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 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿: ما هو تفسري قول اهلل تعاىل: 1السؤال
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎ

 [80]البقرة:  ؟﴾ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڍ ڍ ڇ: َيُقوُل ابُن َكثرٍِي يف َتفِسرِيِه ِعنَد َقولِِه تعاىل: ﴿اجلواب

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
 وهُ لُ قَ نَ  يَم فِ  ودِ هُ اليَ  نعَ  إخبارا  ﴾: َيُقوُل تعاىل ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

ُ أَ  من م،هِ ِس نفُ لَ  وهُ عَ واد   َ  نلَ  مَن   د  رَ فَ  ا،نهَ مِ  ونَ نجُ يَ  ثم   ،ة  ودَ دُ ع  مَ  ا  امَ ي  أَ  إال ارُ الن   مُ هُ س  َت

 دقَ  انَ كَ  فإن ؟بذلَك : أي﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿: هِ ولِ قَ بِ  ذلَك  ميهِ لَ عَ  اللُ 

 .هُ دَ ه  عَ  ُُي لُِف  ال وَ هُ فَ  د  ه  عَ  عَ قَ وَ 

 لبَ : أي ل،بَ : ىعنَ مَ بِ  التي (م  أَ بِ ) ىتَ أَ  وهلذا ،انَ كَ  وال ىرَ َج  امَ  هذا كن  ول

 واالفِتَ  ِب ذِ الكَ  من ونَ مُ علَ تَ  ال امَ  اللِ  عىل ونَ ولُ قُ تَ 
ِ
 .يهِ لَ عَ  اء

 وبناء عىل ذلك:

ُم َقاُلوا: ﴿  اليَُهوِد َأَن 
ِ
﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍفمن َغبَاء

 ،ولكِن ها َأماِِنُّ َشيَطانِي ة  ُألِقَيت  يف َخَلِدِهم ،َظة  َواِحَدة  لن  املَس  ال َيستَغِرُق إال َل  

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈَفَربُّنَا عز  وجل  َرد  َعَليِهم بَِقولِِه: ﴿

َدا  من اللِ ک ََبُم  ،فالُل تعاىل ال ُُي لُِف املِيَعادَ  ،﴾. أي: إذا َكاَن هذا َوع  وَكذ 

 اَل  َماالِل  َعىَل  َتُقوُلونَ . أي: َبل ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گبَِقولِِه: ﴿

َلُمونَ   .َتع 
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َ بَِقولِِه تعاىل: ﴿  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱثم  َبَّي 

ُر َكَم [81]البقرة:  ﴾ہ ہ ہ ۀ ڻ ڻ . أي: َليَس الَم 

ُر َأن ُه من َعِمَل َسيِّئَة   ،َتَن يتُم وال َكَم َتشتَُهونَ  َماَت و ،َخطِيَئتُه بِهِ  َوَأَحاَطت  َبل الَم 

فهذا من َأهِل الن اِر  ،وَليَس َلُه َحَسنَة  َمب نِي ة  عىل اإِليَمِن بالِل وَرُسولِهِ  ،عىل ذلَك 

 والل تعاىل أعلم. ،اخلَالِِديَن فِيَها؛ َأَجاَرَنا اللُ من ذلَك. آمَّي. هذا

 ەئ ەئ ائ ى ى ې ې﴿: ما تفسري قوله تعاىل: 2السؤال
 .[100]األنعام:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 ى ې ې﴿: َيُقوُل اللُ َتَباَرَك وتعاىل يف ُسوَرِة الَن َعاِم: اجلواب

 ۈئ ۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ى
ِسرِي َهِذِه اآلَيِة: ﴾ېئ ُن َكثرٍِي َرِِحَُه الُل تعاىل ِعن َد َتف  ُ الَكبرُِي اب  . َيُقوُل املَُفِّسِّ

 َ كََِّي الذين َعبَُدوا َمَع الِل َغري  ِ ُكوا يف ِعبَاَدِة الِل َأن  َعبَُدوا هذا َردٌّ عىل املرُش  َ ُه، َوَأَر 

ِرِهم. كِِهم َوُكف  َكاَء اللِ يف الِعبَاَدِة، َتَعاىَل اللُ َعن  َِر  ، َفَجَعُلوُهم َُرَ  اجِلن 

نَاَم؟ بُُدوَن الَص   َفإِن  ِقيَل: َفَكي َف ُعبَِدِت اجِلنُّ َوإِن َم َكاُنوا َيع 

ُم إِن   َفاجلواب: ِرِهم إِي اُهم  بَِذلَِك، َكَم َأَن  نَاَم َعن  َطاَعِة اجِلنِّ َوَأم  َم َعبَُدوا الَص 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱَقاَل تعاىل: ﴿

 ۓ*  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ*  ۀ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆ
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. [120-117]النساء:  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ى ى*  ې

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھوَقاَل تعاىل: ﴿

 گ گ ک ک ک. َوَقاَل إِب َراِهيُم ِلَبِيِه: ﴿[50]الكهف:  ﴾ۇ ۇ

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ. َوَقاَل تعاىل: ﴿[44]مريم:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ

 ڎ ڎ ڌ ڍ*  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ

َم الِقَياَمِة: ﴿[61-60]يس:  ﴾ڈ  ٺ ٺ ٺ ڀ. َوَتُقوُل املَََلئَِكُة َيو 

 .[41]سبأ:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ

نَى اآلَيِة: َأن ُه ُس  َدُه، َفلَِهَذا ََيُِب َأن  َوَمع  تَِقلُّ باخلَل ِق َوح  ب َحاَنُه وتعاىل ُهَو املُس 

يَك َلُه. َدُه ال ََرِ َرَد بالِعبَاَدِة َوح   ُيف 

 وبناء عىل ذلك:

لِِه تعاىل: ﴿ ُصوُد بِاجِلنِّ يف َقو  َياطَُِّي ى ى ې ېَفاملَق  ﴾. ُهُم الش 

، َوَقد ُرِوَي َعن اب نِ  َعب اٍس َرِِضَ اللُ َعنُهم، َأن ُه َقاَل يف َهِذِه اآلَيِة:  من َعاََلِ اجِلنِّ

َن َعاِم،  ، َوال  َوابِّ َناِدَقِة الذيَن َقاُلوا: إِن  اللَ َتَعاىَل َخالُِق الن اِس، َوالد  َنَزَلت  يف الز 

َعَقاِرِب  َي اِت، َوال  بَاِع، َوال  َيََواِن؛ َوإِب لِيَس َخالُِق السِّ وِر. َوال  ُ  ، َوالرشُّ

ُصوُد باجِلنِّ املََلئِ  َض الَقبَاِئِل الَعَربِي ِة َكاَنت  َكَة َوَقد َيُكوُن املَق  الكَراَم؛ ِلَن  َبع 

ُبُد املَلئَِكَة، َقاَل تعاىل: ﴿  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱَتع 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ*  ڀ پ

 . هذا، والل تعاىل أعلم.[41-40]سبأ:  ﴾ڤ ٹ ٹ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ا هو تفسري قول اهلل تعاىل: : م3السؤال
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 ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 [27]الروم:  ؟﴾ڇ

وِم: : اجلواب  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿َيُقوُل اللُ تعاىل يف ُسوَرِة الرُّ

. ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

نِي اللَ ـ الذي َيب َدُأ َخل َق اإلِ  َلُم ـ ُهَو ـ َيع  نَى اآلَيِة ـ واللُ تعاىل َأع  ن َساِن بُِدوِن َوَمع 

َرى. ة  ُأخ  ِِتَا إىل الََياِة َمر  َد َمو  ُلوَقاِت َبع   ِمثَاٍل َسابٍِق، ثم  ُيِعيُد َهِذِه املَخ 

ِة الث انِيَِة َخَلَقُهم  لِيِف، ويف املَر  يِف والت ك  ِ ِة الُوىَل َخَلَقُهم للت رش  َفِفي املَر 

، َخَلَقُهم يف املَ 
ِ
ِة الث انِيَِة يف للِحَساِب واجلََزاء ، َوَخَلَقُهم يف املَر 

ِ
ِة الُوىَل يف َداِر الَفنَاء ر 

.
ِ
 َداِر البََقاء

ُلُه تعاىل: ﴿ َوَن عىل ڄ ڄ ڄَوَقو  ء  َأه  ﴾. الَِقيَقُة َلي َس ُهنَاَك ََش 

َعَب، ِلَن ُه   .[68]غافر:  ﴾ڇ چ چ چ چ﴿ ا  َشي ئ َأَرادَ  إَِذااللِ تعاىل وال َأص 

ِديِر الن اِس َأن  َوَلكِ  َراكِِهم، َفِفي َتق  ِب إِد  نَا َعز  َوَجل  الن اَس بَِحس  ن  َخاَطَب َربُّ

َعُب من إَِعاَدتِِه، َوإَِذا َأَراُدوا اإِلَعاَدَة َكانت  َيِسرَية  َعَلي ِهم، َفَم َباهُلُم  َء اخلَل ِق َأص  َبد 

َن اإِلَعاَدَة َعِسرَية  عىل اللِ تعاىل .َيَرو  َوُن َوَأي َِّسُ  ، َوِهَي يف َطبِيَعتَِها َأه 

