِ َوَسنل َم اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  َوَصنح 
ُِ  َسنَفر   يِف  آلِن

ُُ  َوِهَي  ُِ َوَسنل َم  َرُسوُ   َوَكانَ  ،َمَع بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َأَتنى إَِذااهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُرُقَها َل  َسَفر   ِم    ِ ينَ َ اَُ  ا ،ُطُروقا   َيط  َِبَا ِ ينَ ِ اَُ  ِم  َفَ َنو  ُتبَِس  ،َخناُض اَُ  َفَُضَ  َفناح 

ُِ َوَسل َم. َرُسوُ   َوان َطَلَ   ،َطل َح َ  َأُبو َلي َهاعَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

َلمُ  إِن نَك  :َطل َح َ  َأُبو َيُقوُ   :َقاَ   ُُ  َرب   َينا َلنَتع  ِجُبنِني إِن ن نُرَج  َأن   ُيع   َمنعَ  َأخ 

ُخَل  ،َخَرَج  إَِذا َرُسولَِك  ُُ  َوَأد  ُت  َوَق    ،َخَل دَ  إَِذا َمَع َتَبس   .َتَرى بَِ   اح 
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 ؛ان َطلِن    ،َأِجن ُ  ُكن نُت  ال نِذي َأِجن ُ  َمنا ،َطل َح َ  َأَبا َيا :ُسَلي م   ُأمُّ  َتُقوُ   :َقاَ  

نَا  .َفان َطَلق 

َِبَا :َقاَ   ُ   ،َقِ َما ِحنيَ  َخاُض اَُ  َوََضَ اَلما   َفَوَلَ  ُُ. 

ي ِ   َفَقاَلت   ُُ ُير   َل  ،َأَنُس  َيا :ُأم  نُ وَ  َحت نى َأَح    ِضُع ُِ  َتغ  اهللِ  َرُسنو ِ  َعنََّل  بِن

ُِ َوَسل َم. بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

َبَح  َفَل    ُُ  َأص  ُت َتَمل  ُت  ،اح  ُِ  َفان َطَلق  ُِ  َرُسو ِ  إَِس  بِ ُِ َوعنَّل آلِن اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم. بِ  َوَصح 

ُُ َفَصاَدف   :َقاَ   ُُ  ُت  ن. اِِبَ  ىكوَ يُ  التي ةُ ي َ  ِ احلَ ن اُِيَسُم:  ِميَسم   َوَمَع

ُ   ُسَلي م   ُأم   َلَعل  » :َقاَ   َرآِن  َفَل     «.؟َوَلَ 

 .َنَعم   :ُقل ُت 

ُِ  َوِجئ ُت  ،اُ ِيَسمَ  َفَوَضعَ  ُُ  بِ ُت ِرهِ حِ  يِف  َفَوَضع  اهللِ َصنَّل  اهللُ  َرُسنوُ   َوَدَعا ،ج 

ُِ َوعَّل آ ُِ َوَسل َم َعَلي  بِ  َوَصح 
ُِ َوة  لِ نَوةِ  ِم    بَِعج  ُِ  يِف  َفاَلَكَهنا ،ِ ينَن ِ اَُ  َعج   َحت نى فِين

بِي   يِف  يِف  َقَذَفَها ُثم   ،َذاَبت   بِيُّ  َفَجَعَل  ،الص  ُمَها الص   .َيَتَلم 

ُِ َوَسل مَ  َرُسوُ   َفَقاَ   :َقاَ   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  إَِس  ان ُمُروا: »اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

َن َصارِ  ُحب   رَ  األ   «.الت م 

ُُ  َفَمَسَح  َه هُ  ،َوج   اهللِ. َعب  َ  َوَس  

َرةَ  َأِب  َع   وَجاَء يف َصِحيِح اإلمام مسلم  ُُ  ُهَري  ُُ َرِِضَ اهللُ َعن  َكنانَ : َقناَ   َأن 

َمَع    يِف  َيَتَعب  ُ  ُجَري     ُ   ،َصو  ُُ  َفَجاَء َِ  :ُِحَي     َقاَ  ن  ُأمُّ  َأِب  ِصَف َ  َرافِع   َأُبو َلنَا َفَوَص

َرةَ  ُِ َوَسل َم  َرُسو ِ  لِِصَف ِ  ُهَري  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ن ُُ  ِحننيَ  ُأم   َدَعت ن
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 َِ َها َجَعَلت   َكي  َ   َكف  ُِ  َرأ َسَها َرَفَعت   ُثم   ،َحاِجبَِها َفو  ُعوهُ  إَِلي ن  َينا :َفَقاَلنت  ن  َتن  

  ُ َك  َأَنا ،ُجَري  نِي ،ُأمُّ ُُ  ،َكل م   .ُيَصل   َفَصاَدَفت 

ةَ  ب  ِ  َلِقيطِ ويف ُمسنَِ  َأِب َداود ع   َ ُُ  َصَب   َبنِي َوافِ َ  ُكن ُت : َقاَ  َرِِضَ اهللُ عن

ُِ َوَسنل مَ  َرُسو ِ  إَِس  ن َتِفِ  اُُ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نَا َفَلن    ،اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي   َعنََّل  َقنِ م 

ُِ َوَسنل َم  َرُسو ِ  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن ُُ  َفَلنم  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي ن ُِ  يِف  ُنَصناِدف   ،َمن ِزلِن

نَا َِِش َ  َوَصاَدف  ِمننِيَ اُُ  ُأم   َعا  .ل 

ُ   :َقاَ    َمناء  عَ  وُيَصبُّ  ،ُع ِصَغارا  : حَل م  ُيَقط  ِزيَرةُ ن اََ  بَِخِزيَرة   َلنَا َفَأَمَر
ُِ َلين

 ال    فِذا َنِضَ  ُذر   ،َكثجِل  
ُِ  ُقَتي َبن ُ  َيُقنل   َومَل  ن  بِِقنَناع   َوُأتِينَنا ،َلنَنا َفُصنَِعت  ِقيُ  ن َعَلي

ِقنَاعَ  ِقنَاعُ  ،ال  َبُ   َوال  ُِ  الط   ن. ََت ر   فِي

ُِ َوَسنل   َرُسوُ   َجاءَ  ُثم   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َهنل  » :َفَقناَ  َم اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

  َلُكم   ُأِمرَ  َأو   َشي ئا   َأَصب ُتم  
 
ء  «.؟بَِش 

 اهللِ. َرُسوَ   َيا َنَعم   :ُقل نَا :َقاَ  

 وبناء عىل ذلك:

اَُُراَد م  هذِه الَكلَِمِ  أن َيُقوَ   ألن   ،فال َحَرَج م  استِعَ ِ  َكلَِمِ  ُص َف   

ُُ ت  ُجُل: الَتَقيُت َمَع ُفالن  بُِ وِن االر   وبُِ وِن  ،وبُِ وِن َموِع   ُمسَب    ،َفا   َبينِي وَبينَ

ُُ بُِ وِن َتقِ ير  م  اهللِ عز   ،َقص      ،. هذاوجل   وَليَس اَُُراُد أن َيُقوَ : اِلَتَقيُت َمَع

 واهلل تعاس أعلم.

: كح كؤان عمؤر السؤيدم عائشؤة :َّضىؤيَّ اتل عَّنهؤا عنؤدما ازوجهؤا         44السلا 

 ُسوُ  اتى لَّلهللى اتل عَِّليولى وَّعلى صلىلى وَّلََّّوبىلى وَّسَّلهللحَّ؟سَّيُِّدنَّا :َّ
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َِِشن َ  َع   َجاَء يف َصِحيِح اإلمام البخاري  اجلواب:  َأن   ،َعن َهنااهللُ  َرِِضَ  َعا

ُِ َوَسل َم  الن بِي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َجَهاَصَّل  اهللُ َعَلي   ،ِسنننِيَ  ِسنت   بِن نُت  َوِهَي  َتَزو 

ِخَلت   ُِ  َوُأد  ع   بِن ُت  َوِهَي  َعَلي  عا   ِعن َ هُ  َوَمَكَثت   ،تِس   .تِس 

ُِ َوَسنل َم فق  َعَقَ  َعَليَها َسي   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُ َنا َرُسوُ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

 وَدَخَل َعَليَها وهَي بِنُت تِسِعَ . ،ِسننِيَ  وهَي بِنُت ِست  

َقبنَل أن ََتطَِبَهنا َخوَلنُ   َب   عَّل ُجَبجِل بِ  ُمطِعِم بِ  ُعَ ي  ولق  َكاَنت َلُطو

ُِ َوَسننل مَ  بِ  َوَصننح 
ُِ ُِ َوعننَّل آلِنن  ،بِنننُت َحكِننيم  لَِسنني ِ َنا َرُسننوِ  اهللِ َصننَّل  اهللُ َعَلي نن

ل     والص   ُُ ََتَ ِ ِه ألِب ُجَبجل  َقبَل أن ُيعطِنَي َكلِمَ يُ  َرِِضَ اهللُ َعن َوَلنَ  َل م  َوع  َِ  ُُ َتن

.  بِنِت َحكِيم 

 وبناء عىل ذلك:

ُ  عَّل الس   فق  َتم   َِِشَ  َرِِضَ اهللُ َعنها وهَي بِنُت ِست  ي  الَعق   ،ِسننِيَ  َ ِة َعا

ر  ُقَري    ،ُخوُ  ِِبَا وهَي بِنُت تِسع  ال ُّ  وَتم  
ول اُُرِشُكوَن الذيَ  َما  ،ومل ُتنكِ

ِ  َتَرُكوا َسبِيال  للط   ُِ َوَسل َم ع  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ يف َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ  ،ولك    ،إل َوَسَلُكوهُ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ِمنَها َصَّل  اهلُل َعَلي 

ُِ يف َمسَأَلِ  َزَواِج

 ُِ ُروف ألن   ،َوَسل َم مل َيطَعنُوا فِي َر َكاَن َمع   ،َعَرِب َقبَل اإلسالمِ ِعنَ  ال ا  هذا األَم 

َ  يف َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  َلعنَُ  اهللِ عَّل اُُسَترِشِقنَي الذيَ  َحاَوُلوا الط   ،ولك    ع 

ُِ َوَسل َم يف هذِه اَُسَأَلِ . هذا بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  واهلل تعاس أعلم. ،اهللُ َعَلي 

 فه  بالدعاء ي ب  با:ًا بهما؟ ،هلما: إذا ما  والدا الرج  وهو عاق 45السلا 

ُِ وإن  َظَلنَ هُ  ا  اَُطُلوُب م  الَوَلِ  أن َيُكوَن َبار   اجلواب: ُنا روى  ،بَِوالَِ ين
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ُِ َوعنَّل  اهللِ وُ  ُس رَ  اَ  قَ : اَ  قَ  َرِِضَ اهللُ عنُهَ   اس  ب  عَ  اب ِ  ع  الَبيَهِقيُّ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ  َ الِ وَ  يف ا  يعطِ مُ  َح صبَ أَ   مَ »: آلِ  من  انِ وَحنفتُ مَ  انِ ابَ بَ  ُُ لَ  َح صبَ أَ  ي

ُِ  َ الِ وَ  يف هللِ ا  ياِص عَ  ىمَس أَ  وم  ،ا   احِ وَ فَ  ا   احِ وَ  انَ كَ  وإن   ، ِ ن  ادَ   انِ اَبنبَ  ُُ لَ  َح صبَ أَ  ي

 .«ا   احِ وَ فَ  ا   احِ وَ  انَ كَ  وإن   ،ارِ الن   م  انِ وَح فتُ مَ 

 ؟هُ َ  لَ ظَ  وإن  : َرُجل   اَ  قَ 

 .«هُ َ  لَ ظَ  وإن   ،هُ َ  لَ ظَ  وإن   ،هُ َ  لَ ظَ  وإن  »: قا 

ُِ يف َحاِ  َحَياِْتَِ   ا  للَوَلِ  أن َيُكوَن َعاق   ول َيِصحُّ  َيُقوَ : إن  َماَتا  ثم   ،بَِوالَِ ي

 ُأكثُِر هَلَُ  م  ال ُّ 
ِ
 ُأصبُِح َبنار   ،َعاء

ُِ َبعنَ   ا  َحي نُُ ل َيضنَمُ  أن َيبَقنى ألن ن ،ِِبِنَ   ا  وبِ

َُ َقبَلُهَ   ،َموِْتَِ   ُُ  ،َكَ  ل َيضَمُ  أن َيُمو َ  اهللُ تعاس لَِسناَن
وَكَ  ل َيضَمُ  أن ُينطِ

 هَلَُ . بال ُّ 
ِ
 هذا أوالً.َعاء

َصنَّل  اهللُ  اهللِ وُ  ُسنرَ  اَ  َقن: اَ  َقن ي َ جلِ ِس  ب ِ   ِ م  َُمَ  ع روى البيهقي ثانيًا: 

ُِ وَ  ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل مَ َعَلي  بِ ُُ مُ يَ لَ  َل ُج الر   إن  »: َصح   و عُ يَ فَ  ،َ  هَلُ  ا   عَ  وهوَ  اهُ  َ الِ وَ  و

 .«ي َ ار  البَ  م  اهللُ ُُ بُ كتُ يَ فَ  ،َ  اِْتِ َِمَ  ع ِ بَ  م  َ  هَلُ 

 وبناء عىل ذلك:

ن ،ا  َعاُء للَوالَِ يِ  َمطُلوب  ََشعفال ُّ  ُِ  ،   َبعنَ  َمنوِْتَِ  وَخاص  وذلنَك لَِقولِن

 .[24]اإلرساء:  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ عاس: ﴿ت

ُِ  ا  وم  َكاَن َعاق   وَصَ َ  يف  ،َتاَب إس اهللِ تعاس َبعَ  َموِْتَِ   ثم   ،لَِوالَِ ي

 ُِ  وَأكَثَر هَلَُ  م  ال ُّ  ،َتوَبتِ
ِ
ِِبَِ  إن  َشاَء اهللُ تعاس.  ا  ُيكَتُب ِعنَ  اهللِ تعاس َبار   ،َعاء

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا
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 ومن الذر مساه بذل ؟ ،: ملاذا مسي يول بد: بيول الفرقان46لسلا ا

ُِ الَعمِيِم: ﴿ اجلواب:  ٻ ٻ ٻَيُقوُ  اهلُل َتَباَرَك وتعاس يف ِكَتابِ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 .[41]األنفا :  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ

زَوِة َب ر  هَو َيوُم الُفرَقاِن بِنَص   َُ  َفر   ،الُقرآِن الَعِميمِ  َفَيوُم 
ُِ َ  اهللُ تعاس وفِي

ُِ اإلسالُم واُُسلُِمونَ  ،والَباطِلِ  َبنَي احلَ    ُِ الرش    ،فانَترَصَ فِي ُك وانَ َحَر فِي

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺقا  تعاس: ﴿ ،واُُرِشُكونَ 

 .[123]آ  عمران:  ﴾ٹ

 وبناء عىل ذلك:

ُِ اهلَل تعاس َفر   ألن   ،َب ر  بَِيوِم الُفرَقانِ ى َيوَم فاهللُ تعاس هَو الذي َسم   َ  فِي

وِحيِ  والِعَباَدِة واألَخالِ  ن وَبنَي الِقَيِم الُعلَيا ن يف الت   ،والَباطِلِ  َبنَي احلَ   

 األُُموِر الَعَقِ ي  
ِِ  واهلل تعاس أعلم. ،ِ . هذاِ  واألَخالِقي  ِ  والِعَباِدي  وَسَفاِس

 هو الفا:ق بني الكافر والفاسق؟: ما 47السلا 

ُر َنوَعانِ أوالً: اجلواب:  ر  َُيِرُج اإلنَساَن اُُلِمَ  من  اُِل ن ،الُكف  وهنَو  ، ِ ُكف 

ُر األَكََبُ  ر  ل َُيِرُج اإلنَساَن اُُلِمَ  م  اُِل   ،الُكف  ُر األَصَغُر. ، ِ وُكف   وهَو الُكف 

راِرُع كُ َها الش  َفُهنَاَك َمَعاص  َس     اإليَ ِن لَِفاِعلَِها ا  ف 
ِ
م  َُجَلِ  ذلَك  ،َمَع َبَقاء

ُِ َوَسنل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ َصَّل  اهللُ َعَلي  نلِِم ُفُسنو   اُُ ِسنَباُب »َقوُل ُُ  ،س  َوِقَتاُلن

ر ُعود  اهللِ َع   َعب ِ  رواه الشيخان « ُكف  . ب ِ  َمس  ُُ  َرِِضَ اهللُ َعن
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ُُ َصَّل  اهللُ ُِ َوَسل َم: وَقوُل بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ نارا  » َعَلي  ِ ي ُكف  ِجُعوا َبع   ،َل َتر 

ُضُكم  ِرَقاَب َبع ض   ُب َبع  ِ .َع   َجِرير  رواه الشيخان « َيُض  ُُ  َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُُ َصَّل  اهللُ َعَلي  َثنُر َفنَِِذا  ،ُأِرينُت الن نارَ »وَقوُل َأك 

لَِها الن َساءُ  نَ  َأه  ُفر   «.َيك 

َن  :ِقيَل  ُفر   باهللِ؟َأَيك 

َعِشنجلَ » :َقاَ   َن ال  ُفر  َسنانَ  ،َيك  ح  ِ َن اإل  ُفنر  نَ اُه    ،َوَيك  َسنن َت إَِس إِح  َلنو  َأح 

رَ  ه  ُ  ِمن نَك َشني ئا   ،ال   ا   :َقاَلنت   ُثم  َرَأ نُت ِمن نَك َخنجل  ام رواه اإلمن« َقنطُّ  َمنا َرَأي 

ِ  َعب اس  البخاري   َرِِضَ اهللُ َعنُه . َع   اب 

َقانِ  ُ  فِس  ُِ تعناس: ﴿ ،فِس    َأكََبُ  ،ثانيا : الِفس   ک ک ک ڑ َكَقولِ

ُِ تعاس: ﴿[55]النور:  ﴾گ گ ک  .[50]الكهِ:  ﴾ھ ہ ہ ہ . وَكَقولِ

ُِ تعاس: ﴿ ،وفِس    َأصَغرُ   ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ َكَقولِ

ُِ تعاس: ﴿[282]البقرة:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ  ەئ ائ ائ ى ى. وَكَقولِ

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
 مت خت حت يب ىب مب خب حب يئ ىئ مئ حئ جئ
 .[11]احلجراُ:  ﴾جث يت ىت

 وبناء عىل ذلك:

ُِ َصنَّل   ،فالَكافُِر: هَو ادَاِحُ  الذي ل ُيلِمُ  باهللِ تعاس أو ل ُيلِمُ  بَِرُسنولِ

 ُِ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُر عَّل َنوَعنيِ  ،َوَسل مَ  اهللُ َعَلي  ر  َأكََبُ  ،والُكف  ر  َأصنَغرُ  ،ُكف   ،وُكف 

ر  بالن   ر  باُُنِعِم. ،عَم ِ ُكف   وُكف 
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 ،َعَليَها وُيرِصُّ  ،وَيَتَماَهُر باَُعِصَي ِ  ،ُِ ا الَفاِسُ : َفُهَو اََاِرُج ع  َطاَعِ  َرب  أم  

ُِ َيِصُل إس َدَرَجِ  الُكف  وُرب   ِق  واهلل تعاس أعلم. ،ِر ن والِعَياُذ باهللِ تعاس ن هذاَ  بِِفس 

 : ه  جيو  للمسلح أن يلعن بعض ا يوانا  أو اجلمادا ؟48السلا 

  ُأم   َعن   َجاَء يف ُسننَِ  َأِب داود  اجلواب:
ِ
َداء ر   :َقاَلنت  َرِِضَ اهللُ َعنهنا  الن  

ُت    َأَبا َسِمع 
ِ
َداء ر  ُُ  ال   ُِ  َرُسوُ   َقاَ   :َيُقوُ  َرِِضَ اهللُ َعن ُِ َوعَّل آلِن اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم:  بِ َعب ن َ  إِن  »َوَصح  ُِ  َشني ئا   َلَعن َ  إَِذا ال  نَن ُ  َصنِعَ    إَِس  الل ع 
ِ
نَ ء َلنُ   ،الس   َفُتغ 

َواُب    َأب 
ِ
َ ء ضِ  إَِس  َْت بِطُ  ُثم   ،ُدوَّنَا الس  َر  َلُ   ،األ  َواُِبَا َفُتغ   َيِميننا   َتأ ُخنذُ  ُثنم   ،اُدوَّنَ  َأب 

نال   لِنَذلَِك  َكنانَ  َفنِِن   ،ُلِعن َ  ال ِذي إَِس  َرَجَعت   َمَساُا   ََتِ    مَل   َفَِِذا ،َوِشَ ل    َوإِل   َأه 

ِِلَِها إَِس  َرَجَعت   .« َقا  وهَو ِحِ يث  َحَس  

ُعود   اب  ِ وروى اإلمام أِح  ع   ُُ  َمس  اهللِ  َرُسوَ   ُت َسِمع  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َهِت  إَِذا» :َيُقوُ  َصَّل  اهللُ َعَلي  نَن ُ  ُوج  َهنت   الل ع   إَِس  َتَوج 

َهت   َم    ُِ  ُوج  ُ   َفِِن   ،إَِلي  ُِ  َوَجَ  َلكا   فِي ُ   َمس  ُِ  َحل ت   َسبِيال   َوَوَجَ   .بِ

ُ   َوإِل   َا إَِس  َجاَء َهنِني ُفاَلنا   إِن   ،َرب   َيا :اَلت  َفقَ  ،َرِب   مَل   َوإِن   ،ُفناَلن   إَِس  َوج 

ُِ  َأِج    ُِ  َأِج    َومَل   ،َسبِيال   َعَلي  َلكا   فِي  ؟َتأ ُمُرِن  َفَ   ،َمس 

ِجِعي :َفَقاَ    «.ِجئ ِت  َحي ُث  ِم    ار 

 َ ب  ُجن ن ب ن ِ  َسُمَرةَ  َع   وروى اإلمام أِح  وأبو داود والرتمذي واحلاكم 

 ُُ ُِ َوَسنل َم:  َرُسوُ   َقاَ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ َعن بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َل »اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

نَ ِ  َتاَلَعنُوا ُِ  َوَل  ،اهللِ بَِلع   «.بِالن ارِ  َوَل  ،بَِغَضبِ

  َأِب وروى اإلمام مسلم ع  
ِ
َداء ر  ُُ َقناَ :  ال   اهللِ  َرُسنوُ   َقناَ  َرِِضَ اهللُ َعن
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ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ اُنونَ  َيُكونُ  َل »َصَّل  اهللُ َعَلي   ُشنَهَ اءَ  َوَل  ُشَفَعاءَ  الل ع 

مَ  ِقَياَم ِ  َيو   «.ال 

 وبناء عىل ذلك:

وُز الل   ُِ فال ََتُ ُِ  ،عنَُ  عَّل احلََيَواَنا من   ا  فم  َلَعنَ  َشنيئ ،ول عَّل ادََ َدا

ُِ أو ُِ  ادََ َدا ُِ الل   ،ومل َيُكِ  اَُلُعوُن َأهال  لذلَك  ،احلََيَواَنا ِِلَِهنا َعناَد عنَنُ  إس َقا

ُِ  ا  والِعَياُذ باهللِ تعاس ن وَكاَن لِعن ن  وَصاَر َأهال  هَلَا. ،لِنَفِس

 ِ ر  َشِ ي   ع  الل  وهذِه األََحاِديُث الرش   َكانَ  عِ  ألَي  يَفُ  فِيَها َزج 
 
ء ٌَ، 

ُُ عَّل الل  َينَبِغي للُمسلِِم أن ُيَعو   لذلَك ل  واهلل تعاس أعلم. ،عِ . هذاَد لَِساَن

مؤؤن فؤؤوق   ،: مؤؤن هؤؤح السؤؤبعة الؤؤذين لعؤؤنهح ات اعؤؤا  مؤؤن خلقؤؤل    49السؤؤلا 

 سبع مساوا ؟

اِن  َجاَء يف اُُعَجِم الَكبجِِل للط   اجلواب: نَرةَ  َأِب  َعن    ،ََبَ ُُ  ُهَري   ،َرِِضَ اهللُ َعنن

ُِ َوَسل َم  َرُسوَ   َأن   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  ِمن    َسنب َع   اهللُ  َلَع َ » :َقاَ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ُِ ِق ِ   ِم    َخل  ، َسب عِ  َفو  ُِ دَ  َسَمَواتِ نَ َ  َوَرد   ُكنل   َوَلَعن َ  ،َثالثنا   ِمنن ُهم   َواِحن    َعََّل  الل ع 

نَ    ِمن ُهم   َواِح    ُِ  َلع  ِفي  .َتك 

مِ  َعَمَل  َعِمَل  َم    َمل ُعون  »: َ  َفَقا  .ُلوط   َقو 

مِ  َعَمَل  َعِمَل  َم    َمل ُعون    .ُلوط   َقو 

مِ  َعَمَل  َعِمَل  َم    َمل ُعون    .ُلوط   َقو 

ِ  َذَبَح  َم    َمل ُعون    اهللِ. لَِغجل 

ِِمِ  ِم َ  َشي ئا   َأَتى َم    َمل ُعون   َبَها  .ال 
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ُِ  َع    َم    َمل ُعون    .َوالَِ ي 

َ  ََجَعَ  َم    ل ُعون  مَ  َأةِ اَُ  َبني  َ  ر  نَتَِها َوَبني   .اب 

َ  َم    َمل ُعون   جل  ضِ  ُحُ ودَ  َُ  .األَر 

َعى َم ِ  َمل ُعون   ِ  إَِس  اد  جل  َُ  ُِ  وَقاَ : َصِحيُح اإلسنَاِد. ،ورواه احلاكم« َمَوالِي

 وبناء عىل ذلك:

ُ  فالذيَ  َلَعنَُهُم اهللُ تعاس م  َفوِ  َسب ِع َسَ    ُهم: ،َوا

مِ  َعَمَل  َعِمَل  َم    ِ  َذَبَح  َم   و ،ُلوط   َقو  ِِمَ  ،اهللِ تعاس لَِغجل   ،وم  َنَكَح الَبَها

ُِ  وم  َع    َ  ََجَعَ وم   ،َوالَِ ي َأةِ اَُ  َبني  َ  ر  نَتَِها َوَبني  جِلهِ وم  َتَع    ،اب  َُ  ،ى عَّل َأرِض 

 واهلل تعاس أعلم. ،ِعي لَِغجِل َأسَياِدِه. هذاوالَعبُ  الذي َي   

 : ه  و:د شيء   حلق الشعر حو  حلقة الدبر؟50السلا 

ِحيِح الذي رواُه الَشنيَخان  اجلواب: نَرَة َثَبَت يِف احلَِ يِث الص  َعن   َأِب ُهَري 