َداُمُه  ؛ َوإِع   َعظِيِمَها َوَصِغرِيَها بَِكلَِمِة ُكن 
ِ
يَاء َفَربُّنَا َعز  َوَجل  َخل ُقُه لأَلش 

؛ َوُيِعيُدُه بِ  ؛ َوُهنَا َبَدَأ اخلَل َق بَِكلَِمِة ُكن   َعظِيِمَها َوَصِغرِيَها بَِكلَِمِة ُكن 
ِ
يَاء َكلَِمِة لألَش 

؛ والُكلُّ َهَّيِّ  َوَيِسري  عىل اللِ تعاىل. هذا، والل تعاىل أعلم.  ُكن 

؟ ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: ما هو تفسري قول اهلل تعاىل: 4السؤال

 [46]الرمحن: 

ُلُه تعاىل: أوالً: : اجلواب َنَزَل يف َحقِّ  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿َقو 



 

 11 كتاب القرآن الكريم

يِق َرِِضَ الُل َعن دِّ ٍر الصِّ َبَهاِِنُّ َسيِِّدَنا َأِِب َبك  ي ِخ الَص  ُن َأِِب َحاتِم َوَأُبو الش   ُه، روى اب 

 ،
ٍ
 ،ةِ امَ يَ القِ  مِ و  يَ  يف رَ ك  فَ وَ  ،مٍ و  يَ  اَت ذَ  رَ كَ ذَ َرِِضَ اللُ َعنُه  رٍ ك  بَ  ابَ أَ  ن  أَ َعن َعَطاء

 ز  أُ  ُث ي  َح  ةِ ن  واجلَ  ،ينِ ازِ وَ واملَ 
 ،ةِ كَ ئِ ََل املَ  وِف فُ ُص وَ  ،ِت زَ رِ ب  أُ  َّيَ حِ  ارِ الن   ويف ،ت  فَ لِ

 ان  وَ  ،سِ م  الش   يرِ وِ ك  تَ وَ  ،الِ بَ اجلِ  ِف س  نَ وَ  ،ضِ ر  والَ  اِت وَ َم الس   يِّ طَ وَ 
 .ِب اكِ وَ الكَ  ارِ ثَ تِ

َ ُخ  ُت ن  كُ  ِنِّ أَ  ُت د  دِ وَ : اَل قَ فَ  َ اخلَ  هذه من ا  ض   ض 
ِ
  َل  عَ  ِت أ  تَ  ،اء

 ،ة  يمَ ََبِ

 .﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: ةُ اآليَ  هذهِ  ت  لَ زَ نَ فَ ؛ ق  لَ خ  أُ  ََل   ِنِّ أَ وَ  ي،نِ لُ كُ أ  تَ فَ 

ُلُه تعاىل: ثانيًا:  َن  َخاَف ِقَياَم ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿َقو 
نِي: َوملِ . َيع 

لِِه تعاىل: ﴿ نِِه ُمَراِقَبا  َلُه، َوُمَهي ِمنَا  َعَلي ِه، َلُه َجن َتاِن، وهذا َكَقو  ِه َعَلي ِه، َوَكو   ۅ َربِّ

 .[33]الرعد:  ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 وبناء عىل ذلك:

ِه ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ُلُه تعاىل: َفَقو   نِي: َخاَف من ِقَياِم َربِّ . َيع 

َس َعن اهلََوى،  َعَلي ِه، َوَأن ُه تعاىل َرِقيب  َعَلي ِه، َوَلي َس بَِغاِئٍب َعن ُه، َفنََهى الن ف 

َم الِقَياَمةِ  َ َيَدي  َربِّ الَعامَلََِّي َيو  ِف من ِقَياِمِه ُهَو َبَّي  . هذا، والل َوَدَفَعُه ذلَك للَخو 

 تعاىل أعلم.

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿: يقول اهلل تعاىل: 5السؤال
 ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

. ما معنى اآلية الكرمية بشكل عام، وقول اهلل [33]اإلسراء:  ﴾ھ

 بشكل خاص؟ ﴾ہ ہ ۀ ۀ﴿تعاىل: 
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 َأن ُه فا ،ََي ُرُم َقت ُل املُؤِمِن وَغرِي املُؤِمِن بَِغرِي َحق  أوالً: : اجلواب
ِ
َماء ُل يف الدِّ لَص 

ُصوَمة   ﴾. ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گوذلَك لَِقولِِه تعاىل: ﴿ ،َمع 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ولَِقولِِه تعاىل: ﴿

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
 ک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .[92]النساء:  ﴾ک ک ک

َما  ِمن َقت ِل َغرِيهِ  وَقت ُل املُؤِمنِ   گ گقال تعاىل: ﴿ ،بَِغرِي َحق  َأعَظُم ُجر 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 .[93]النساء:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں

ِر اجلَِريَمةِ ثانياً:  يَعِة أن  الُعُقوَبَة بَِقد  ِ ُل يف الرش   ۉ ۅ قال تعاىل: ﴿ ،الَص 

 ک ک ک . وقال تعاىل: ﴿[126]النحل:  ﴾ې ې ې ې ۉ

 .[194]البقرة:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک

اُف َقط َعا   َ َياَدُة واإِلْس  َيا  َمن ِهي ا  َعنُه بَِقولِِه  ،فَل ََتُوُز الزِّ َياَدَة ُتعتَََبُ َتَعدِّ لن  الزِّ

 .[87]املائدة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ تعاىل: ﴿

اِف يف الَقت لِ  َ ِه َكَعاَدةِ أو أن ُيَمث َل بِ  ،أن ُيقتََل َغرُي الَقاتِلِ  ،ومن ُصَوِر اإِلْس 

ُم َكاُنوا إذا ُقتَِل ِمنُهم َواِحد  َقتَُلوا بِِه ََجَاَعة   ،اجلَاِهلِي ةِ  يَفا  ََل  ،لَن  وإذا ُقتَِل َمن َليَس ََرِ

يَفا  من َقوِمِه. ،َيقتُُلوهُ   وَقتَُلوا بِِه ََرِ
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 والل تعاىل أعلم. ،ال ُيِقيُم الُُدوَد إال اإِلَماُم. هذاثالثاً: 

 ې ې ې ې ۉ﴿: ما هو تفسري قول اهلل تعاىل: 6السؤال
 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ى ى

 جئ ی ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ
 [146]األنعام:  ؟﴾حئ

َم اللُ تعاىل عىل الَيُهوِد بَِسَب ُظل ِمِهم َأشَياءَ ل: اجلواب ِمنَها َما  ،قد َحر 

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ﴿َذَكَرُه اللُ تعاىل بَِقولِِه: 

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
َمَها ﴾حئ جئ ی ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ . فالُُموُر التي َحر 

 اللُ تعاىل عىل الَيُهوِد يف هذِه اآلَيِة هَي:

َم َعَليِهم: ﴿أوالً:  َما ََل َيُكن  ،﴾ من الَبَهاِئِم والط ريِ ى ى ېَحر 

. ،واإِلَوزِّ  ،والن َعامِ  ،كاإِلبِلِ  ،َمشُقوَق الََصابِعِ   والَبطِّ

َم ثانيًا:  بََقرِ  ِمنَ َعَليِهم َوَحر  َغنَمِ  ال   ، إال ما استَثنَاُه اللُ تعاىل ِمنَها.ُشُحوَمُهَم  َوال 

ا َِحََلت   اِم   ُحوِم.ُظُهوُرُُهَ ِر واجلَنِب من الشُّ َق بالظ ه 
 : َيعنِي َما َعلِ

ََواَيا َأوِ  َواِئُر التي َتُكوُن يف ،واملََصاِرينَ  ،: َيعنِي املََباِعرَ ال  ِن وهَي الد   َبط 

اةِ  ٍم. ،الش  ُم املُلَتِصُق بامَلَباِعِر واملََصاِريِن َغرُي ُُمَر  ح   فالش 

تََلطَ  َما َأو   َمٍة.بَِعظ مٍ  اخ  ُحوَم التي اخَتَلَطت يف الِعَظاِم فهَي َغرُي ُُمَر   : َيعنِي الشُّ

 وبناء عىل ذلك:

َم اللُ تعاىل عىل الَيُهوِد  وَبعَض ُشُحوِم الَبَقِر  ،ُظُفرٍ  ِذي ُكل  فقد َحر 
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ِيِهم وُظل ِمِهم ،والَغنَمِ  ِريَم َتأِديٍب بَِسَبِب َبغ  ا يف  ،وهذا ََرُع َمن َقبَلنَا ،ََت  أم 

ُكوت  َعنَها يف ِدينِنَا ،ََرِعنَا فهَي َجاِئَزة   َا َمس  ِل اإِلَباَحةِ  ،لَن   ،َفَتبَقى عىل َأص 

ِريُمَها عىل الَيُهوِد لَِسَبٍب َخ  ُيُهم. هذا ،اص  فِيِهمَفَتح   والل تعاىل أعلم. ،وهَو َبغ 

 ڻ ڻ ڻ﴿: قال تعاىل يف قصة قوم لوط عليه السالم: 7السؤال
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 . ماذا يقصد[78]هود:  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ؟﴾ۓ ۓ ے ے ھ﴿سيدنا لوط عليه السالم بقوله: 