ُُ اهللُ َرِِضَ  ُُ َقا : َعن  ُت الن بِي  أن  ُِ َوَسنل  َسِمع  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َم َصَّل  اهللُ َعَلي 

َرُة مَخ س  » :َيُقوُ   ِفط  َظ َفناِر  :ال  لِنيُم األ  ناِرِب َوَتق  َ اُد َوَقنصُّ الش  نتِح  َتاُن َواِلس 
ِ  َ ا

َباطِ  ُِ اآل   «.  َوَنت 

َ ادُ  تِح   ،: ُهَو استِعَ ُ  احلَِ يَ ِة ن اُُوَسنى ن يِف إَِزاَلنِ  َشنعِر الَعاَنن ِ َواِلس 

َك أكَثَر ِم  َأرَبِعننَي َيومنا   ،ُأسُبوع وُيسَتَحبُّ أن َيُكوَن َهذا يِف ُكل   َ َُِنا  ،وأن ل ُيرت 

ِ  َمالِك  رواُه اإلَماُم الُبَخاريُّ  َرِِضَ َقناَ  َأَننس  : َقناَ   َرِِضَ اهللُ َعنُه  َع   َأَنِس ب 

 : ُُ بِِط وَ اهللُ َعن ِ ِِ اإل  َفاِر َوَنت  َظ  لِيِم األ  اِرِب َوَتق  َت َلنَا يِف َقص  الش  َعاَننِ  ُوق  َحل نِ  ال 

َبِعنَي َلي َل    َثَر ِم   َأر  َك َأك  ُ  .َأن  َل َنرت 
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َ ادِ وَق  َذَكَر الُفَقَهاُء آَدابا  ل تِح   وَقاُلوا: ،اِلس 

ِة.  أن َيبَ َأ يِف َحلِ  الَعاَنِ  ِم  ََتِت الّسُّ 

.  وأن َيبَ أ بادَانِِب األَيَمِ  ُثم  األَيَّسِ

عَر ال ُبِر.وأن ُيِزيَل الش   ذي َحوَ  ال ُّ

ُِ ع  َأعنُيِ الن اِس. عَر أو ُيواِري  وأن َي فَِ  َهذا الش 

 وبناء عىل ذلك:

عِر الِذي َيُكوُن َحوَ  َحَلَقِ  الُ ُبِر َداِخل  يِف َحل ِ  الَعاَن ِ  ألن   ،َفِن  إزاَلَ  الش 

 تعاس أعلم. واهلل ،َهذا ِم  ََتَاِم الن َماَفِ  وَكَ ِ  الط َهاَرِة. هذا

 : ه   بت بأن سيدنا عمر :َّضىيَّ اتل عَّنُل وأد بنتًا لل قب  إس مل؟51السلا 

اِنُّ روى الط   اجلواب: ب   بن ِ  ِسنَ كِ يف الَكبجِِل عن   ََبَ َت : َقناَ   َحنر   َسنِمع 

َ نَ  ُت : َيُقوُ   َرِِضَ اهللُ َعنُه  َبِشجل   ب  النُّع  َط ناِب  ب  ُعَمرَ  َسِمع   َ ُُ َرِِضَ  ا   اهللُ َعنن

ُِ  َع    َوُسِئَل  ،َيُقوُ   لِ  .[8]التكوير:  ﴾ڦ ڦ ڤ ﴿: تعاس َقو 

ُِ  َرُسو ِ  إَِس  َعاِصم   ب  َقي ُس  َجاءَ : َقاَ   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ  إِن  : َقاَ   ،َوَسل مَ  ُ   َثَ ِنَ  َوَأَد َاِهلِي  ِ  يِف  ِ   بنا  .اد 

تِ   » :َقاَ    «.َرَقَب       ِمن هُ  َواِحَ ة   ُكل   َع    َأع 

 .إِبِل   َصاِحُب  إِن  : ُقل ُت 

 هذا أوالً.« َبَ َن    ِمن ُه    َواِحَ ة   ُكل   َع    ِشئ َت  إِن   ه  ِ أَ » :َقاَ  

اِب التي َعاَشت فِيَهنا مل ُيشَتَهر  الَوأ ُد يف َبنِي َعِ يٍّ ول يف ُأرَسِة اََط  ثانيًا: 

َمُ  ُأخُت َسي  الس  
ُة َفاطِ َصنُ  َرِِضَ ي  وكذلَك الس   ،ِ َنا ُعَمَر َرِِضَ اهللُ َعنُه ِي   َ ُة َحف 
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ُِ  ،اهللُ َعنها نِس  ،وهَي َأكنََبُ َبنَاتِن َثنِ  بَِخم  ُ  َرِِضَ اهللُ َعنهنا َقبنَل البِع  وَقن  ُولِنَ 

  ُ َها. ،َسنََوا  َفَلم  َيِئ  

 وبناء عىل ذلك:

ُُ َوَأَد بِن تَسي   َسنَ   َصِحيح  بَِأن  َفَ  َثَبَت بِ  ُُ  ا  َ َنا ُعَمَر َرِِضَ اهللُ َعن ولو َثَبنَت  ،َل

َث الس   ُُ حَلَ   ُِ تعناس: ﴿هذا َعن ُُ ع  َقولِن َل َل
ِِ . [8]التكنوير:  ﴾ڦ ڦ ڤ ا

ُِ.ع  ِقص    ِ  َوأ ِدِه لبنَتِ

ي عَّل َسي   ُض َيفرَتِ ُُ َأصنَغَر ِ َنا ُعَمَر َرِِضَ اهللُ عَ والَبع   َلن
ُُ ذلَك ع  بِن نت  ن

َص َ ي  م  الس   َى؟ ،غَرى اَُزُعوَم َ َفلَِ ذا َوَأَد الصُّ  ،َ ِة َحف   وَتَرَك الُكَب 

ُُ هذا ع  َسي  َحا   لو ُق    وعَّل ُكل   ُُ مل َيُك   َر ُثُبو ِ َنا ُعَمَر َرِِضَ اهللُ َعن

ز ا  َمطَعن م  َُ ُُ  ِ َنا ُعَمرَ َسي   يف َح    ا  ول  ُُ  اإلسالَم ََيُبُّ  ألن   ،َرِِضَ اهلُل َعن  ،َما َقب َل

. بل َكاَنت  َتعُبُ  األَصنَام؛ فالقص   ،والَعَرُب مل َتُك   عَّل ِدي    اة  وَكِذب  ُ  ُمفرَتَ

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

وهؤ    ،: ما لَّة األبراج اليت اتَّد  عنهؤا ال ؤَّائف واجلرائؤد   52السلا 

 جيو  االعتماد عليها؟

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹَيُقوُ  اهللُ تعاس: ﴿ اجلواب:

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ. وَيُقوُ  تعاس: ﴿[65]النمل:  ﴾ڦ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 ېئ ېئ ۈئ . وَيُقوُ  تعاس: ﴿[188]األعراف:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ

 هذا أوالً.. [27-26]اد :  ﴾حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ
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َواِج  َبع ضِ  َع    ِفي  َ َص  َع   روى اإلمام مسلم  ثانيًا: ُِ  الن بِي   َأز  َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوَسنل َم  الن بِي   َع  ،َوعَّل آلِ بِ  َوَصنح 

ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي ن

افا   َأَتى َم   » :َقاَ   ُُ  َعر    َع    َفَسَأَل
 
ء َبل   مَل   ٌَ  ُُ  ُتق  َبِعنيَ  َصاَلة   َل  «.َلي َل    َأر 

نَرةَ  َأِب  َع   وروى اإلمام أِح   ََسن ِ  ُهَري   الن بِني   َعن  ،َرِِضَ اهللُ َعننُه  َواحل 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ افا   َأو   َكاِهنا   َأَتى َم   » :َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي  ُُ  َعر  َق  بِنَ   َفَص  

ِزَ   بَِ   َكَفرَ  َفَق    ،َيُقوُ   ُِ َوَسل مَ  َُمَم     ََّل عَ  ُأن  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  «.َصَّل  اهللُ َعَلي 

 ي  َج  اد  سنَ ِِ بِ  عََّل يَ  وبُ أَ وَ  ارُ ز  البَ وروى 
 عُ س  مَ  اب ِ  ع ِ  ا  وفوقُ مَ    

ُُ  ود  َرِِضَ اهللُ َعن

افا   َأَتى َم    :اَ  قَ  ُُ  ُُ لَ أَ َس فَ  َكاِهنا  أو   ا  أو  َساِحر َعر  َق ِزَ   بَِ   َكَفرَ  َفَق    ،وُ  َيقُ  بَِ   َفَص    ُأن 

ُِ َوَسل َم. َُمَم     َعََّل  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُعوَن وُهنُم النذيَ  َين    ،ُم من  َفِصنيَل   َواِحنَ ة  اُف والَكاِهُ  واُُنَج  والَعر  

ِرَفَ  الَغيِب واُُُِض    ع  َطِريِ  اِد   َمع 
ُِ جِلَها.ُجوِم ووالنُّ  ا َُ 

 وبناء عىل ذلك:

ُِ َما هَي إل َبَقاَيا ادَاِهلِي نُث َعنَها الصُّ فهذِه األَبَراُج التي َتَتَح    ِ  َأهنِل ُح

كِ  ُُ اإلسنالُم َرف ضن ،الرِش  ُر َرَفَض وِب ألن ن ،ا  َجاِزمن ا  وهذا األَم  ب  من  َُضُ ُُ ََض 

رِ الس   ُِ َوعَّل آ بِيُّ والن   ،ح  ُِ َوَسل َم َيُقوُ : َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  َوَصح 
ُِ َتَبَس  َم »لِ  ِعل ن    اق 

َتَبَس  النُُّجومِ  ِم  َب    اق  رِ  ِم  ُشع  ح   َعب ناس   اب ن ِ  َعن رواه أبو داود « َزادَ  َما َزادَ  الس 

 َرِِضَ اهللُ َعنُه .

ال  ع  َتصِ يِقَها ،َمُر فِيَهاََيُرُم الن   َفَأبَراُج احلَظ   َواِِص لت  وََيُِب ا ،َفض 

ُِ يف ُكل  َوكُّ والت   ،والعتَِ ِد عَّل اهلِل تعاس ،بِِنَكاِر هذا اُُنَكرِ   ،هذا ،األُُمورِ  ِل َعَلي

 واهلل تعاس أعلم.
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 : ه  لألف   والنجول اأ ري على حيام اإلنسان؟53السلا 

َمنِي:َم الُفَقَهاُء ِعل َم النُّ َقس   اجلواب:  ُجوِم إس ِقس 

ِِِل الشُّ  ،ِحَساِب  ُل: األَوَّ  ِ يُ  َأَوا ِ النُّ وهَو ََت  هنذا  ،ُجنومِ ُهوِر بِِحَسناِب َسنجل 

 ُِ ن ،الِعل ُم ل ِخالَف يف َجَواِز ُِمَاَرَستِ  ُتعَرُف َمَواِقينُت الص 
ُِ قنا   ،الِة والِقَبَلن ُ وبِ

 .[5]الرِح :  ﴾ڌ ڍ ڍتعاس: ﴿

: الثَّ  نُم ِعل نم  ُيعنرَ  ،اِستِ لِ   اِني  السنتِ لُ  بالت  هذا الِقس 
ُِ ُِ َشنكُّ ُف بِن ال

نالَفَلكِي   ُُ ََشعن ، ِ فلِي  ِ  عنَّل احلَنَواِدِث السُّ نُم َمن ِهني  َعنن َعنى إذا اد   ،ا  وهنذا الِقس 

 ُ ُُ َأّن  ُِ َأصَحاُب  عَّل احلََواِدِث بَِذاِْتَا. ا  هَلَا َتأثجِل أو أن   ،م َيعَلُموَن الَغيَب بَِأنُفِسِهم فِي

ُِ  بِني  ع  الن   ،َرِِضَ اهللُ َعنُه  َعب اس   اب  ِ  َع روى أبو داود  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم َقاَ :  بِ  َوَصح 
ُِ َتَبَس  َم »َوعَّل آلِ َتنَبَس  النُُّجنومِ  ِم  ِعل     اق  َب    اق   ِمن  ُشنع 

رِ  ح   «.َزادَ  َما َزادَ  الس 

ُُ  ةَ يرَ رَ هُ  ِب أَ  ع وروى البيهقي  ُِ  ي  بِنالن    ِ َعن ،َرِِضَ اهللُ َعنن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ  َ     َصن أو ،ا  ضناِِ َح  أو اَهنرِ بُ دُ  يف ُُ تَ أَ امرَ  ىتَ أَ   مَ »: اَ  قَ َوعَّل آلِ

 م  َُمَ  َّلعَ  َ  نزِ أُ  َ  بِ  رَ فَ كَ   قَ فَ  ا  ناهِ كَ 
  ». 

 وبناء عىل ذلك:

ُم هنذِه الُعُلنوِم وَتَعلُّن ،اِة اإلنَسنانِ ُجوُم ل َتأثجَِل هَلَا عَّل َحَينفاألَفالُك والنُّ 

الَكَواكِنَب  اِس بَأن  ُر يف ُنُفوِس َكثجِل  م  الن  هذا ُيَلث   ألن   ،والعتَِ ُد َعَليَها ل ََيُوزُ 

 َذاِْتَا. َرة  بَِح   َجوَم ُمَلث  والنُّ 

   ل ََمَالَ اَُُق    وََيُِب عَّل اُُسلِِم أن َيعَلَم بَأن  
ِِ جُل  ، َ َر َكا َُ  ُُ اَز َعن والحرِتَ

. هذاِت الصُّ وَجف   ،ُرفَِعِت األَقالمُ  ،ُِمكِ    ُِ  واهلل تعاس أعلم. ،ُح
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فؤؤ  يؤؤرد  ،: مؤؤا همؤؤا السؤؤاعتان اللتؤؤان افؤؤت  فيهمؤؤا أبؤؤواب السؤؤماء 54السؤؤلا 

 فيهما الدعاء؟

لِ  َعنن    ا  أ َموُقوفننروى اإلمننام مالننك يف اَُُوط نن اجلووواب:  َسننع     ب نن ِ  َسننه 

اِعِ ي  ال ُُ  س  َتُح  َساَعَتانِ : َقاَ  َرِِضَ اهللُ َعن   َأب نَواُب  هَلُنَ   ُيف 
ِ
نَ ء  ُتنَردُّ  َداع   َوَقنل   ،الس 

 ُِ ُُ  َعَلي  َوُت ةُ  ،َدع  َ   َحُض 
ِ
اَلةِ  الن َ اء ُِّ  ،لِلص   اهللِ. َسبِيلِ  يِف  َوالص 

 ع  َس  ب ِ  لِ ه  َس   عَ اَن ويف ِرَواَيِ  ابِ  ِحب  
ُُ  َرِِضَ اهللُ     وُ  ُسنرَ  اَ  َقن: اَ  َقن َعن

ُِ َوَسل مَ  اهللِ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ن اُب وَ ب  أَ  َ  يهِ فِ  ُح تَ ف  تُ  انِ تَ اعَ َس »: َصَّل  اهللُ َعَلي   َ  الس 

ِ
: ء

 .«اهللِ يلِ بِ َس  يِف  ِ  الص    َ ن  عِ وَ  ،الةِ الص   ورِ ُض ُح   َ ن  عِ 

ُُ َرِِضَ اهللُ  َ امَ مَ أُ  ِب أَ   عَ ويف ِرَواَيِ  احلاكم  ُِ  ي  بِنالن   ع  ، َعن َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسنل َم  بِ  َوَصنح 
ُِ نأَ  ت  َحنتِ فُ  يادِ نَناُُ  ىادَ َنن اذَ إِ »: اَ  َقنَوعنَّل آلِن نن اُب وَ ب   َ  الس 

ِ
 ،ء

ِ حَ تَ يَ ل  فَ  ة     ِش  أو ب  ر  كَ  ُِ بِ  َ  زَ نَ   مَ فَ  ،اءُ عَ ال ُّ  يَب جِ استُ وَ  َ كَ  اذَ ِِ فَ  ي،ادِ نَ اُُ  ني  ُ كَ  َب   ،واَب 

ن ََّل َعن ي  َحن: اَ  قَ  ،ةِ اَل الص   ََّل عَ  ي  َح : اَ  قَ  اذَ إِ وَ  وا، ُ ه  َش تَ   َ ه  َش تَ  اذَ إِ وَ   اذَ إِ وَ  ،ةِ اَل الص 

 ةِ وَ ع  ال    هذهِ  ب  رَ  م  هُ الل  : وُ  قُ يَ  ثم   ،ِح اَل الفَ  ََّل عَ  ي  َح : اَ  قَ  ،ِح اَل الفَ  ََّل عَ  ي  َح : اَ  قَ 

 ،ايَهنلَ عَ  انَنحيِ أَ  ى،قنوَ الت    ُ َمنلِ كَ وَ  ،   احلَ  ةُ وَ ع  دَ  اهَلَ  اِب جَ ستَ اُُ  ، ِ ابَ جَ ستَ اُُ   ِ قَ ادِ الص  

 ُ  سنأَ يَ  ثنم   ،ا  اتنموَ أَ وَ  اء  حيَ أَ  اهَ هلِ أَ  ارِ يَ ِخ  م  انَ ل  عَ اج  وَ  ا،يهَ لَ عَ  انَ ث  ابعَ وَ  ا،يهَ لَ عَ  انَ ت  مِ أَ وَ 

 «.ُُ تَ اَج َح  اهللَ

ُُ  و   حُ ك  مَ   عَ وروى البيهقي  ُِ َوعَّل  ي  بِ الن   ع  ،َرِِضَ اهللُ َعن َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ  عَ ال ُّ   َ ابَ جَ استِ  وابُ طلُ اُ »: اَ  قَ آلِ

ِ
 َقنالتِ   َ ن  عِ  اء

ِ
  ِ اَمنقَ إِ وَ  ،و ِ ُينادُ  اء

 .«ِث ي  الغَ  و ِ زُ نُ وَ  ،الةِ الص  

 و ِ زُ ُنن  َ ن نعِ   ِ اَبنَج اإلِ  َب َلنطَ  ،   اِحنوَ  جلِ َُ   عَ  ُت م  فِ َح   قَ وَ : يُّ عِ افِ الش   اَ  قَ 
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 .الةِ الص    ِ امَ قَ إِ وَ  ،ِث ي  الغَ 

ِهي    عَ الن ُّ   ُ ابَ جَ اسنتِ  ا  يضنأَ  دَ رَ وَ وَ ِ : ِ  الُكَويتِي  وَجاَء يف اَُوُسوَعِ  الِفق 
ِ
 عن َ بَ  اء

 . ِ امَ قَ اإلِ 

 وبناء عىل ذلك:

 اِن ُتفَتُح فِيِهَ  َأبَواُب الس  اَعَتاِن اللت  فالس  
ِ
اُء: ِعن َ  عَ فِيِهَ  ال ُّ  ول ُيَردُّ  ،َ ء

 واهلل تعاس أعلم. ،يف َسبِيِل اهللِ. هذا ِ  وِعن َ  الص   ،الةِ ُحُضوِر الص  

أن يؤرد   ،: ه  جيو  للعاطس إذا مشتل أخؤوه بقولؤل: يؤرمحكح ات   55السلا 

 عليل: أ ابنا وأ ابكح ات؟

نَرةَ  َأِب  َع   روى اإلمام البخاري  أوالً:اجلواب:  ُُ  ُهَري   َعن  ،َرِِضَ اهللُ َعنن

ُِ َوَسنل َم  الن بِي   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن ُعَطناَس  َُيِنبُّ اهللَ  إِن  » :َقناَ  َصَّل  اهللُ َعَلي   ،ال 

َرهُ  لِم   ُكل   َعََّل  ا  َحق   َكانَ اهللَ  َوَِحِ َ  َأَحُ ُكم   َعَطَس  َفَِِذا ،الت َثاُؤَب  َوَيك  ُُ  ُمس   َأن   َسِمَع

ُُ  َيُقوَ   َِحَُك  :َل ا ،اهللُ َير  َ   ،الت َثاُؤُب  َوَأم  ي َطانِ  ِم  ُهوَ  َفِِن   َأَحنُ ُكم   َتَثاَءَب  َفَِِذا ،الش 

هُ  د  َتَطاعَ  َما َفل جَلُ ُُ  َضِحَك  َتَثاَءَب  إَِذا َأَحَ ُكم   َفِِن   ،اس  ي َطانُ  ِمن   «.الش 

ُُ اهلُل  َرِِضَ  َمالِك   ب  ِ  َأَنسِ  َع   وروى أيضا    ِعن  َ  اَلنِ َرُج  َعَطَس  :َقاَ   َعن 

ُِ َوَسل مَ  الن بِي   بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َت  ،َصَّل  اهللُ َعَلي  ا َفَشم  ِت  َومَل   َأَحَ ُُهَ َخرَ  ُيَشم   .اآل 

ُجُل  َفَقاَ   ت   ،اهللِ َرُسوَ   َيا :الر  ت نِي َومَل   َهَذا َشم   .ُتَشم 

َم ِ  َومَل   ،اهللَ َِحِ َ  َهَذا إِن  » :َقاَ    «.اهللَ ََت 

َرةَ  َأِب  َع   روى اإلمام البخاري ثانيًا:  ُُ اهللُ  َرِِضَ  ُهَري  َصنَّل   الن بِي   َع  ،َعن 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َيُقنل   َأَحنُ ُكم   َعَطَس  إَِذا» :َقاَ  اهللُ َعَلي  ن ُ  :َفل  َم   ،هللِ احل 
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َيُقل   ُُ  َول  ُُ  َأو   َأُخنوهُ  َل َِحُنَك  :َصناِحُب ُُ  َقناَ   َفنَِِذا ،اهللُ َير  َِحُنَك  :َلن َيُقنل   ،اهللُ َير   :َفل 

لُِح اهللُ  َي ِ يُكمُ   «.َباَلُكم   َوُيص 

 وبناء عىل ذلك:

: فِذا َشم   ُِ َِحُنَك َت اإلنَساُن َأَخاُه الَعناطَِس بَِقولِن ُُ الَعناطُِس  ،اهللُ َير  َُيِيُبن

 : ُِ لُِح اهللُ  َي ِ يُكمُ بَِقولِ  .َباَلُكم   َوُيص 

لُِح اهللُ  َي ِ يُكمُ ِت بَِقوِ : ُ  يف إَجاَبِ  اَُُشم  ن  لسُّ فا ومل َيثُبت  يف  ،َباَلُكم   َوُيص 

 أن َيُقوَ  للُمَشم  ِ  م  ِخالِ  َما اط  ن  السُّ 
ُِ ُت َعَلي  ،ِت: َأَثاَبنَا وَأَثاَبُكُم اهلُل. هذاَلع 

 واهلل تعاس أعلم.

ويؤدعو   ،فه   مد ات اعا  ،: إذا عطس اإلنسان وكان لوحده56السلا 

 بالرمحة بشك  عال؟

 َرِِضَ اهللُ َعننُه  اس  ب نعَ  اب ِ  ع ِ روى البخاري يف األََدِب اُُفَرِد  اجلواب:

ِ الَعن ب  رَ : ُك َلناَُ  اَ  قَ  ،هللِ  ُ م  احلَ : اَ  قَ فَ  مكُ  ُ َح أَ  َس طَ عَ  اذَ إِ : اَ  قَ  : اَ  َقن اذَ ِِ َفن ،نيَ اَُ

ِ العَ  ب  رَ   .اهللُ َك َِحُ ر  يَ : ُك لَ اَُ  َ  اقَ  ،نيَ اَُ

اِنُّ ويف ِرَواَي   للط    ي  بِنالن   عن ِ  ،َرِِضَ اهللُ َعنُه  اس  ب  عَ  اب ِ  ع ِ يف األَوَسِط  ََبَ

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ناحلَ : اَ  قَ فَ  ُل ُج الر   َس طَ عَ  اذَ إِ »: اَ  قَ َصَّل  اهللُ َعَلي   ،هللِ  ُ م 

ِ العَ  ب  رَ :  ُ كَ الِِ اَُ  ِت الَ قَ  ِ العَ  ب  رَ : اَ  قَ  اذَ ِِ فَ  ،نيَ اَُ  .«اهللُ َك ِِحَ رَ :  ُ كَ الِِ اَُ  ِت الَ قَ  ،نيَ اَُ

: ل  ُقنيَ ل  فَ  هُ  َ ح  وَ  وَ هُ وَ  َس طَ عَ  اذَ إِ : اَ  قَ  يمَ اهِ برَ إِ  ع ويف ِرَواَي   لب  أب َشيَبَ  

ِ العَ  ب  رَ  هللِ  ُ م  احلَ   من  ُُ عَ مِ َسن  مَ  ُُ تُ م  َش يُ  ُُ ن  ِِ فَ  م،اكُ ي  إِ وَ  اهللُ انَ َِحُ ر  يَ : وُ  قُ يَ  ثم   ،نيَ اَُ

 .اهللِ ِ  ل  َخ 
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 وبناء عىل ذلك:

ِ هِ  ُ  هلِل َرب   ،فِذا َعطَس اإلنَساُن وَكاَن لَِوح  : احلَم  ولَيُقل   ،الَعاَُنِيَ  َفل َيُقل 

ُُ ِم  َخلِ  اهللِ َتعاس. َناِويا  بَِذلَِك الَرد  َعَّل َم  َشم   ،اُكمَبعَ َها: َيرَِحُنَا اهللُ وإي   َت

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

فهؤ  جيؤو  أن أمشِّتؤل     ،: إذا عطس العبد الكؤافر ومحؤد ات اعؤا    57السلا 

 بقولي: يرمح  ات؟

َِحِ  واَُغِفَرِة للَعبِ  الَكافِرِ  أوالً:اجلواب:  َعاُء بِالر  ُُ  ،ال ُّ  ،والستِغَفاُر ل

ُُ ََشعا   ُِ َتعاس: ﴿لِقو ،َمنِهي  َعن  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿلِ

 ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 . [113]التوب : 

ُُ  ثانيًا: عاُء لِلَعبِ  الَكافِِر بِاهِلَ اَيِ  َل َحَرَج ِمنن وذلِنَك َُِنا َرَواُه اإلَمناُم  ،ال ُّ

َرةَ  َأِب  َع   الُبَخاريُّ  ُُ  اهللُ َرِِضَ  ُهَري  َفي ُل  َجاءَ  :َقاَ   َعن  وعَ  ب  ُ  الطُّ ر  َصَّل   الن بِي   إَِس  م 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ س إِن   :َفَقاَ  اهللُ َعَلي   ،َوَأَبنت   ،َعَصنت   ،َهَلَكت   َق    ا  َدو 

عُ    .َعَلي ِهم   اهللَ َفاد 

س اه  ِ  الل ُهم  » :َفَقاَ   ُِ  ا  َدو   «.ِِبِم   َوأ 

ُُ  َرِِضَ اهللُ ُموَسننى َأِب  َعنن   وروى الرِتِمننذي  َيُهننودُ  َكننانَ : َقنناَ  َعننن  ال 