ِوُلوَن من َفَرِحِهم ِعنَدَما : ِعنَدَما َجاَء َقوُم َسيِِّدَنا اجلواب ُعوَن وُُيَر 
ِ ُلوٍط ُيِّس 

َل الَفاِحَشةِ  َقاَل  ،َسِمُعوا بُِضيُوفِِه ـ وُهم من املََلِئَكِة ولكن ال َيعَلُموَن ـ ُيِريُدوَن فِع 

َلُم: ﴿ ﴾ ُيرِشُدُهم إىل ۓ ۓ ے ے ھ ھهَلُم َسيُِّدَنا ُلوط  َعَليِه الس 

 املُؤِمنَِّيَ 
ِ
نيَا  ،الن بِي  بَِمنِزَلِة الَوالِدِ لن   ،نَِساء َفَأرَشَدُهم إىل َما هَو َأنَفُع هَلُم يف الدُّ

 ڃ*  ڃ ڃ ڄ ڄ َكَم َقاَل هَلُم يف اآلَيِة الُخَرى: ﴿ ،واآلِخَرةِ 

 .[166-165]الشعراء:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 وبناء عىل ذلك:

َلُم َأَمَر َقومَ  ُجوا النَِّساءَ َفَسيُِّدَنا ُلوط  َعَليِه الس  وَحاَشاُه أن َيعِرَض  ،ُه أن َيتََزو 

لن  ُكل  َقوٍم ُيوَجُد فِيِهم  ،﴾ ُهن  بَِمنِزَلِة َبنَاتِهِ ے ھوَقوُلُه: ﴿ ،َعَليِهم ِسَفاَحا  

 والل تعاىل أعلم. ،َرُسول  َيُكوُن بَِمنِزَلِة الَِب هَلُم. هذا

 [3]هود:  ؟﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: ما معنى قول اهلل تعاىل: 8السؤال

ُعوٍد َرِِضَ اللُ َعنُه يف هذِه اآلَيِة الَكِريَمِة: من َعِمَل : اجلواب َيُقوُل ابُن َمس 
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، ومن َعِمَل َحَسنَة  ُكتَِبت  َلُه  َ عَ َسيَِّئة  ُكتَِبت  َعَليِه َسيَِّئة   َب وقِ عُ  ن  إِ فَ  ؛اٍت نَ َس َح  رش 

ُ عَ  هُ لَ  تيَ قِ بَ  انيَ الدُّ  يف اهَ لَ مِ عَ  انَ كَ  التي ةِ ئَ يِّ بالس    يف اَِبَ  ب  اقَ عَ يُ  َلَ  ن  إِ وَ  ،اٍت نَ َس َح  رش 

ِ العَ  اِت نَ َس الَ  من ذَ ِخ أُ  انيَ الدُّ    هُ لَ  تيَ قِ بَ وَ  ة  دَ احِ وَ  رش 
 .اٍت نَ َس َح  عُ س  تِ

 اهـ. .هُ ارَ عَش أَ  هُ ادُ آَح  َب لَ غَ  نمَ  َك لَ هَ : وُل قُ يَ  ثم  

ُه  ِل الِل عز  وجل  عىل ِعَباِدِه َأن  ال َيب َخُس الن اَس َشيَئا ، وَكيَف َفِمن َفض 

َقُه َشيَئا  وهَو الَقاِئُل: ﴿ ]هود:  ﴾؟ک ک ک ڑَيب َخُس َخل 

85]. 

َل ِمنُه  ، َمَع أن  الَفض  ِل َجَزاء  ُه َرت َب عىل الَفض  لِِه تعاىل َأن  َفِمن َتَاِم َفض 

، َفَقاَل تعاىل: ﴿  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈابتَِداء 

 ڳ ڳ ڳ ڳنَيا، ثم  يف اآلِخَرِة: ﴿﴾. هذا يف الدُّ گ گ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ. وقال تعاىل: ﴿[97]النحل:  ﴾ڱ ڱ

 .[7]الزلزلة:  ﴾ڑ

 وبناء عىل ذلك:

ة  ُكل  َصاِحِب  فاللُ تعاىل ُيثِيُب ُكل  َطاِئٍع عىل َطاَعتِِه َيوَم الِقَياَمِة، وَخاص 

ِل َمالِِه، أو ُل بَِفض  ٍل، وذلَك ِعنَدَما َيَتَفض  ُروفِِه عىل َغرِيِه ُُم َتِسَبا   َفض  تِِه، أو َمع  ُقو 

َه اللِ تعاىل.  َوج 

دِ  َعن  اإلمام البخاري  روى  َرُسوَل  َأن   َرِِضَ اللُ َعنُه، َوق اصٍ  َأِِب  ب نِ  َسع 

َم  بِِه َوَسل  ا َتب َتِغي َنَفَقة   ُتن ِفَق  َلن   إِن َك » :َقاَل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َِبَ

هَ  َت  إاِل  اللِ  َوج  َعُل  َما َحت ى ،َعَلي َها ُأِجر  َرَأتَِك  يِف  يِف  ََت   هذا، والل تعاىل أعلم.«. ام 
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 ؟﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: ما هو املقصود من قوله تعاىل: 9السؤال

 [73]آل عمران: 

َراَن: ﴿: اجلواب  ٺ ٺ ڀ ڀ َيُقوُل اللُ تعاىل يف ُسوَرِة آِل ِعم 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ*  ڤ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 .[73-72]آل عمران:  ﴾ک ک

َلِل  ِد الَيُهوِد وَحَسِدِهم للُمؤِمنََِّي، وإَِراَدِة الض  َِبُ عن ِحق  نَا عز  وجل  ُُي  َربُّ

َ اللُ تعاىل للُمؤِمنََِّي عن َمِكيدَ   من هَلُم، َفَبَّي 
ِ
َعَفاء ُشوا عىل الضُّ ٍة َأَراُدوَها لُِيَشوِّ

َل الن َهاِر، بَِحيُث  ُل الِكَتاِب اإِليَمَن َأو  ِهَر َأه  َر ِدينِِهم، وذلَك بَأن  ُيظ  الن اِس َأم 

وَن عن اإِلسَلِم آِخَر الن َهاِر، لَِيُقوُلوا  ب َح َمَع املُؤِمنََِّي، ثم  َيرَتدُّ ُيَصلُّوَن الصُّ

َنا فِيِه الت نَاُقَض والَعيَب للمُ  يِن َفَوَجد  َلعنَا عىل هذا الدِّ : لقد اط 
ِ
َعَفاء ِؤِمنََِّي الضُّ

َص، لذلَك َرَجعنَا إىل ِدينِنَا الَقِّ الذي َجاَء بِِه َنبِيُّنَا. َلَل والن ق   والز 

ِضِهمُ  ِل الِكَتاِب لَِبع  َ اللُ تعاىل للُمؤِمنََِّي َقوَل َأه  ِض:  ثم  َبَّي   ڦ ﴿الَبع 

ِهُروا َما ِعن َدُكم إال ملَِن  َتبَِع  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ َمِئنُّوا وال ُتظ  َيعنِي: ال َتط 

وا بِِه َعَليُكم،  ِمََّي َفُيؤِمنُوا بِِه، وََيَتجُّ
، وال ُتظ ِهُروا َما بَِأيِديُكم إىل املُسلِ ِدينَُكم 

ُر َما َجاَء يف  ُقوا إال َنبِي ا  ُيَقرِّ ِل الكَِتاِب، وال ُتَصدِّ الت وَراِة، وهذا هَو َمذَهُب َأه 

ُم يف َقولِِه: ﴿ ، هذا َكَقولِِه تعاىل: ﴿ڄ ڦ َفَتُكوُن الَل   ﴾ۅ ۅ ﴾ ِصَلة  َزاِئَدة 

ُصوُد من ذلَك املَُحاَفَظُة عىل ََجَاَعتِِهم َوِدينِِهم. [72]النمل:   واملَعنَى: َرِدَفُكم، واملَق 
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دُّ َعَليِهم  [73]آل عمران:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄمن اللِ تعاىل: ﴿ َفَيأِت الر 

َيعنِي: الُل تعاىل هَو الذي َُي ِدي ُقُلوَب امُلؤِمنََِّي بَِم َجاَء بِِه الن بِيُّ َصىل  اللُ َعَلي ِه 

الِئِل الَقاِطَعاِت، والَُجِج  بِِه َوَسل َم من اآلَياِت الَبيِّنَاِت، والد  َوعىل آلِِه َوَصح 

ُتم  َيا َُيُوُد َما ِعن َدُكم من ِصَفاِت الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه الَواِضحَ  اِت، وإن  َكَتم 

بِِه َوَسل َم امُلوُجوَدِة يف ُكُتبُِكم، والتي َنَقل ُتُموَها عن َأنبَِياِئُكم.  َوعىل آلِِه َوَصح 

ا َقوُلُه تعاىل: ﴿ ]آل  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃأم 

يَن، َيعنِي: ال ُتظ ِهُروا َفُهَو  [73عمران:  ِ ُض امُلَفِّسِّ من َتَاِم َقوِل الَيُهوِد، َكَم َقاَل َبع 