ُِ َوَسل مَ  الن بِي   ِعن  َ  َيَتَعاَطُسونَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُجونَ  ،َصَّل  اهللُ َعَلي   َيُقنوَ   َأن   َير 

َِحُُكم   :هَلُم   لُِح  اهللُ َي ِ يُكمُ » :َفَيُقوُ   ،اهللُ َير   «.َباَلُكم   َوُيص 
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 وبناء عىل ذلك:

ُُسلِمُ  ،وَِحَِ  اهللَ َتعاس ،بُ  الَكافِرُ فِِذا َعَطَس العَ  ُُ ا ُِ أن َكاَن عل ،وَسِمَع ي

: هَ  ُِ ُُ بَِقولِ َت  ،ول َحَرَج يِف َذلَِك  ،أو َعاَفاَك اهللُ ،وأصَلَح َباَلَك  ،َ اَك اهللُ ُيَشم 

: َيرَِحَُك اهللُ ُُ ُُ َليَس ََماَل    ،ولكِ  ل َتُقل َل َِحِ . هذا ألن   عاس أعلم.واهلل ت ،للر 

: ه  اجتمع سيدنا :سو  ات لَّؤلهللى اتل عَِّليوؤلى وَّعلؤى صلىؤلى وَّلَّؤَّوبىلى      58السلا 

 ودعاهح إ  اإلس ل؟ ،وَّسَّلهللحَّ مع اجلن

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ َيُقنوُ  َتعناس: ﴿ أوالً:اجلواب: 

 .[29]األحقاف:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوَيُقوُ  َتعاس: ﴿ 

 .[2-1]اد :  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

َرةَ  َأِب  َع   َرَوى اإلَماُم الُبخاري  ثانييًا: ؛ اهللُ َرِِضَ  ُهَري  ُُ ُُ  َعن   ََي ِمنُل  َكنانَ  َأن 

ُِ َوَسل َم  الن بِي   َمعَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ  إَِداَوة  َصَّل  اهللُ َعَلي  ِِ ، لَِوُضو ُِ  َفَبي ننََ   َوَحاَجتِ

ُُ  وَ هُ    .ِِبَا َيت َبُع

  ؟«َهَذا َم   »: َفَقاَ  

َرةَ  َأُبو َأَنا: َفَقاَ    .ُهَري 

ِغنِي»: َفَقاَ   َجار اب  َتن ِفض   ا  َأح  َث    َول بَِعم م   َتأ تِنِي َولَ  ِِبَا، َأس   «.بَِرو 

  ُُ َجننار   َفَأَتي ُتنن ُِلَهننا بَِأح  ِب، َطننَرِف  يِف  َأِح  ُت  َحت ننى َثننو  ،َجن   إَِس  َوَضننع  ُِ  ُثننم   بِنن

ف ُت  َعم مِ  َباُ   َما: َفُقل ُت  َمَشي ُت، َفَرغَ  إَِذا َحت ى ، ان رَصَ َثِ ؟ ال  و    َوالر 

ا»: َقاَ   ، َطَعامِ  ِم    ُُهَ ُُ  اد ِ   مَ  َنِصيبنِيَ  ِج    َوف  ُ  َأَتاِن  َوإِن  ، َونِع   اد ِ ُّ
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اَد، َفَسَأُلوِن  ُُ  الز  وا ل َأن   هَلُم   اهللَ َفَ َعو  َث    َول بَِعم م   َيُمرُّ  َعَلي َها َوَجُ وا إِل   بَِرو 

 «.ا  َطَعام

 الن بِنيُّ  اينَ لَ عَ  أَ رَ قَ : قا بِ  َعبِ  اهللِ َرِِضَ اهللُ َعنُه   رِ ابِ َج   عَ وَرَوى الَبيَهقيُّ 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  .َتَمَهاَخ  َحت ى ، ِ ِحَ الر   ُسوَرةَ َصَّل  اهللُ َعَلي 

َس َ  َكاُنوا َلل ِج ُّ ! ُسُكوتا ؟ َأَراُكم   َما »: َقاَ   ُثم   ؛ ا  َرد   َأح  ُُ  َمنا ِمنن ُكم   َقنَرأ 

ة   ِم    اآلي َ  َهِذهِ  َعَلي ِهم   : َقاُلوا إل. [13]الرِح :  ﴾ھ ھ ھ ھ ﴿: َمر 

  ل
 
ء ُب  نَاَرب   نَِعِمَك  ِم    بَِش   «.م ُ احلَ  َك لَ فَ  ،ُنَكذ 

  ذلك:وبناء عىل

 
ِ
َفناِ  الُعَلنَ ء  َوَسل َم بِات 

ُِ بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َفَسي ُ َنا َرُسوُ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُُ ُمرَسل  إس َعامَلِ اإِلنِس واِد    ن  ُِ ُمرَسل  لِلَعاُنَِيَ  ،أ   َبننَي َفاَل ُب   ِمَ  الل   ،َوبَِكونِ
ِ
قاء

ُسوِ  واُُرَسِل إَليِهم  .الر 

ُُ َتعاس: ﴿ ُ  َهذا اللَقاَء قوُل ]األحقناف:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ وُيَلك 

هنَا إَِليَك.[29  . َيعنِي َوج 

ُرُه. هذا ابِِ  ِذك  ُ  َهَذا َحِ يُث اإِلَماِم الُبَخاري  الس   واهلل تعاس أعلم. ،َكَ  ُيَلك 

 : ه  يلخذ األبناء بذنوب اآلباء يول القيامة؟59السلا 

 ﴾ی ىئ ىئ ىئ ېئ َيُقننوُ  اهللُ َتَبنناَرَك وتعنناس: ﴿ الً:أواجلووواب: 

 گ گ . وَيُقنوُ : ﴿[38]اُ ثر:  ﴾ىب مب خب حب جب . وَيُقوُ : ﴿[164]األنعام: 

 .[21]الطور:  ﴾ڳ ڳ ڳ

جُلهُ  ا  فاهللُ تعاس ل َيم لُِم َأَح  َُ ُُ بَِ  َجنَاُه  ُِ يف َينوِم وهذا ُمت   ،َفُيَعاِقُب َفن   َعَلين
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 الَعاُنََِي. اُس لَِرب  َ َما َيُقوُم الن  الِقَياَمِ  ِعن

نجِلهِ ا يف احلََياِة ال ُّ أم   ثانيًا: َُ يُء بَِسَبِب َمعِصنَيِ   ِعننَ َما  ،نَيا فق  ُيلَخُذ الََبِ

 والز   ،ا  َيُكوُن الِعَقاُب َعام  
ِِ
روى اإلمنام  ،لَزاِ  بَِسنَبِب ُشنُيوِع اََُعناِِص َكاََس 

َِِش َ البخاري ع   ُِ َوعنَّل  َرُسوُ   َقاَ   :َقاَلت   َعن َهااهللُ  َرِِضَ  َعا اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم:  بِ  َوَصح 
ُِ ُزو»آلِ َب َ  َجي     َيغ  َكع  ضِ  ِمن  بَِبي َ اءَ  َكاُنوا َفَِِذا ،ال  َر  ُِ  األ   َُي َسن

م  
هِلِ  «.َوآِخِرِهم   بَِأو 

َِ  ،اهللِ َرُسنوَ   َينا :ُقل نُت  :َقاَلت   ُِ َُي   َكي ن م   َسن
هِلِ  َوفِنيِهم   ،َوآِخنِرِهم   بِنَأو 

َواُقُهم    ؟ِمن ُهم   َلي َس  َوَم    ،َأس 

ُِ » :َقاَ   م   َُي َس
هِلِ  «.نِي اِْتِم   َعََّل  ُيب َعُثونَ  ُثم   ،َوآِخِرِهم   بَِأو 

ِِِهم وَُمنِرِميِهم إذا َكُثنَر الَفَسنادُ  جُلُهم ُيلَخُذوَن بِنُذُنوِب آَبنا َُ  ،فاألَبنَاُء و

 يف اآلِخَرِة. ا  ُض اهللُ تعاس األَبِرَياَء َخجلوَسُيَعو   ،نَيالَك يف ِعَقاِب ال ُّ وذ

 وبناء عىل ذلك:

 َينوَم الِقَياَمن ِ 
ِ
نجَل َراِضننَي  ،فاألَبنَاُء ل ُيلَخُذوَن بُِذُنوِب اآلَباء َُ َمنا َداُمنوا 

ِِِهم.  بُِذُنوِب آَبا

ِِِهمنَيا فق  ُيلَخُذوَن ا يف احلََياِة ال ُّ أم   وُيبَعُثوَن َيوَم الِقَياَمِ  عَّل  ،بُِذُنوِب آَبا

ُِ َتعناس: ﴿ ،اِْتِمنِي    ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئوَذلَِك لَِقولِ

. َفنالَبالُء َيُعنمُّ ادَِمينَع إذا َكناَن [25]األنفا :  ﴾ی ی ی ىئ ىئ

وا َعنََّل َصناَلِح واقَترَصُ  ،ول َينَهوَن َعِ  اُُنَكرِ  ،احِلُوَن َل َيأُمُروَن بِاَُعُروِف الص  

 َل رَسناس أَ عَ تَ وَ  ُُ انَ بحَ ُس  اهللَ ن  أَ وَق  َجاَء يِف األََثِر  ،أنُفِسِهم ُدوَن إصاَلِح اآلَخِري َ 
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  ن  إ ب  ا رَ يَ  وا:الُ قَ فَ     ريَ وا قَ رُ م   َ يُ لِ   َ كَ ِِ اَل اَُ 
: هُ اَل  ُعنيِف  ل  َجن َ  اقَ فَ  ،ا  احلِ َص  ال  ُج ا رَ يهَ فِ

 .واؤُ اب َ فَ  ُِ بِ 

َ والُ قَ   ب؟رَ  ايَ  ا: مِل

ُ  رُ ع  مَ تَ   يَ كُ  يَ ملَ  ُُ جهَ وَ  ن  أِلَ : ل  َج وَ  ز  عَ  اَ  قَ   ،. هذارا  نكَ ى مُ أَ ا رَ ذَ إ  نن َيَتَغجل 

 واهلل تعاس أعلم.

 : ه  جيو  لإلنسان أن يتبنى طفً  إذا كان ىرومًا من الولد؟60السلا 

ل  َعامٍّ َحَرام  ََش َبن  الت  أوالً: اجلواب:  ِِرِ  ،ا  عي بَِشك   ،وهَو َكبجَِلة  م  الَكَبا

ُِ تعاس: ﴿  ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ لَِقولِ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
 .[5-4]األحزاب:  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ َيُقوُ  اهللُ تعناس: ﴿ثانياً: 

 .[50-49]الشورى:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

 والَقنَ رِ َضنا بالقَ وم  َأرَكناِن اإِلينَ ِن الر  
ِ
 والَقنَ ِر  ،َضناء

ِ
 ومن  َرِِضَ بالَقَضناء

نَرةَ  َأِب  َع   روى الرتمذي  ،اسِ َفُهَو م  َأُنَى الن   ُُ  ُهَري   بِني  عن  الن   ،َرِِضَ اهللُ َعنن

ُِ َوَسل َم َقناَ :  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َض »َصَّل  اهللُ َعَلي   َتُكن    َلنَك اهللُ  َقَسنمَ  بِنَ   َوار 

نَى  ُ  «.لن اسِ ا َأ

ُ  ثالثًا:  ُِ َوَسنل َم لق  َر بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َب َسي ُ َنا َرُسوُ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

َيتِيمِ  َوَكافُِل  َأَنا»َفَقاَ :  ،يف َكَفاَلِ  الَيتِيمِ  َن  ِ  يِف  ال  ُِ  َوَقاَ  ن  َهَكَذا اد  َبَعي  نب اَب ِ  بِِِص   الس 

َطى ُوس  ل   َع   مام البخاري رواه اإل« ن َوال  . َسه  ُُ  َرِِضَ اهللُ َعن
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 وبناء عىل ذلك:

ُِ  ا  ى َوَل فال ََيُوُز لإِلنَساِن أن َيَتَبن   ُُ بِنَفِس ُُ َأحَكاُم الَوَل ِ  ،وُيلِحَق  ،وَتُكوَن َل

ُُ اإِلسالمُ  ألن   ُِ م  َضَياع  لأَلنَساِب  ،هذا َأبَطَل نظِ  ،ُا فِي  وق  َأَمَرَنا اإِلسالُم بِِحف 

ُُ اهللُ  َرِِضَ  َذرٍّ  َأِب  َع   روى اإلمام البخاري  ،األَنَساِب  ُُ  ،َعن  َصنَّل   الن بِي   َسِمعَ  َأن 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َعى َرُجل   ِم    َلي َس » :َيُقوُ  اهللُ َعَلي  ِ  اد  ُِ  لَِغنجل   َوُهنوَ  َأبِين

 ُُ َلُم َعى َوَم  ،َكَفرَ  إِل   َيع  ُُ  َلي َس  ما  َقو   اد  أ   فِيِهم   َل َيَتَبو  َعَ هُ  َفل   «.الن ارِ  ِم  َمق 

ُِ الرت   ا  ِخَذ َوَل ا أن َيت  أم   ُِ بُِ وِن إحِلَاِ   ،احِلَ َ بِيََ  الص  لرَِتبَِيتِ ُُ يف َكَفاَلتِ ِخَل وأن ُي  

ز  ََشعالن  
ِِ ُِ فهذا َجا . هذا ،ا  َسِب بِ يم 

ر  َعمِ ُُ يف ذلَك َأج    تعاس أعلم.واهلل ،وَل

 : من هح قول يأجوج ومأجوج؟ وه  هح موجودون اآلن؟61السلا 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭِ  ِذي الَقرَننِي: ﴿َقاَ  اهللُ تعاس يف ِقص   اجلواب:

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى
 ىب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ
 جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث ىت مت خت حت جت يب
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حض جض مص حص مس خس حس جس مخ حخ

 .[98-93]الكهِ:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ

نَرةَ  َأِب  َعن   وروى اب  ماجُ بسن  صحيح  ُُ  ُهَري   َقناَ  : َقناَ  َرِِضَ اهللُ َعنن

ُِ َوَسنل َم:  َرُسوُ   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن  َوَمنأ ُجوَج  َينأ ُجوَج  إِن  »اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي ن

م   ل  كُ  ََي ِفُرونَ  نَ  َكناُدوا إَِذا َحت نى َينو  سِ  ُشنَعاعَ  َينَرو  نم   :َعَلني ِهم   ال نِذي َقناَ   الش 
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ِجُعوا ِفُرهُ  ،ار  ُْتُم   َبَلَغنت   إَِذا َحت ى ،َكانَ  َما َأَش   اهللُ  َفُيِعيُ هُ  ،َُ ا   َفَسنَح   َوَأَرادَ  ،ُمن  

نَ  َكناُدوا إَِذا ىَحت   ،َحَفُروا ،الن اسِ  َعََّل  َيب َعَثُهم   َأن  اهللُ  سِ  ُشنَعاعَ  َينَرو  نم   َقناَ   الش 

ِجُعوا :َعَلي ِهم   ال ِذي ُُ  ار  ِفُروَن ا ،َتَعناَس اهللُ  َشاءَ  إِن   َُ ا   َفَسَتح  نَتث نَو   َفَيُعنوُدونَ  ،َواس 

 ُِ ُِ  َوُهوَ  إَِلي  ُُ  ،َتَرُكوهُ  ِحنيَ  َكَهي َئتِ ِفُروَن  ،اءَ اَُن ِشنُفونَ َفُين   ،الن اسِ  َعََّل  َوََي ُرُجونَ  َفَيح 

ُمونَ  ،ُحُصوِّنِم   يِف  ِمن ُهم   الن اُس  َوَيَتَحص  ُ    إَِس  بِِسَهاِمِهم   َفجَل 
ِ
َ ء ِجعُ  ،الس   َعَلي َها َفرَت 

مُ  َفظ   ال ِذي ال   َنا :َفَيُقوُلونَ  ن اهَ أَلَ مَ ن  اج  َل  َقَهر  ضِ  َأه  َر  َنا ،األ  َل  َوَعَلو    َأه 
ِ
نَ ء  ،الس 

بِلِ  ُأُنوِف  يِف  َيُكونُ  ُدود  ن هَو  َنَغفا  هللُ ا َفَيب َعُث  ِ َغنَمِ  اإل  ِهم   يِف ن  َوال 
ِِ َفا  َوَراءَ  َوُهوَ ن  َأق 

ُعنُِ   ُتُلُهم  ن  ال   «.ِِبَا َفَيق 

ُِ َوَسنل َم:  َرُسوُ   َقاَ   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ِسن َوال نِذي»اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي   َنف 

ضِ  َدَواب   إِن   ،بَِيِ هِ  َر  َم ُ  األ  َكرُ  َلَتس   «.حُلُوِمِهم   ِم    َشَكرا   َوَتش 

 وبناء عىل ذلك:

 وإن   ،َتاِن َعمِيَمَتاِن م  َبنِي آَدَم َموُجوَدَتانِ َفَقوُم َيأُجوَج وَمأُجوَج ُأم  

 ،اَُُذاِب َحاِس الذي َبنَاُه ُذو الَقرَننِي هَو َس   َحِقيِقي  َمبنِي  م  احلَِ يِ  والنُّ     الس  

 واهلل تعاس أعلم. ،. هذاا  أو َخَيالِي   ا  َمعنَِوي   ا  وَليَس َس   

أخؤا  أن ألؤؤيبل   ،: كلمؤا أن ؤؤر إ  شؤيء يعجؤؤبين عنؤد شؤؤُ:   62السؤلا  

فهؤ  مؤن    ،وأنؤا ال أحسؤد أحؤدًا علؤى مؤا صاؤاه ات اعؤا  مؤن نعؤح          ،بعيين

 كلما  أقوهلا إذا :أيت ما أعجبين عند شُ:؟

لِ م مالك ع  روى اإلما اجلواب: ِ   ب  ِ  َسه  ُُ  ُحنَي  : َيُقنوُ   َأَبناهُ  َسنِمعَ  َأن ن

َتَسَل   ُ ُل  َأِب  ا ِ   ب  ُ  َسه  ارِ  ُحنَي  َر   َ ُِ  َكاَنت   ُجب     َفنََزعَ  ،بِا  َربِيَعن َ  ب ن ُ  َوَعناِمرُ  ،َعَلي ن

 .َين ُمرُ 
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ل   َوَكانَ  :َقاَ   ل  ِ  َحَس َ  ،َأب َيَض  َرُجال   َسه   .اد ِ

ُُ  َفَقاَ   :َقاَ   ُت  َما :َربِيَع َ  ب  ُ  َعاِمرُ  َل مِ  َرَأي  َيو  َراءَ  ِجل  َ  َوَل  َكال   .َعذ 

ل   َفُوِعَك  :َقاَ   ُُ  َسه  َت    ،َمَكاَن ُُ  َواش  ُك  .َوع 

ُِ َوَسل مَ  َرُسوُ   َفُأِ َ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َِبَ  ،اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ال   َأن   َفنُأخ   َسنه 

ُُ  ،ُوِعَك  ُ  َوَأن  جل  ِِح   َُ  اهللِ. َرُسوَ   َيا َمَعَك  َرا

ُِ َوَسنل مَ  َرُسوُ   َفَأَتاهُ  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ هُ  ،اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ََبَ ل   َفنَأخ   َسنه 

رِ  ِم    َكانَ  بِال ِذي  .َعاِمر   َأم 

ُِ َوَسنل َم: َرُسوُ   َفَقاَ   بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِن ُتنُل  َعناَلمَ » اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي   َيق 

َت  َأل   ،َأَخاهُ  َأَحُ ُكم   ك  َ  إِن   ،َبر  أ   ،َح    ال َعني  ُُ  َتَوض   «.َل

أَ  ُُ  َفَتَوض  ل   َفنَراَح  ،َعاِمر   َل ُِ  َرُسنو ِ  َمنعَ  َسنه  ُِ َوعنَّل آلِن اهللِ َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل َم  بِ ُِ  َلي َس َوَصح   .َبأ س   بِ

ُُ   َ يعَ بِ رَ   ِ ب رِ امِ عَ وروى احلاكم ع   َصَّل   اهللِ وُ  ُس رَ  اَ  قَ : اَ  قَ َرِِضَ اهللُ َعن

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ  وَ  ُِ ِس ف  نَ  ِم    َأَحُ ُكم   َرَأى إَِذا» : اهللُ َعَلي  ُُ  َما َأِخي ِجُب  ُيع 

عُ  َك ِ  َفل َي   ََبَ  «.   َح  نيَ العَ  ن  ِِ فَ  ،بِال 

ُُ اهللُ تعاس:  َوِويُّ وَيُقوُ  اإلمام الن   َتَحبُّ َرِِحَ ِِ ِ  َوُيس  ُعوَ  َأن   لِل َعا  لِل َمِعنيِ  َي  

َك ِ  ، َباِرك   الل ُهم   َفيَُقوَ : ،بالََبَ ُِ هُ  َوَل  فِي  َة إل باهللِ.ل ُقو   ،. وَيُقوَ : َما َشاَء اهللَُتُُض 

 وبناء عىل ذلك:

ِسَك   َأعَجَبَك يف َنف 
 
ء ٌَ َُ إس  : َما َشاَء  ،و ِعنَ  اآلَخِري َ أ ،فِذا َنَمر َفُقل 

ُِ  ُهم  الل   ،َة إل باهللِ ل ُقو   ،اهللُ . هذاول َتُُض   ،َباِرك  فِي ُُ َي   َل  ،ُه. َفَيُكوُن ذلَك ُرق 

 واهلل تعاس أعلم.
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 : ما هي فتنة املسي  الدجا ؟63السلا 

َ  لق  اجلواب: ُِ  َسي ُ َنا َرُسنوُ  اهللِ َصنَّل  اهللُ َبني  بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َعَلي ن

 ِقَياِم الس  ج  َوَسل َم فِتنََ  ال   
ُِ َى م  َعالَما  اَعِ .اِ  التي هَي َعالَم   ُكَب 

اسِ  َعن روى اإلمام مسلم  َعانَ  ب ن ِ  الن نو  ُُ  َسنم   َذَكنرَ : َقناَ  َرِِضَ اهللُ َعنن

بِ  َرُسوُ    َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ اَ  ُِ َوَسل َم اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي  ج  َُ  ال   َ اة   َذا نَض  ،َُ  َفَخف 

 ُِ رَ ن  َوَرف عَ  فِي ُُ و هَحق  َم ُُ  َعم  َم َِِفن ِ  يِف  َظنَن ناهُ  َحت ىن  َوَفخ  نِل  َطا ُِ  َأي  ن الن خ   َناِحَيتِن

 ُِ نَا َفَل   ن  َوَجانِبِ ُِ  ُرح   .فِينَا َذلَِك  َعَرَف  إَِلي 

 «.؟َشأ ُنُكم   َما» :َفَقاَ  

َُ  ،اهللِ َرُسوَ   َيا :ل نَاقُ  اَ   َذَكر  ج  َ اة   ال   َت  ،َُ ض  ُِ  َفَخف  نَت  فِين  َحت نى ،َوَرف ع 

َِِف ِ  يِف  َظنَن اهُ  لِ  َطا  .الن خ 

ُ » :َفَقاَ   جل  ا ِ  َُ ج  َوُفنِي ال   ُُ  َفَأَننا فِنيُكم   َوَأَنا ََي ُرج   إِن   ،َعَلي ُكم   َأخ   َحِجيُجن

ُت  ََي ُرج   َوإِن   ،ُدوَنُكم   ُرؤ   فِيُكم   َوَلس  ُِ  َحِجيُ   َفام  ِسن  ُكنل   َعنََّل  َخلِيَفتِنيواهللُ  ،َنف 

لِم   ُُ  ،ُمس  رِ  ُجُعوَدةِ  َشِ ي ُ ن  َقَطط   َشاب   إِن  ع  ُُ  ن الش  َتِفَعن   ن  َطافَِئن    َعي نُن  َكنَأن  ن  ُمر 

 ُُ ى بَِعب  ِ  ُأَشب ُه ُعز  ُُ  َفَمن    ،َقَطن    ب  ِ  ال  َرَكن نَرأ   ِمنن ُكم   َأد  َيق  ُِ  َفل   ُسنوَرةِ  َفنَواتَِح  َعَلي ن

 ِِ َكه  ُُ  ،ال  َ ن  ُُ َوُحُلولُ  ُُ ُنُزولُ ن  َخل     َخاِرج   إِن  نأ مِ  َبنني  ِعنَراِ   الش   َيِميننا   َفَعناَث  ،َوال 

ُبُتوااهللِ  ِعَبادَ  َيا ،ِشَ ل   َوَعاَث   «.َفاث 

ُُ  َوَما ،اهللِ َرُسوَ   َيا :ُقل نَا ضِ  يِف  َلب ُث َر   ؟األ 

َبُعونَ » :َقاَ   ما   َأر  م   ،َيو  م   ،َكَسنَ    َيو  ر   َوَيو  م   ،َكَشه  ِِرُ  ،َكُجُمَع    َوَيو  ُِ  َوَسا اِمن  َأي 

اِمُكم    «.َكَأي 

مُ  َفَذلَِك  ،اهللِ َرُسوَ   َيا :ُقل نَا َيو  ِفينَا ،َكَسنَ    ال ِذي ال  ُِ  َأَتك  م   َصاَلةُ  فِي  ؟َيو 
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ُ ُروا ،َل » :َقاَ   ُُ  اق  َرهُ قَ  َل   .» 