َتاُزوا  بُِحوا َأمَثاَلُكم، وَيم  ِمََّي، َفَيَتَعل ُموُه ِمنُكم، وُيص 
َما ِعن َدُكم من الِعل ِم للُمسلِ

ة  َعلَ  ِة اإِليَمِن بِِه، أو َيت ِخُذوُه ُحج  يُكم بَِم يف َأيِديُكم، َفَتُقوُم بِِه بِِه َعَليُكم لُِقو 

نَيا واآلِخَرِة. ُة َعَليُكم يف الدُّ  الُج 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ثم  َبعَد ذلَك قال تعاىل: ﴿

ِطي املَانُِع، وهَو  [73]آل عمران:  ﴾ک فِِه، وهَو املُع  َت َتََصُّ َيعنِي: ََجِيُع الُُموِر ََت 

لِِه من إِيَمٍن وِعل ٍم وِهَداَيٍة وِدَراَيٍة، وهَو الذي الذي َيُمنُّ عىل َمن َيَش  اُء من َفض 

ِه  ِعِه، وََيَعُل عىل َبََصِ بِِه وَسم  تُِم عىل َقل  ِمي َبِصرَيَتُه، وَُي  ُيِضلُّ َمن َيَشاُء، وُيع 

َمُة الَبالَِغُة. ُة، واِلك  ُة الت ام  ، وللِ الُج   ِغَشاَوة 

ا َقوُلُه تعاىل: ﴿  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ کأم 

ُهم  بَِم ََل   [74]آل عمران:  َتص  ِل اللِ تعاىل عىل املُؤِمنََِّي، َحيُث اخ  َفُهَو َدلِيل  عىل َفض 

 ٹ ٿ ٿ ٿَُي َتص  بِِه َأَحَدا  من اخلَل ِق، َفَجَعَلُهُم الَواِرثََِّي للكَِتاِب ﴿

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
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َسيِِّدَنا من َأتَباِع  . وَجَعَلُهم[32]فاطر:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

ٍد  بِِه َوَسل مَ ُُمَم  ، وهَو َسيُِّد َوَلِد آَدَم، وَجَعَل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ابَِقِة. هذا، والل تعاىل أعلم. اِئِع الس  َ َعُهم َناِسَخا  جِلَِميِع الرش   ََر 

 ؟﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: ما معنى قول اهلل تعاىل: 10السؤال

 [103لتوبة: ]ا

 ں ڱ ڱ ڱ ڱَيُقوُل اللُ َتَباَرَك وتعاىل: ﴿: اجلواب

﴾. َأَمَر اللُ تعاىل ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں

بِِه َوَسل َم بَِأن  َيأ ُخَذ من َأمَواِل املُؤِمنََِّي  َرُسوَلُه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِفر   َتغ  ُع هَلُم وَيس  َكاَة، ثم  لَِيد  َف  َأِِب  ب نِ الِل  َعب دِ هَلُم، روى الشيخان عن  الز   َأو 

بِِه َوَسل َم  َرُسوُل  َكانَ : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه   إَِذااللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

م   َأَتاهُ   «.َعَلي ِهم   َصلِّ  الل ُهم  » :َقاَل  بَِصَدَقتِِهم   َقو 

َف  َأِِب  آلِ  َعىَل  َصلِّ  الل ُهم  » :َفَقاَل  بَِصَدَقتِهِ  َف َأو   َأُبو َأِِب  َفَأَتاهُ   «.َأو 

َرَأة   َأن  الِل َرِِضَ الُل َعنُهم،  َعب دِ  ب نِ  َجابِرِ  َعن  وروى أبو داود   َقاَلت   ام 

َم:  لِلن بِيِّ  بِِه َوَسل   .ِجيَزو   َوَعىَل  َعَل   َصلِّ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َم:  الن بِيُّ  َفَقاَل  بِِه َوَسل   ،َعَلي ِك الُل  َصىل  »َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِجِك  َوَعىَل   «.َزو 

 وبناء عىل ذلك:

ُلُه تعاىل: ﴿ ُع اللَ هَلُم، ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻَفَقو  ﴾. َيعنِي: ُاد 

َفاُرَك هَلُم َسَبب  لُِطَمأ نِ  تِغ  َعاُء هَلُم، واس   ينَِة ُقُلوَِبِم. هذا، والل تعاىل أعلم.فالدُّ
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 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: ما تفسري قول اهلل تعاىل: 11السؤال
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

وهل أنزل اهلل تعاىل السحر على امللكني هاروت  [102]البقرة: ؟ ﴾ڄ

 وماروت؟

ِطبِيُّ َرِِحَُه اللُ: اجلواب ُ الَكبرُِي اإِلَماُم الُقر   تعاىل ِعن َد َقولِِه َيُقوُل املَُفِّسِّ

، والَواُو للَعط ِف عىل َقولِِه: َما﴾ ﴿ٿ ٿ ٿ ٿتعاىل: ﴿ ي  ﴾ َنف 

ِ جِ  َل زَ ن  أَ  اللَ ن  إِ : واالُ قَ  ودَ هُ اليَ  ن  أَ  وذلَك ﴾. ڀ ڀ پ﴿  يَل ائِ يكَ مِ وَ  يَل َب 

 .ذلَك  اللُ ىفَ نَ فَ  ،رِ ح  بالسِّ 

ِزَل  َوَما، ُسَلي َمنُ  َكَفرَ  اَومَ  يرُ دِ ق  الت   ،ري  ِخ أ  تَ وَ  يم  دِ ق  تَ  مِ ََل الكَ  ويف  َعىَل  ُأن 

 ِ  وَت ارُ هَ  َل ابِ بَ بِ  رَ ح  السِّ  اَس الن   ونَ مُ لِّ عَ يُ  وارُ فَ كَ  َّيَ اطِ يَ الش   ن  كِ لَ وَ  ،امل ََلَكَّي 

 و  قَ  يف َّيِ اطِ يَ الش   من ل  دَ بَ  وُت ارُ مَ وَ  وُت ارُ هَ فَ  ،وَت ارُ مَ وَ 
 ڀ ڀ﴿: هِ لِ

 ﴾.ٺ

 وال ،ايهَ فِ  يَل قِ  امَ  حُّ َص أَ وَ  ،يلِ وِ أ  الت   من ةُ يَ اآل يهِ لَ عَ  ت  لَ ُِحَ  امَ  ىَل و  أَ  هذا

 اس   من رُ ح  السِّ فَ  ،اهُ وَ ِس  إىل ُت فَ تَ ل  يُ 
 ةِ ق  دِ وَ  م،هِ رِ هَ و  َج  ةِ افَ طَ لَ لِ  َّيِ اطِ يَ الش   اِج رَ خ  تِ

 َس النِّ  سِ ن  اإلِ  من اهُ اطَ عَ تَ يَ  امَ  رُ ثَ ك  أَ وَ  م،هِ امِ هَ ف  أَ 
ِ
 م  طَ  الِ َح  يف ة  اص  َخ وَ  اء

 اللُ  اَل قَ  ،ن  هِ ثِ

 .[4]الفلق:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿: تعاىل

 وبناء عىل ذلك:

ُلُه تعاىل:  َلُة  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿َفَقو  ، واجلُم  ﴿َما﴾ َنافِيَة 

ُطوَفة  عىل َقولِِه تعاىل:   َكَفرَ  َما. َفَيُكوُن امَلعنَى:﴾ڀ ڀ پ﴿َمع 
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، لَن  ُسَلي َمنُ  ِ َر عىل املَلَكَّي  ح  َزَل اللُ تعاىل السِّ ُعُموَن َأن   ، وَما َأن  الَيُهوَد كاُنوا َيز 

ُم الُل تعاىل. ََبُ يُل وِميَكاِئيُل، َفَكذ 
ِ
َر َنَزَل بِِه ِجَب  ح   السِّ

َبُعوا يف  َر، وات  ح  ، َكاَنا ُيَعلَِّمِن الن اَس السِّ ا َبرَش  ا َهاُروُت َوَماُروُت ُُهَ وَأم 

ِذيَر، فَل َذاَر والت ح  ِر اإِلن  ح  لِيِم السِّ َم َتع   ُيَعلَِّمِن َأَحَدا  من الن اِس َحت ى َيُقوال َلُه: إِن 

َتِقد   ِر، وال َتع  ح  َمل  بالسِّ ، فَل َتع  تَِلء  من اللِ عز  وجل  تَِبار  واب  َنحُن فِت نَة  واخ 

َمُه َفَقط، ُدوَن اع   َتُه لُِتَعلِّ ا إِذا َتَعل م  تَِقاٍد بَِحِقيَقتِِه، وال َتأ ثرَِيُه، وإال ُكن َت َكافَِرا ، َأم 

تَِقاِد  ِن اع  َر، وَكاَنا َيُقوالِن ذلَك ِحَفاَظا  عىل ُحس  َتأ ثرٍِي َلُه، وال َعَمٍل بِِه، فَل ََضَ

 الن اِس فِيِهَم.