ُُ  َوَما ،اهللِ َرُسوَ   َيا :ُقل نَا اُع َ ضِ  يِف  إرِس  َر   ؟األ 

َغي ِث » :َقاَ   ُُ  َكال  َبَرت  َت   يُح  اس  مِ  َعََّل  َفَيأ ِ   ،الر  َقو  ُعوُهم   ال  ِمنُنونَ  َفَين   ُِ  َفُيل   بِن

َتِجيُبونَ  ُُ  َوَيس  َ ءَ  َفَيأ ُمرُ  ،َل طِرُ  الس  َض  ،َفُتم  َر  وُح  ،َفُتن بُِت  َواأل   َساِرَحُتُهم   َعَلي ِهم   َفرَتُ

اِرَح ُ  َأي  ن  بِلِ  ِم  الس  ِ نََّل  َوِهنَي ن  ُذرا   َكاَنت   َما َأط َوَ   ن اإل  ننَامِ  َأع  ُُ  ن الس  نَبَغ  َوَأس 

وعا   هُ نَوَأمَ  ن الل َب ِ  َكث َرةِ  َع    كِنَاَي   ن  َُضُ   َعن  كِنَاَين   ن  َخَوارِصَ    
ِ
نتاَِلء  َوَكث نَرةِ  اِلم 

 َ لِ األ  مَ  َيأ ِ   ُثم  ن  ك  َقو  ُعوُهم   ال  ونَ  َفَي   دُّ ُِ  َفجَلُ ُُ  َعَلي  َل ُف  ،َقو  نبُِحونَ  َعن ُهم   َفَين رَصِ  َفُيص 

ِ يِم   َلي َس  ُِم ِحلنِيَ  ء   بَِأي  م   ِم    ٌَ 
َواهِلِ َِرَب ِ  َوَيُمرُّ  ،َأم   َ ضِ ن  بِا َر  َِرَبن ِ  األ   َ بَِقناعِ  ا  َوال 

َِرَب ِ   َ ِرِجي :هَلَا ُ  َفَيُقون  ا ُُ  ،ُكنُوَزكِ  َأخ  نلِ  َكَيَعاِسيِب  ُكنُوُزَها َفَتت َبُع ن ُذُكنوُر  الن ح 

ُعو ُثم   حِل نالن   ُُ  َشنَبابا   ُِم َتلِئا   َرُجال   َي   نُب ِ ِِ  َفَيُض  ني  ُُ  بِالس  َطُعن ِ  َفَيق  َلَتني  َين َ  َجنز   َرم 

ُعوهُ  ُثم   ،ال َغَرضِ  بُِل  َي   ُُ وَ  َوَيَتَهل ُل  َفُيق  ُه َحُك  ج   «.َيض 

 وبناء عىل ذلك:

َلُم ِمنَها إل َم  َسنل   ،اِ  فِتنَ   َعمِيَم   ج  َفِفتنَُ  اَُِسيِح ال    ُُ اهللُ تعناسل َيس   ،َم

 ُِ :ألَن   ،والَكثجُِل ِمنُهم ُيفَتُ  بِ ُُ 

َسُح األَرَض ُكل  1 .ن َيم  َِِق    َها بُِّسَع   َفا

 واألَرَض أن ُتنبَِت َفُتنبُِت. ،َر َفُتمطِرُ َ َء أن َُتطِ ن َيأُمُر الس  2

ُُ ن َيأُمُر ُكنُوَز الَقرَيِ  َفَتخُرُج 3 نلِ  َكَيَعاِسنيِب  َتت َبُعن واهلل تعناس  ،. هنذاالن ح 

 أعلم.

 َنسَأُ  اهللَ تعاس أن ََيَفَمنَا م  ََجِيِع الِفَتِ . آمني.
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 السالكني؟ علي  بطريق ا ق وال استوحد لقلة: من القائ : 64السلا 

اطِبِيُّ يِف كَِتاِب العتَِصاِم: اجلواب: َمُ  الش  َيُقنوُ  الُفَضنيُل بنُ   َذَكَر الَعال 

ُُ اهللُ َتَعاس: ن  ِ ل نقِ لِ     وحِ سنتَ تَ  َل وَ  ،   احلَن ينِ  رِ طَ بِ  يَك لَ عَ  ِعَياض  َرِِحَ  ،نيَ كِ الِ الس 

 . اهن.نيَ كِ الِ اهلَ  ةِ ثرَ كَ بِ  غرَت  تَ  َل وَ  ،لِ اطِ البَ  يَ  رِ طَ وَ  اكَ ي  إِ وَ 

 : ِِ َل َِ كَ  َك َلن  هَ ِِم ن ُب جَ العَ  يَس لَ وَقاَ  َبعُض الس  ألَن  ُسنُبَل  ،َك َلنهَ  ين

َِ ا كَ جَ   نَ ِِم   ُب جَ  العَ َ  ن  إِ وَ  ،وَأهُلَها أكَثرُ  ،اهلاََلِك َكثجَِلة    .اجَ نَ  ي

 وبناء عىل ذلك:

ُُ اهللُ َتعَ  لَِذلَِك ل  ،َوَهذا َحِقيَق    ،اسَفالَكاَلُم لِلُفَضيِل بِ  ِعَياض  َرِِحَ

يِ . هذا ،َتعَجب ِم  َكثَرِة اُُنَحِرفنَِي الن اِكبنَِي َعِ  احلَ    َُُجاِدلنَِي يِف َأمِر ال    ،ا

 واهلل تعاس أعلم.

: ما حكح قراءم الفاحتة للنيب لَّلهللى اتل عَِّليولى وَّعلى صلىلى وَّلَّؤَّوبىلى  65السلا 

 وَّسَّلهللحَّ؟

ِ  هَي َأعَمُم ُسوَرة  يف الُقنرآِن الَعمِنيمِ أوالً: اجلواب:  وهنَي  ،ُسوَرُة الَفاَِتَ

 َعن   ك  روى اإلمنام مسنلم  ،وم  َقَرَأَها َأعَطاُه اهللُ تعاس َما َسَأَ   ،بُع اََُثاِن الس  

َرةَ  َأِب  ُُ  ُهَري  ُِ وَ  الن بِي   َع  ،َرِِضَ اهللُ َعن ُِ َوعَّل آلِ ُِ َوَسل َم َصَّل  اهللُ َعَلي  بِ  :َقناَ  َصح 

َرأ   مَل   َصاَلة   َصَّل   َم   » آنِ  بُِأم   فِيَها َيق  ُقر  ان  ِخَ اج   َفِهَي  ال  ُ ن  َثاَلث  جل   «.ََتَام   َُ

َرةَ  أِلَِب  َفِقيَل  َمامِ  َوَراءَ  َنُكونُ  إِن ا :ُهَري  ِ  ؟اإل 

َرأ   :َفَقاَ   ِسَك  يِف  ِِبَا اق  ُت  َفِِن   ،َنف  ُِ  َرُسوَ   َسِمع  ُِ َوعَّل آلِن اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل َم  بِ ُت  :َتَعناَس اهللُ  َقناَ  » :َيُقنوُ  َوَصح  ناَلةَ  َقَسنم  َ  َبي نِني الص   َعب نِ ي َوَبنني 
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 ِ َفني  َعب ن ُ  َقناَ   َفنَِِذا ،َسنَأَ   َما َولَِعب ِ ي ،نِص   ﴾پ پ پ پ : ﴿ال 

 .َعب ِ ي َِحَِ ِن  :َتَعاَس اهللُ  َقاَ   [2]الفاَت : 

 .َعب ِ ي َعَل   َأث نَى :َتَعاَس اهللُ  َقاَ   [3]الفاَت :  ﴾ڀ ڀ : ﴿َقاَ   َوإَِذا

ة   َوَقاَ  ؛ ن َعب ِ ي ََم َ ِن  :َقاَ   [4]الفاَت :  ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ :َقاَ   َوإَِذا :ن َمر 

َض   .َعب ِ ي إَِ    َفو 

َ  نِنيَبي   َهنَذا :َقناَ   [5]الفاَت :  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ :َقاَ   َفَِِذا  َوَبنني 

 .َسَأَ   َما َولَِعب ِ ي ،َعب ِ ي

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿ :َقاَ   َفَِِذا

 «.َسَأَ   َما َولَِعب ِ ي ،لَِعب ِ ي َهَذا :َقاَ   [7-6]الفاَت :  ﴾ڄ ڄ ڦ

ينُل  َبي نََ  : َقاَ  َرِِضَ اهللُ َعنُه   َعب اس   اب  ِ  َع  ا  وروى َأيض ِ  ِعن ن َ  َقاِعن    ِجَب 

ُِ َوَسل َم  ي  الن بِ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ ُِ  ِم    َنِقيضا   َسِمعَ َصَّل  اهللُ َعَلي  ِق ُُ  َفَرَفعَ  ،َفو   َرأ َسن

  ِم  َباب   َهَذا» :َفَقاَ  
ِ
َ ء مَ  ُفتَِح  الس  َيو  َتح   مَل   ،ال  مَ  إِل   َقطُّ  ُيف  َينو  ُُ  َفنَنَزَ   ،ال   َمَلنك   ِمن ن

ضِ  إَِس  َنَزَ   َمَلك   َهَذا :َفَقاَ   َر  مَ  إِل   َقنطُّ  َين نِز    مَل   ،األ  َينو  ن :َوَقناَ   َفَسنل مَ  ،ال   َأب رِش 

َ   مَل   ُأوتِيَتُهَ   بِنُوَري  ِ  َْتُ َبَقنَرةِ  ُسنوَرةِ  َوَخَواتِيمُ  ،ال كَِتاِب  َفاَِتَ ُ  ،َقب َلَك  َنبِي   ُيل   َلن    ،ال 

َرأَ  ف   َتق  ُُ  إِل   ِمن ُهَ   بَِحر  طِيَت  «.ُأع 

ِر ِمثنُل ُأُجنوِر من   ُُ م  َد   م  اَُعُلوِم َأن  : ثانياً  ُُ م  األَج  عَّل ُهَ ى  َكاَن َل

 ُُ ِِ الذي رواه اإلمام مسلم ك  جاَء يف احلَ يِث الرش   ،َتبَِع َرةَ  َأِب  َع   ي َرِِضَ  ُهَري 

 ُُ ُِ وَ  َرُسوَ   َأن   ،اهللُ َعن بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  إَِس  َدَعا َم   » :َقاَ  َسل َم اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ى ُُ  َكانَ  ُه   رِ  ِم  َل َج  ُُ  َم    ُأُجورِ  ِمث ُل  األ   ،َشني ئا   ُأُجوِرِهم   ِم    َذلَِك  َين ُقُص  َل  ،َتبَِع
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ُِ  َكانَ  َضاَلَل    إَِس  َدَعا َوَم    ث مِ  ِم  َعَلي  ِ ُُ  َم    آَثامِ  ِمث ُل  اإل   ِمن    َذلِنَك  َين ُقُص  َل  ،َتبَِع

 «.َشي ئا   اِمِهم  آثَ 

َ اُء َثَواِب تاِلَوِة الُقرآِن الَعمِيِم لَِغجِل الت  ثالثًا:  نر  ُمَبناح  ََشعنإِه  َمنا  ،ا  اِ  َأم 

.ِ  الن  ن  َوَرَد يف الكَِتاب ول يف السُّ  ُُ ُي َعن  ه 

 وبناء عىل ذلك:

ِ  أو الُقرآنَ  ُِ ى ِعَباَدة  من  َأو َأد   ،َفَم  َقَرَأ ُسوَرَة الَفاَِتَ َفِهنَي يف  ،الِعَبناَدا

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ َوَهَبَها الَعبنُ   ،َصِحيَفِ  َسي ِ َنا َرُسوِ  اهللِ َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسنل َم هنَو َسنَبُب ِهَ اَينِ   بِي  الن   ألن   ،أم ل بِ  َوَصنح 
ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي ن

: وهذا َما َنطَ  ،ادَِميعِ  ُِ ُِ َوَسل َم بَِقولِن بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  احلَبِيُب َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َ  بِ

ُكم   َأمَل  » ل   َأِج   ن    ب ن ِ اهللِ  َعب  ِ  َع   رواه الشيخان « ؟ِب اهللُ  َفَهَ اُكمُ  ُضال  َرِِضَ  َزي 

. ُُ  اهللُ َعن

ِ  لَِسي ِ َنا َرُسوِ  ا ُِ َفَم  َوَهَب َثَواَب الَفاَِتَ ُِ َوعَّل آلِ هلِل َصَّل  اهللُ َعَلي 

ُِ َوَسل مَ  بِ ُِ  بِي  َم  َقَرَأَها للن   فهذا َدلِيل  وَعالَم   عَّل ُحب   ،َوَصح  َصَّل  اهلُل َعَلي 

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُبوِب بَِتقِ يِم َهِ ي   ََيِرُص وُيَّسُّ  واُُِحبُّ  ،َوعَّل آلِ  إس اَُح 

  ، 

ر  َجا ز  ََشعوهذا َأم 
ُُ يف الكَِتاِب ول يف السُّ  ،ا  ِِ واهلل  ،ِ . هذان  َما َوَرَد َّن ي  َعن

 تعاس أعلم.

 و:بنا عز وج  أ:حح الرامحني؟ ،: ما هي ا كمة من خلق املعاقني66السلا 

ُُ اهللُ عنز  َعقيَ ُة اإلنساِن اُُلِمِ  بأن   أوالً:اجلواب:   َخَلَقن
 ُُ منا من  َللنو  

 ےقنا  تعناس: ﴿ ،ه  ع  الَعَبنِث ُمنَز   وجل   نا عز  َرب   ألن   ،كَم   إل حلِِ  وجل  
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 جحقنا  تعناس: ﴿ ،ه  ع  الُملمِ ُ  ُمنَز  . ك  أن  [115]اُلمنون:  ﴾ۓ ۓ ے

 .[46]فصلت:  ﴾حخ جخ مح

رُصَ َنَمَرُه عَّل ال ُّ ثانيًا:  ِط  بل ل ُب    ،نيا َفَقطََيُِب عَّل الَعبِ  أن ل َيق  م  َرب 

َب أجنرا  َعمني   ألصنحاِب اهللَ تعناس َرت ن وأن َيعَلَم بنأن   ،نيا باآلِخَرةِ حلَياِة ال ُّ ا

ُِ إذا كانوا ُملِمننَي َُمَتِسبنَي.  البتاِلءا

قنا  تعناس:  ،اختِبارا  وابنتاِلء  هَلُنم ،َجَعَل اهللُ تعاس الِعباَد ُمَتَفاِوتنيَ ثالثًا: 

َرَأيَت ُمبَتَّل  فهل َتشُكُر  . فِذا ما[20]الفرقان:  ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿

 وُتعيننُُهم؟ أم  ،اهللَ تعاس عَّل ما أولَك بُ من  نَِعنم  
ِ
َوَتنرَحُم أصنحاَب البنتاِلء

 َتَتَجاَهُل ذلَك؟

 وبناء عىل ذلك:

كَمن    ُُ  ،َعنَرَف هنذا من  َعنَرَف  ،فاهللُ تعاس ما َخَلنَ  َخل قنا  إل حِلِ  وَجِهَلن

 ُُ واحنَذر   ،عاقنا  فاشنُكِر اهلل تعناس عنَّل نِعَمنِ  الَعافَِين ِ فِذا ما َرَأيَت مُ  ،م  َجِهَل

َر اهللُ ن عَمنَ  مننَك ن ل َقن   فاهللُ تعاس قاِدر  عَّل أن َيسُلَب الن   ،َمعِصَيَ  اهلل تعاس

. ُُ  وََيَعَلَك ِمثَل

ُر اُُصاِب بِعاَه   إذا كاَن ُملِمنا  َُمَتِسبا   َ اَي   وبِ  ،واُُعاف ل َيعَلُم ما هَو أج 

﴿ :  واهلل تعاس أعلم. ،. هذا[23]األنبياء:  ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئوِّنَاَي  

فؤؤؤأخربني بؤؤؤأن  ،إ  كؤؤؤاهن فؤؤؤذهبُت ،: اؤؤؤأخر  ابؤؤؤنيت   الؤؤؤزواج67السؤؤؤلا 

فاألفضؤؤ  أن ال  ،ابؤؤنيت إن ازوجؤؤت فسؤؤو  اكؤؤون حيااهؤؤا حيؤؤام شؤؤقاء      

فمؤاذا أفعؤ     ،وأخؤرب  ابؤنيت بؤذل  ف ؤا:  قلقؤة هلؤذا األمؤر        ،أ وجها
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 الوقوع   هذه اجلرمية؟بعد 

نأوالً: اجلواب:   ،افنوَن واَُُشنعوذوَن َيَتَعناَملوَن َمنَع اِدن   اُن والَعر  الُكه 

ُُ َصالة  أرَبعنَي َليَل   والذ   ُُ فِن َصن    ،اِهُب إَليِهم بِ وِن َتص ي   هَلُم ل َيقَبُل اهللُ ل َق

 ُُ َيعَلُم الَغيَب.َ  الَكاِهَ  بأن  َص    ُُ ألن   ، ِ الَعبُ  في  قاَ  فق  َخَرَج م  اُِل  

نضِ  َعن    ،َصِفي  َ  َع   روى اإلمام مسلم  َواِج  َبع  ُِ  الن بِني   َأز  َصنَّل  اهللُ َعَلي ن

ُِ َوَسل مَ  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوَسنل َم  الن بِي   َع  ،َوعَّل آلِ بِ  َوَصنح 

ُِ ُِ َوعنَّل آلِن َصَّل  اهللُ َعَلي ن

افا  عَ  َأَتى َم   » :َقاَ   ُُ  ر    َع    َفَسَأَل
 
ء َبل   مَل   ٌَ  ُُ  ُتق  َبِعنيَ  َصاَلة   َل  «.َلي َل    َأر 

نَرةَ  َأِب  َع   وروى اإلمام أِح   ََسن ِ  ُهَري   الن بِني   َعن  ،َرِِضَ اهللُ عننُه  َواحل 

ُِ َوَسل َم  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ افا   َأو   َكاِهنا   َأَتى َم   : »َقاَ  َصَّل  اهللُ َعَلي  ُُ  َعر  َق  بِنَ   َفَص  

ِزَ   بَِ   َكَفرَ  َفَق    َيُقوُ   ُِ َوَسل مَ  َُمَم     َعََّل  ُأن  بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  «.َصَّل  اهللُ َعَلي 

]الننور:  ﴾ٻ ٻ ٱ آِمنرا  ِعبناَدُه: ﴿ وجنل   نا عنز  َيقوُ  َربُّ ثانيًا: 

ُُ . واألي  [32 .لن  جاِ  وم  ام  الر   ،ُم م  ل َزوَج ل
ِ
 ساء

ُ   بِيُّ والن   ُِ َوَسل َم َر بِ  َوَصح 
ُِ ُِ َوعَّل آلِ  َيا»فقا :  ،كاِح َبنا يف الن  َصَّل  اهللُ َعَلي 

رَشَ  َباِب  َمع  َتَطاعَ  َم  ،الش  َباَءةَ  ِمن ُكم اس  ج   ال  َيَتَزو  ُُ  ،َفل  ضُّ  َفِِن  َُ َصن ُ  ،لِل َبرَصِ  َأ  َوَأح 

ِج  َتطِ  مَل   َوَم    ،لِل َفر  ُِ  ،ع  َيس  مِ  َفَعَلي  و  ُُ  ،بِالص  ُُ  َفِِن  رواه الشيخان عن  َعبنِ  « ِوَجاء   َل

. والن   ُُ  ساُء َي ُخل َ  ََتَت هذا األمِر.اهلل َرِِضَ اهللُ عن

 وبناء عىل ذلك:

وإن ُكنَت ق   ،م  هذِه اَُعِصَي ِ  وجل   َفَعَليَك أن َتتوَب إس اهلل عز  

َت الَكاِهَ  في  قالَ َص    َ  نِكاِحَك َوَجَب َعَليَك أن َُتَ    ،ُُ ق  وأن  ،َد إسالَمَك وَعق 

َقوَ  الَكاِهِ  ما هَو إل َقوُ  َشياِطني   وأن َتنَصَح ابنََتَك بأن   ،َتسَتغِفَر اهللَ تعاس
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 ُُ ُُ وأن ُتَص    ،م  َشياِطنِي اإلنِس ََيُرُم َتص يُق     وأن َُتِسَ  الم   ،َ  اهللَ وَرسوَل

. هذا ،اسباهلل تع ُِ  واهلل تعاس أعلم. ،وم  تاَب تاَب اهللُ َعَلي

 : ما هي الغاية من خلق الشياطني؟68السلا 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ َيقوُ  اهللُ َتَباَرَك وتعناس: ﴿ اجلواب:

 ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ. وقا  تعاس: ﴿[6]فاطر: 

 .[60]يس:  ﴾ڇ ڇ ڇ

ِِ الش    ڇ ڇ چابِ  آَدَم: ﴿ يطاِن م وقا  تعاس ُلَِبا  ع  َموِق

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
: ﴿[17-16]األعراف:  ﴾گ گ گ ک ک ک ُُ  مج . وقا  ُلَِبا  عن

 .[82]ص:  ﴾جخ مح جح

هل  ،ياطنَي لَِيمَتِحَ  ِبا ِعباَدُه م  الَبرَشِ فاهللُ َتَباَرَك وتعاس َخَلَ  الش  

 يئ ىئ مئ حئ الِم ﴿لس  َيسَتجيبوَن ألمِر اهلل تعاس الذي َي عوُهم إس داِر ا

ُُ إس الن  أم َيسَتجيبوَن ألمِر الش   [25]يونس:  ﴾جب اِر يطاِن الذي َي عو ِحزَب

 .[6]فاطر:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 ك  قنا  تعناس: َخَلَقنا وَخَلَ  الش   وجل   فاهللُ عز  
ِ
ياطنَي لالختِباِر والبتاِلء

 .[123]طُ:  ﴾ې ې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿

 وبناء عىل ذلك:

َب إس اهلل تعاس بالستَِعاَذِة باهلل م  ياطنِي لِنََتَقر  َغاَيُ  م  َخل ِ  الش  فال
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ُُ امتِثال  ألمِر اهلل  ،لنا ا  ِخَذُه َعُ و  ولِنَت   ،جيمِ يطاِن الر  الش   َِ َوَساِوَس
ولِنُخالِ

 واهلل تعاس أعلم. ،تعاس. هذا

ي  بؤؤأن احملضؤؤون  فهؤؤ  لؤؤَّ  ،: إذا انتهؤؤت مؤؤدم ا ضؤؤانة لألبنؤؤاء  69السؤؤلا 

 خيري بني أبيل وأمل؟

 َمَتى َتنَتِهي؟ ،َكِر واألُنَثىَ  الُفَقَهاُء َبنَي َحَضاَنِ  الذ  َفر   اجلواب:

 للذ  َفَقاُلوا: َحَضاَنُ  الن  
ِ
ُُ ى َيسَتغنَِي عن  ِرَعاَينِ  الن  َحت   َكِر َتَملُّ َساء  َلن

ِ
 ،َسناء

َ هُ  َ هُ  ،َفَيأُكَل َوح  َ هُ ويَ  ،وَيرَشَب َوح   ُروا ذلَك بَِسب ِع ِسننَِي.وَق    ،لَبَس َوح 

ن ،أو الحنتاِلمَ  ،ى َتبُلنَغ احلَنيَض َحت ن ا َحَضاَنُ  األُنَثى َفَتسَتِمرُّ أم       أو الس 

. اِسَعَ  الذي هَو َح ُّ الت  
ِ
 الشتَِهاء

 ُ   بنل ُيَضنمُّ  ،َكناَن أم ُأنَثنى ا   اَُحُضوُن َذَكنرفِذا انَقَضِت احلََضاَنُ  فال َُيَجل 

 إس األَِب.

 وبناء عىل ذلك:

َ هُ  ،َكُر َسب َع ِسننِيَ فِذا َبَلَغ اَُحُضوُن الذ   ُِ فِن   ،وَصاَر َيأُكُل َوح  ُُ ُيلَحُ  بَِأبِي

 ُ ُ  وكذلَك األُنَثى ُتلَحُ  بَِأبِيَها إذا َبَلَغت َح    ،ول َُيَجل   ول َُتَجل 
ِ
ُُ منا ألن   ،الشتَِهاء

نَثَبَت ع  ا ُ لص  ُنم َخنجل   ُمن   َحاَبِ  َرِِضَ اهللُ عننُهم أّن 
ِ
ِة وا اَُحُضنوَن َبعنَ  انتَِهناء

لِِهم ََيَتاُروَن َم  ِعنَ ُه الل   وألن   ،احلََضاَن ِ   ِعُب.األطَفاَ  لُِقُصوِر َعق 

ُِ  ا  َكِر واألُنَثى ُمسَتغنِيوإذا َصاَر ُكل  م  الذ   ُِ  ا  وَمأُمون ،بَِرأِي ُ َفيُ  ،َعَلي   َخجل 

ُِ  ،ُِ َبنَي اَُُقاِم َمَع َولِي   ُِ  ،أو َمَع َحاِضنَتِ واهلل  ،وإل فال. هذا ،أو النِفَراِد بِنَفِس

 تعاس أعلم.
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وأ:اه   نؤؤومي  ،وهؤؤو صكؤؤ  أمؤؤوا  النؤؤا  بالباطؤؤ    ،: مؤؤا  والؤؤدر 70السؤؤلا 

وأحيانؤؤًا  ،الوجؤؤل أحيانؤؤًا أ:اه ىروقؤؤًا مسؤؤودَّ  ،بؤؤأحوا  نيفؤؤة ومنفؤؤرم 

فمؤؤؤاذا أفعؤؤؤ  لعؤؤؤ  ات اعؤؤؤا  أن ينقؤؤؤذه مؤؤؤن   ، دو:م امليؤؤؤاه يتقلؤؤؤ أ:اه  

 جرمية أك  املا  بالباط ؟

ُل َأمَواِ  الن  م  َأخَطِر َما َيلَقى الَعبُ  َرب  أوالً: اجلواب:  اِس ُُ َيوَم الِقَياَمِ  َأك 

ِِرِ  ،بالَباطِلِ  وأن َيُكنوَن  ،لِقَياَم ِ وَسَبب  إلفالِس الَعبِ  َيوَم ا ،َفِهَي َكبجَِلة  م  الَكَبا

 َنسَأُ  اهللَ تعاس الَعافَِيَ . ،وبِئ َس اَُِصجلُ  ،مَ َمِصجُلُه إس َناِر َجَهن  

ُِ ثانيًا:  ُب عَّل الَعبِ  أن ُيِعيَ  احلُُقوَ  ألَصَحاِِبَا َقبَل َموتِن
نَ ُم وإل َسنيَ  ،ََيِ

ُُ الن    َ ُم.ول َينَفُع

وِط ِصح  ثالثًا:   احلُُقوِ  ألَصَحاِِبَا. َردُّ  ،َب وِ  الت  م  َُشُ

 وبناء عىل ذلك:

وَتعنِرُف  ،هذا اَُاَ  م  َحنَرام   وَأنَت َتعِرُف أن   ،فِذا َكاَن َوالُِ َك َتَرَك َمال  

 ُُ ن ،األَمَواَ  ألَصَحاِِبَا َفَيِجُب َعَليَك أن َتُرد   ،َأصَحاَب َ َح أو أن َتطُلَب ِمننُهُم الس 

. ،مل َتعِرف  َأصَحاَب اَُا ِ وإذا  ،ع  َوالِِ كَ 
ِ
ُُ للُفَقَراء ف  ِ  َفارص 

ك  َمال   ُ ُُ بناَُغِفَرةِ فال ََيُِب َعَليَك إل ال ُّ  ،وإن  مَل َيرت  َِ  ،َعاَء َل طِ نَتع  وأن َتس 

 ُِ  َ َح ِمنُهم.وَتطُلَب الس   ،ُقُلوَب َأصَحاِب احلُُقوِ  َعَلي

ع  َوالِِ َك َما َتسَتطِيُع َأَداَءُه  َفَأد   ،وَرة  ُ  َميُس ي  وإذا َكاَنت َأحَواُلَك اَُاد  

ِرف ُهم  َفَتَص    ،ألَصَحاِب احلَ    بَِوالِِ َك.  وهذا م  َباِب الَِب   ،   َعنُهموإذا مَل َتع 

 واهلل تعاس أعلم. ،هذا

** ** ** 
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