َُم َكاَنا يف الظ اِهِر  َبِه، لََن   من َباِب الش 
ِ
َلَق الن اُس َعَليِهَم َمَلَكَّي  وَأط 

. هذ ِ  ا، والُل تعاىل أعلم.َصاِلََّي 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: ما تفسري قول اهلل تعاىل: 12السؤال
 ؟﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 [12]األنعام: 

َعاِم: ﴿اللُ َقاَل : اجلواب  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄتعاىل يف ُسوَرِة الَن 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ڃ
 ﴾.ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈ

ُ الل تع ُ يف هذِه اآلَيِة الَكِريَمِة ُيَبَّيِّ نيَا، وُيَبَّيِّ َلُه عىل َخل ِقِه يف َحيَاِِتُِم الدُّ اىل َفض 

لِِه: ﴿ َساَنُه هَلُم بَِقو  َجَب وَقََض عىل ڇ ڇ ڇ ڇإِح  نِي َأو  ِسهِ ﴾. َيع   َنف 

َةَ  ِح  َبار  هَلُم بَِأن ُه َرِحيم  بِِعبَاِدِه، وَأن ُه ال الر  ِرِضََّي َعنُه وإِخ  ، ويف هذا َلفُت َنَظٍر للُمع 

َبَة واإِلَناَبَة ِم ن َتاَب وَأَناَب.يُ  َبُل الت و  ُل بالُعُقوَبِة، َبل َيق   َعجِّ
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َرةَ  َأِِب  َعن  روى اإلمام البخاري  َصىل  الُل َعَلي ِه  الن بِيِّ  َعنَرِِضَ الُل َعنُه،  ُهَري 

بِِه َوَسل َم  َل َق الُل  َخَلَق  مَل ا» :َقاَل َوعىل آلِِه َوَصح  ُتُب  َوُهوَ  كِتَابِهِ  يِف  َب َكتَ  اخل   َعىَل  َيك 

ِسهِ  ع   َوُهوَ  َنف  شِ  َعىَل  ِعن َدهُ  َوض  َتِي إِن   :ال َعر  لُِب  َرِح   «.َغَضبِي َتغ 

َرةَ وروى َأيَضا  َعن َأِِب  ُت َقاَل:  َعن هُ الُل  َرِِضَ  ُهَري  الِل َصىل  اللُ  َرُسوَل  َسِمع 

بِِه َوَس  َل َق  َُي ُلَق  َأن   َقب َل  ا  كَِتابَ  َكتََب الَل  إِن  » :َيُقوُل ل َم َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   إِن   :اخل 

َتِي ُتوب   َفُهوَ  ؛َغَضبِي َسبََقت   َرِح  َق  ِعن َدهُ  َمك  شِ  َفو   «.ال َعر 

َرةَ وروى الشيخان َعن َأِِب  ُت : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُهَري  اللِ َصىل   َرُسوَل  َسِمع 

بِِه َوَسل َم اللُ َعلَ  َةَ اللُ  َجَعَل » :َيُقوُل ي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِح    ِماَئةَ  الر 
ٍ
ء َسَك  ،ُجز   ِعن َدهُ  َفَأم 

َعة   ِعَّيَ  تِس  ضِ  يِف  َوَأن َزَل  َوتِس  َر  ءَ  ال    َذلَِك  َفِمن   ،ا  َواِحدَ  ا  ُجز 
ِ
ء ُز  اَحمُ  اجل  َََلِئُق  َتَتَ  ،اخل 

َفعَ  َحت ى اب ةُ  َتر  يَةَ  َوَلِدَها َعن   افَِرَهاَح  الد   «.ُتِصيبَهُ  َأن   َخش 

لِِه تعاىل: ﴿ َد الُعَصاَة بَِقو   ڌ ڌ ڍ ثم  بعَد ذلَك َأن َذَر وَتَوع 

 ﴾.ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 وبناء عىل ذلك:

نيَا َأن ُه َرِحيم  َِبِ  ُ لِِعبَاِدِه ََجِيَعا  يف َحيَاِِتُِم الدُّ َُتُه َفَربُّنَا عز  وجل  ُيبَّيِّ م ََجِيَعا ، َفَرِح 

َم الِقَياَمِة،  ِة َيو  َِة الت ام  ِح  ِعٍد بالر  نيَا من الن ِعيِم الَعاِجِل، وُهم عىل َمو  للط ائِِعََّي يف الدُّ

لِِه تعاىل: ﴿ نيَا ٹ ٹ ٹ ٿوذلَك من ِخَلِل َقو  ﴾. هذا يف الَيَاِة الدُّ

*  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿

 . هذا يف اآلِخَرِة.[157-156]العراف:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

َُة  ، وهَي َرِح  َتة  َة  ُمَؤق  نيَا فهَي َرِح  َتُُه بالُعَصاِة الضالََِّّي يف الََياِة الدُّ ا َرِح  َأم 

. هذا، والل تعاىل أعلم.
ٍ
َهاٍل وإِم َلء  إِم 
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 ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿: ما معنى قول اهلل عز وجل: 13السؤال
جيب على املسلم أن  . وماذا[108]األنعام:  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 يفعله حنو غري أهل دينه؟

بِّ آلهِلَتِِهم اجلواب ِن الس  ِكََّي َمَع َكو  ِ : ََنَى اللُ تعاىل َعن َسبِّ آهِلَِة املُرش 

نِِه َذِريَعة  إىل َسبِِّهم للِ تعاىل، وَكاَنت   َغي َظا  وَِحِي ة  للِ تعاىل، وإَِهاَنة  آلهِلَتِِهم، لَِكو 

َلَحُة  َلَحِة َسبِّنَا آلهِلَتِِهم، َكَم ََنَى َعن َكلَِمِة: َمص  َجَح من َمص  ِك َمَسب تِِه تعاىل َأر  َتر 

لِِه تعاىل: ﴿ۇ ﴿  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴾ بَِقو 

. لَِئَل  َيُكوَن [104]البقرة:  ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆ

بِِه وَسل َم، لَن  َكلَِمَة َذِريَعة  للَيُهوِد إىل َسبِّ الن بِيِّ َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَص  ح 

 ﴾ يف ُلَغتِِهم َسبٌّ للُمَخاَطِب.ۇ﴿

ِمِه  نَاِمِهم، لِِعل  اِر َوَأص  َثاِن الُكف  ِمنََِّي َعن َسبِّ َأو  نَا عز  وجل  ََنَى املُؤ  َفَربُّ

َرا  وُنُفوَرا ، اِر ُكف   الُكف 
ِ
َداَد هؤالء ِمنََِّي إذا َسبُّوَها از  ِمنََِّي  تعاىل َأن  املُؤ  َفَيُسبُّوا املُؤ 

 بِِمث ِل َما َسبُّوُهم بِِه.

ِة عىل ُكلِّ َحاٍل، َفَمَتى  ُم هذِه اآلَيِة َكَم َقاَل الُعَلَمُء بِاٍق يف هذِه الُم  وُحك 

َلَم أو الن بِي  َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِهِ   َكاَن الَكافُِر يف َمنََعٍة وِخيَف َأن  َيُسب  اإِلس 

َباََنُم وال ِدينَُهم  ٍم َأن  َيُسب  ُصل 
لِ لُّ ملُِس 

، فَل ََيِ بِِه وَسل َم، أو اللَ عز  وجل  وَصح 

ِث عىل  ُه بَِمن ِزَلِة الَبع  َض إىل َما ُيَؤدِّي إىل ذلَك، لَن  وال َكنَاِئَسُهم، وال َيَتَعر 

ِصَيِة. هذا، واللُ تعاىل أعلم.  املَع 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قول اهلل تعاىل:  : ما تفسري14السؤال
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
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 [22]اجملادلة:  ؟﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ َيُقوُل الُل تعاىل يف ُسوَرِة املَُجاِدَلِة: ﴿: اجلواب

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

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

نَى اآلَيِة ال ُبوَن اللَ وَمع  ِر الذيَن ُيَكذِّ ِل الُكف  َكِريَمِة: ال ََي َتِمُع إِيَمن  َوُودٌّ لَه 

َتََض اإِليَمِن  ِمنَا  َكاِمَل  إال إذا َعِمَل بُِمق  ِمُن ال َيُكوُن ُمؤ  َوَرُسوَلُه، فالَعب ُد املُؤ 

َتََض اإِليَمِن َوَلَواِزِمِه َُمَب ُة َأه   ِر َوَلَواِزِمِه، ومن ُمق  ِل الُكف  ُض َأه  ِل اإِليَمِن، وُبغ 

َرِب الن اِس إَِلي ِه. َياِن، َوَلو َكاُنوا من َأق   والِعص 

ِمُن ال َيِميُل بَقل بِِه وال َيُكوُن  َلُمُه إال الُل تعاىل، فاملُؤ  والُودُّ َمَكاُنُه الَقل ُب ال َيع 

يَاِن، ولَ  ِر والِعص  ِل الُكف  نَى، وذلَك يف َقل بِِه ِوَداد  لَه  كِن  ُيَعاِمُلُهم يف الظ اِهِر بالُس 

لِِه تعاىل: ﴿ لِِه تعاىل: ﴿[83]البقرة:  ﴾ى ې ې لَِقو   ڈ ڈ. ولَِقو 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
بِِه َوَسل َم: [15]لقمن:  ﴾ڳ لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  الَل  ات ِق ». ولَِقو 

يِّئَةَ  َوَأت بِعِ  ،ُكن َت  َحي ُثَم  ََسنَةَ  الس  رواه اإلمام « َحَسنٍ  بُِخُلٍق  الن اَس  َوَخالِِق  ،َت ُحَها ال 

 َرِِضَ اللُ َعنُه. َذر   َأِِب  َعن  أِحد والتمذي 

 وبناء عىل ذلك:

ُروِف واخلُُلِق  َِبُ عىل َأَذاُهم، وُُيَالُِطُهم باملَع  ِمُن ُُيَالُِط الن اَس وَيص  فاملُؤ 

بَِة ملَِن  َحاَرَب اللَ َوَرُسوَلُه، َفإِن ُه ال َيِميُل بَِقل بِِه  ا بالنِّس  الََسِن َظاِهَرا  وَباطِنَا ، وَأم 
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لِِه تعاىل: ﴿  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳإَِلي ِه، لَِقو 

ُكوُن َُمَلُُّه الَقل ُب، وَلكِن  [113]هود:  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ . والرُّ

َمةِ  ِعَظِة الََسنَِة َظاِهَرا . هذا، والل تعاىل أعلم. ُُيَالُِطُه باِلك   واملَو 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: يقول اهلل تعاىل: 15السؤال
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

. والسؤال: ما معنى قول اهلل تعاىل: [35]يونس:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ

 ؟﴾ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

ُل اللِ تعاىل: اجلواب  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: َقو 

كََِّي:  َهل  ڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ِ ُسوُل للُمرش  َا الر  نِي: ُقل  َيا َأُيُّ ﴾. َيع 

َاِمِه؟  ِشَد َعابِِديِه إىل الَقِّ بَِبَيانِِه َأو بِإهِل  َتِطيُع َأن  ُير   َمن َيس 
ِ
َكاء َ  الرشُّ

ِ
من هؤالء

َعا : ال.  َفَجَواَُبُم َقط 

: ﴿ ،َفإِذا َأَجاُبوا بذلَك  َدُه اهلَاِدي إىل  ﴾.ڦ ڦ ڦ َفُقل  هَلُم  وُهَو َوح 

اِهَّيِ  ِة والََبَ فِيِق  ،الَقِّ بالَِدل  َاِم والت و   ڄ ڄ ڄثم  َيُقوُل تعاىل: ﴿ ،وبِاإِلهل 

نِي: ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾. َيع 

َباعِ  ىَل باالتِّ َُم َأو  َد الَعَمى ،الذي َُي ِدي إىل الَقِّ  ،َأُيُّ ُ َبع  ال َُي ِدي َأم الذي  ،وُيَبَصِّ

َراِهيَم  َباَرا  َعن َسيِِّدَنا إِب  ِمِه؟ َكَم َقاَل تعاىل إِخ   إال َأن  ُُي َدى لَِعَمُه وُبك 
ٍ
ء إىل ََش 

َلُم: ﴿  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦَعَلي ِه الس 

 .[42]مريم:  ﴾ڇ
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 وبناء عىل ذلك:

ُلُه تعاىل:  نِي: الذي ال َُي َتِدي﴾ڇ ڇ چ چ چ چ﴿َفَقو  وال  . َيع 

َبُل اهِلَداَيةَ  ُه؟ ،َيق  َ  .َكي َف َيُكوُن َهاِدَيا  َغري 

ِقِهم   َ هَلُُم الَغاَيَة من َخل  َق َهَداُهم  وَبَّي  َفَقاَل  ،فاللُ تعاىل الذي َخَلَق اخلَل 

. وَقاَل تعاىل [56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄتعاىل: ﴿

َراِهيَم َعَلي ِه الس    ەئ ائ*  ى ى ې ېَلُم: ﴿ِحَكاَية  َعن َسيِِّدَنا إِب 

*  ېئ ېئ ېئ ۈئ*  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ*  وئ ەئ

ا هذِه [82-78]الشعراء:  ﴾حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ . َأم 

نَاُم َما َخَلَقت  َشي َئا   . هذا ،الَص  َل  َعن َأن  َتُكوَن َهاِدَية   واللُ تعاىل أعلم. ،َفض 

 ک ک * ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿: َقاَل تعاىل: 16السؤال
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ * گ گ
ما معنى:  [94-92]طه:  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ؟﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿

َتد  بِِه الَغَضُب، َفَجَذَب اجلواب َلُم قد اش  : َكاَن َسيُِّدَنا ُموَسى َعَليِه الس 

ِر َرأ ِسِه، وَقاَل َلُه: َيا َهاُروُن، َما َِحََلَك  َلُم من ِل َيتِِه وَشع  َأَخاُه َهاُروَن َعَليِه الس 

ِل، َما َِحََلَك عىل َعَدِم ِحَّيَ  اِئيَل َضلُّوا عن اهلَُدى َفَعَبُدوا الِعج  َ ْس 
َت َبنِي إِ  َرَأي 

ِليَمِت؟ ى َتع   اتِّباِعي إىل َجَبِل الطُّوِر لَِتَتَلق 

 َ ِديِد الن ِكرِي َعَليِهم لَِتُحوَل َبي نَُهم وَبَّي  َباِعي يف َتش  أو َما َِحََلَك عىل َعَدِم اتِّ

 َفَعُلوُه؟َما 
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ِِل َلَك: ﴿گ گ﴿  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴾ بَِقو 

َتُهم َحت ى َوَصُلوا إىل َما َوَصُلوا إَِليِه؟ [142]العراف:  ﴾ھ  َفَكي َف َتَرك 

ي، التي َطَبَعت نَا عىل  َن ُأمِّ َلُم: َيا َأِخي، وَيا اب  فَقاَل َلُه َهاُروُن َعَليِه الس 

َفَقِة      ـ َمَع أَ  ِر َرأ ِِس الَنَاِن والش  نِي بُِعن ٍف من َشع  ِذب  ن ُه هَو َأخ  َشِقيق  ـ ال ََت 

، َفِريق   ِ اِئيَل، َفَين َقِسُموا إىل َفِريَقَّي  َ َم َبنِي إِْس  ُت َأن  ُأَقسِّ ِر ِل َيتِي، إِِنِّ ِخف  وَشع 

، وأَ  ب  ِل، َفَتَقُع َبي نَُهم َحر  ُك بِِعَباَدِة الِعج  ُكوُن َسَبَبا  يف َت ِزيِق َمِعي، وَفِريق  َيَتَمس 

ُهم إىل  َمتِِهم، َفُكن ُت ُأَحاِوُل َأن  َأُرد 
ِريِق َكلِ ِرِهم، وَتف  تِيِت َأم  َدِِتِم، وَتش  َوح 

َشاِد. هذا، والُل تعاىل أعلم. ِح واإِلر  َواِب بالنُّص   الص 

 يب مب خب حب جب يئ مئ حئ جئ ی﴿: يقول اهلل تعاىل: 17السؤال
 يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت

 . فما هو املقصود بالعروة الوثقى يف هذه[265]البقرة:  ﴾جخ مح جح حج

 اآلية الكرمية؟

ُلُه تعاىل: اجلواب  يب مب خب حب جب يئ مئ حئ جئ ی﴿: َقو 

 حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت
ُخوِل ﴾جخ مح جح ِرُهوا َأَحَدا  عىل الدُّ : ال ُتك  ِي، َأي  نَى الن ه  ُن َمع  . ُهَو َخََب  َيَتَضم 

.يف ِديِن اللِ عز    وجل 

﴿ : ا ، َوَلكِن  َ َل  ال َيَرى فِيِه َخري   فِع 
ِ َزاُم الَغري  َراُه ُهَو إِل   حب جب يئ واإِلك 

الِئُل عىل َأن  مب خب ِر باآلَياِت الَواِضَحِة، َوَدل ِت الد  : َتَي َز اإِليَمُن من الُكف  ﴾. َأي 

ِة، وال َعاَدِة الََبِدي  د  ُيوِصُل إىل الس  َقاَوِة اإِليَمَن ُرش  َر َغيٌّ َوَضَلل  ُيوِصُل إىل الش  ُكف 
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َعاَدِة  ِز بالس  ُسُه إىل اإِليَمِن َطَلَبا  للَفو  َ َلُه َذلَِك َباَدَرت  َنف  ِة؛ والَعاِقُل َمتَى َتبََّي  َمِدي  الِّس  

َمِديِّ  ؛الََبِدي ةِ   الِّس  
ِ
َقاء .لَِذا ََل  ََي تَج  إىل اإِلك   ؛والن َجاِة من الش 

ِ
َاء  َراِه واإِلجل 

َتبَِس  َكن َدِريُّ َرِِحَُه اللُ تعاىل يف اِلَكِم: ال ُُيَاُف َأن  َتل   اللِ الس 
ِ
َيُقوُل اب ُن َعَطاء

 الطُُّرُق َعَلي َك، إِن َم ُُيَاُف من َغَلبَِة اهلََوى َعَلي َك. اهـ.

اِعي َقد  ، والد  ، والَقُّ اَلئِح  َد َهَذا إال َفالط ِريُق َواِضَحة  ُ َبع  َمَع، َوَما الت َحريُّ َأس 

ِم الِقيَاَمِة، َوُكلُّ  ِ َواِضَحة  ملَِن  َسبََقت  َلُه الِعنَاَيُة، َباِقَية  إىل َيو  ري  من الَعَمى؛ َفَطِريُق الس 

.  َما ِسَوى اللِ َطاُغوت 

: َمن  َخَلَع الَن َداَد مت خت حت جت يب﴿ ﴾. َأي 

َثاَن، َوَما َيد   َد والَو  بَُد من ُدوِن اللِ تعاىل، َوَوح  ي َطاُن من ِعبَاَدِة ُكلِّ َما ُيع  ُعو إَِلي ِه الش 

َدُه، َوَشِهَد َأن ُه ال إَِلَه إال ُهَو ﴿ ﴾. مث جث يت ىت اللَ تعاىل َفَعَبَدُه َوح 

آِن. َوِة الُوث َقى اإِليَمُن باللِ تعاىل َوَرُسولِِه والُقر  ُصوُد بالُعر   واملَق 

 بناء عىل ذلك:و

َوُة  َتَصُم، َوالُعر  َسُك بِِه َوُيع  َتم  ِب، َوَما ُيس  رِّ يف الث و  َخُل الزِّ َوُة ِهَي َمد  َفالُعر 

َا ال َتن َقطُِع وال  الُوث َقى يف اآلَيِة ِهَي اإِليَمُن، َوَوَصَفَها َربُّنَا َجل  َوعََل بالُوث َقى ِلََن 

ال تِد  اِمُع َكَأن ُه َين ُظُر إَِلي ِه َتن َفِصُم، َوَهَذا اس  َرُه الس  ُسوِس، َحت ى َيَتَصو  ل  باملَُشاَهِد املَح 

 بَِعي نِِه. هذا، والل تعاىل أعلم.

 ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: من هم املقصودون بقوله تعاىل: 18السؤال
 [7]الفاحتة:  ؟﴾ڄ

ُلُه تعاىل: اجلواب . ُيِفيُد بَِأن  ُهنَاَك ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: َقو 
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م  َغِضَب اللُ تعاىل عَلي ِهم، والَفِريُق الث اِِن ُهُم َفِريقَ  ُل َقو  ِ من الن اِس؛ الَفِريُق الَو  َّي 

الُّوَن.  الض 

َصاِف الَيُهوِد الَغَضَب، َقاَل  آَن الَعظِيَم َفإِن ُه ََيُِد َأَخص  َأو  َوَمن َتَتب َع الُقر 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤتعاىل: ﴿

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ. وَقاَل تعاىل: ﴿[90]البقرة:  ﴾ڈ ڈ

 ژ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 .[60املائدة: ] ﴾ک ک ک ڑ ڑ

َلَل، َقاَل تعاىل: ﴿ َصاِف النََصاَرى الض   ٻ ٱَوََيُِد َأَخص  َأو 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .[77]املائدة:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 :وبناء عىل ذلك

م  َأن َعَم الُل تعاىل َعَلي ِهم،  َساٍم، ِقس  ِة ُقِسَم الن اُس إىل َثَلَثِة َأق  َفِفي ُسوَرِة الَفاَِتَ

بِِه َوَسل َم،  ُل َطاَعِة اللِ تعاىل، َوَطاَعِة َرُسولِِه َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َوُهم َأه 

لِِه تعاىل: ﴿  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃاملَُشاُر إَِلي ِهم بَِقو 

 .[69]النساء:  ﴾ژ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 الَيُهوُد، الذيَن َفَسَدت  
ِ
ُضوب  َعَلي ِهم، َوَعىَل َرأ ِس َهُؤاَلء م  َمغ  َوِقس 

َتَحق  الَغَضَب  َفُه َفَقد اس  إَِراَدُِتُم، َفَعَرُفوا الَق  َوَعَدُلوا َعن ُه، َوَمن َكاَن َهَذا َوص 

 من اللِ تعاىل.
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 الن َصاَرى، الذيَن َفَقُدوا الِعل َم، وَ 
ِ
وَن، َوَعىَل َرأ ِس َهُؤاَلء م  َضالُّ ِقس 

َلِل.  َوَهاُموا يف الض 

ِمنََِّي، َقاَل  َمَل، َوَهَذا ُهَو َسبِيُل املُؤ  َلَم َوَنع  لَِذا َفإِن ُه من الَواِجِب َعَلي نَا َأن  َنع 

ُعَو . َوََيُِب [28]فاطر:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ تعاىل: ﴿ َعَلي نَا َأن  َند 

َتِقيِم. هذا، والل  اِط املُس  َ َداَيتِِهم إىل الَصِّ الن اَس ََجِيَعا  إىل الِعل ِم والَعَمِل َمَعا  هِلِ

 تعاىل أعلم.

 ٿ﴿: يقول اهلل تعاىل يف حق سيدنا زكريا عليه السالم: 19السؤال
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

ما معنى قوله . [39]آل عمران:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ؟﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿تعاىل: 

، اجلواب ة  َطيَِّبة  ي  ُه عز  وجل  َأن  َُيََبُه ُذرِّ َلُم َسَأَل َرب  ا َعَلي ِه الس  : َسيُِّدَنا َزَكِري 

. [38]آل عمران:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پَفَقاَل: ﴿

ُه البَِشاَرُة من الِل تعاىل َعن َطِريِق املََلِئَكِة ا لِكَراِم َرِِضَ اللُ َعنُهم، َقاَل َفَجاَءت 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ تعاىل: ﴿

 .[39]آل عمران:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

لِِه تعاىل: ﴿ نَى َقو  َقا  بِِعيَسى َعَلي ِه ڦ ڦ ڦ ڦ َوَمع  : ُمَصدِّ ﴾. َأي 

َلُم بَِكلِ  َلُم، ِلَن  اللَ تعاىل َخَلَق َسيَِّدَنا ِعيَسى َعَلي ِه الس  .الس   َمِة ُكن 

 وبناء عىل ذلك:

ق   ُه ُمَصدِّ ا بَِسيِِّدَنا ََي َيى، والذي من ِصَفاتِِه َأن  َ َسيَِّدَنا َزَكِري  فاللُ تعاىل َبرش 
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، َقاَل تعاىل: ﴿ َلُم الذي َخَلَقُه اللُ تعاىل بَِكِلَمِة ُكن   ہبَِسيِِّدَنا ِعيَسى َعَلي ِه الس 

]آل  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ

َل َمن آَمَن بَِسيِِّدَنا ِعيَسى [59عمران:  َلُم َأو  . َوبَِذلَِك َيُكوُن َسيُِّدَنا ََي َيى َعَلي ِه الس 

َلُم. هذا، والل تعاىل أعلم.  َعَلي ِه الس 

 [45]ق:  ؟﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿: ما معنى قوله تعاىل: 20السؤال

ُلُه تعاىل: اجلواب : َبلِّغ  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿: َقو   . َأي 

لِِه تعاىل:  َدُه، َكَقو  ُجو َوع  ُر َمن َُيَاُف اللَ َوَوِعيَدُه، َوَير  َم َيَتَذك  ِرَساَلَة َربَِّك، َفإِن 

لِِه تعاىل: ﴿[40]الرعد:  ﴾ائ ائ ى ى ې﴿  ۅ ۅ ۋ . َوَكَقو 

 وئ وئ ەئ*  ائ ائ ى ى*  ې ې ې*  ۉ

لِِه [26-21]الغاشية:  ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ*  ۈئ ۆئ ۆئ*  ۇئ . َوَكَقو 

. [272]البقرة:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ تعاىل: ﴿

لِِه تعاىل: ﴿  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کَوَكَقو 

 .[56]القصص:  ﴾ڱ

 ۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭ ڭ ڭوهلذا َقاَل تعاىل َها ُهنَا: ﴿

 .[45]ق:  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ

نَا ِم ن  َُيَاُف َوِعيَدَك، َويَ  َعل  ُجو َوَكاَن َقَتاَدُة َرِِضَ اللُ َعنُه َيُقوُل: الل ُهم  اج  ر 

ُعوَدَك، َيا َبارُّ َيا َرِحيُم.  َمو 

 وبناء عىل ذلك:

بِِه  َدا  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُمُر َسيَِّدَنا ُُمَم  فاللُ َتَباَرَك وتعاىل َيأ 
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آِن الَعظِ  ِه َتَباَرَك وتعاىل، والذي َين َتِفُع من الُقر  يِم ُهَو َوَسل َم َأن  ُيَبلَِّغ ِرَساَلَة َربِّ

ِد الِل  ِم اآلِخِر، َوَخاَف َوِعيَد الِل تعاىل، َوَطِمَع يف َوع  الذي آَمَن باللِ تعاىل والَيو 

 تعاىل. هذا، والل تعاىل أعلم.

دَ  ُجو َوع  نَا ِم ن  َُيَاُف َوِعيَدَك، َوَير  َعل   َك. آمَّي.الل ُهم  اج 

 ؟﴾چ چ چ چ ڃ﴿: ما تفسري قول اهلل تعاىل: 21السؤال

 [5]املاعون: 

 ،اسٍ ب  عَ  ابنُ  اَل قَ : َيُقوُل ابُن َكثرٍِي َرِِحَُه اللُ تعاىل ِعن َد هذِه اآلَيِة: اجلواب

ُ غَ وَ   ع  يَ : هُ ري 
ِّ  يف ونَ لُّ َص يُ  وال ةِ يَ نِ ََل العَ  يف ونَ لُّ َص يُ  ينَ الذِ  ،َّيَ قِ افِ نَ املُ  ينِ  .الِّسِّ

 ةِ ََل الص   لِ ه  أَ  من م  هُ  ينَ الذِ : أي [4]املاعون:  ﴾ڃ ﴿: اَل قَ  وهلذا

  نعَ  ام  إِ  ،ونَ اهُ َس  انهَ عَ  م  هُ  ثم   ا،َِبَ  وامُ زَ تَ ال   وقد
 ع  فِ

 ابنُ  هُ الَ قَ  َم كَ  ،ةِ ي  لِّ بالكُ  اهَ لِ

  نعَ  ام  إِ وَ  ،اسٍ ب  عَ 
 ع  فِ

 ،ةِ ي  لِّ بالكُ  اهَ تِ ق  وَ  عن اهَ ُج رِ خ  يُ فَ  ،ا  عَ ََر   اهَلَ  رِ د  قَ املُ  ِت ق  الوَ  يف اهَ لِ

ُ مَ  هُ الَ قَ  َم كَ   .ىحَ الضُّ  وبُ أَ وَ  ،وق  ِّس 

 ََل  وَ ﴾ چ چ چ﴿: اَل قَ  الذي للِ  دُ م  الَ وَ : ارٍ ينَ دِ  بنُ  اءُ طَ عَ  اَل قَ وَ 

 .ونَ اهُ َس  مِِتِ ََل َص  يف: ل  قُ يَ 

ِحيِح الذي رواه اإلمام مسلم    َعنوَجاَء يف اَلِديِث الص 
ِ
َعََلء  َعب دِ  ب نِ  ال 

َنِ  ِح  ةِ  َداِرهِ  يِف  َمالٍِك  نِ ب   َأَنسِ  َعىَل  َدَخَل  َأن هُ  ،الر  َ َف  ِحَّيَ  بِال َبَص  رِ  ِمن ان ََصَ  ،الظُّه 

ِجدِ  بَِجن ِب  َوَداُرهُ  ي ُتمُ  :َقاَل  َعَلي هِ  َدَخل نَا َفَلم   ،امل َس  َ  َأَصل   ؟ال َعَص 

َم  :َلهُ  َفُقل نَا نَا إِن  ف  اَعةَ  ان ََصَ رِ  ِمن الس   .الظُّه 

َ  َفَصلُّوا :َقاَل  نَاَفقُ  ؛ال َعَص  ي نَا م  نَا َفَلم   ،َفَصل  ف  ُت  :َقاَل  ان ََصَ الِل  َرُسوَل  َسِمع 

بِِه وَسل َم  ُقُب  ََي لُِس  ،امل ُنَافِِق  َصََلةُ  تِل َك » :َيُقوُل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   َير 
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َس  م  َ  َكاَنت   إَِذا َحت ى ،الش  َِنِ  َبَّي  ي َطانِ  َقر  َبعَ  َرَهاَفنَقَ  َقامَ  ،الش  ُكرُ  اَل  ،ا  َأر   فِيَهااللَ  َيذ 

 «.َقِليَل   إاِل  

 وبناء عىل ذلك:

ُث َعن املُنَافِِقَّيَ  َد اللُ تعاىل  ،فاآلَيُة َتَتَحد  ِديِد الذي َتَوع  وَعن الَعَذاِب الش 

ِهَها ،بِِه الذيَن ُهم َعن َصَلِِتِم الُهونَ  و ،وال ُيِقيُموََنَا عىل َوج  ََنَا يف وال ُيَؤدُّ

تَِها. هذا  واللُ تعاىل أعلم. ،َوق 

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿: يقول اهلل تعاىل يف سورة يس: 22السؤال
ما  [40]يس:  .﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئ ىئ

 تفسريها؟

َماِن، اجلواب َم  من الز  : َربُّنَا عز  وجل  َقَسَم لُِكلِّ َواِحٍد ِمَن الل يِل والن َهاِر ِقس 

َب هَلَُم َح  ِس التي ِهَي َوََضَ م  ا عىل الت َعاُقِب، فَل َين َبِغي للش  ُلوَما ، َوَدب َر َأمَرُُهَ ا  َمع  د 

ِرَك الَقَمَر الذي ُهَو آَيُة الل ي ِل،  تَِقيُم هَلَا َأن  ُتد  آَيُة الن َهاِر، َأي: ال َيِصحُّ وال َيس 

َتِمَع َمَعُه يف َوق ٍت َواِحٍد، َوُتَداِخَلُه يف ُس  َعَل الل ي َل ََنَاَرا ، َوال الل ي ُل َفَتج  ل َطانِِه، َفَتج 

 بَِظَلِمِه َغالُِب الن َهاِر َحت ى ََي َعَلُه َلي َل .

َدُه اللُ تعاىل َلُه َيِسرُي فِيِه  ِس والَقَمِر يف ََم َراُه الذي َحد  م  َوُكلُّ َواِحٍد من الش 

َب ا ، َوَيُدوُر َحس 
ِ
ابِِح يف املَاء ُر عىل َكالس  لنَِّظاِم الذي َوَضَعُه اللُ تعاىل، وال َيَزاُل الَم 

َماِن. هذا،  ِرَِبَا يف آِخِر الز  ُس من َمغ  م  تِيِب إىل َِنَاَيِة الَعاََلِ، َحي ُث َتط ُلُع الش  هذا الت  

 والل تعاىل أعلم.

 چ چ چ﴿: ما تفسري قول اهلل تعاىل يف حق فرعون: 23السؤال
 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ * ڇ ڇ ڇ ڇ
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 [92-91]يونس:  ؟﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ: َيُقوُل اللُ تعاىل: ﴿اجلواب

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
 ڇ ڇ ڇ چ چ چ*  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ * ڇ

ُث َعن الط اِغَيِة [92-90]يونس:  ﴾ک ک ک . هذِه اآلَياُت الَكِريَمُة َتَتَحد 

َن َُتَ  َعو  َق فِر  َلُم َوَمن  آَمَن َمَعُه، َوَذلَِك ِحََّي َلِ َلُة والس  اَه َسيِِّدَنا ُموَسى َعَلي ِه الص 

ُر، َفَقاَل  َضُهم الَبح  َتَ دُّوُهم َعن ِدينِِهم، َفاع  ُن َسيَِّدَنا ُموَسى َوَمن  َمَعُه لرَِيُ َعو  فِر 

َلُم: ﴿ َحاُب َسيِِّدَنا ُموَسى َعَلي ِه الس  . َفَأَجاََبُم َسيُِّدَنا [61لشعراء: ]ا ﴾پ پَأص 

َلُم: ﴿  .[62]الشعراء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀُموَسى َعَلي ِه الس 

َحى إَِلي ِه ﴿ ِر، ِلَن  الَل تعاىل َأو  َلُم يف البَح   ٿَوَنَزَل َسيُِّدَنا ُموَسى َعَلي ِه الس 

 .[63]الشعراء:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

ُن ِلََمَقتِ  َعو  ِر َوَتبَِعُه فِر  ِس البَح  ِه َوَطي ِشِه لَِيُكوَن َهَلُكُه َوَمن  َمَعُه بالَغَرِق يف َنف 

َلُم َوَمن  َمَعُه.  الذي َجاَوَزُه َسيُِّدَنا ُموَسى َعَلي ِه الس 

َقَن َأن ُه من  ُج، َوَأي  ُت َبذا الط اِغيَِة من ُكلِّ َمَكاٍن، َوَتَقاَذَفُه املَو  َفَلم  َأَحاَط املَو 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤالِكََِّي، َقاَل: ﴿اهلَ 

 .[90]يونس:  ﴾ڃ

َبِة، َوَمََض َزَمُن اإِلَناَبِة واإِليَمِن  َوَلكِن  َهي َهاَت َهي َهاَت، َمََض َوق ُت الت و 

 گ گ گ ک کِحََّي َحل  الََجُل، َقاَل تعاىل: ﴿
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 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 .[18]النساء:  ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

، َفَقََض َأن  َوَأرَ  َفَع َعن َها َأي  َشك  َدَها َوَير  اَد اللُ تعاىل َأن  ُيَثبَِّت هذِه اآلَيَة َوُيَؤكِّ

ُبُدُه، َفَيُكوُن  ُمُه َوَمن  َكاَن َيع  اَها َقو  اطِِئ لرَِيَ َن َهاِمَدة  َباِرَدة  عىل الش  َعو  َتظ َهَر ُجث ُة فِر 

َلَغ يف إَِقاَمِة العِ  ِة َعَلي ِهم، َقاَل تعاىل: ﴿َذلَِك َأب  َ  ڌ ڌ ڍَظِة والِعَب 

 .[92]يونس:  ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

َر الذي  َن، َفَأَمَر اللُ تعاىل الَبح  َعو  ِت فِر  وا يف َمو  ائِيَل َشكُّ َ َض َبنِي إِْس  ِلَن  َبع 

ُعُه ُهَو ُجن ِديٌّ من ُجنُوِد الِل تعاىل َأن  ُيل ِقَي َجَسَدُه اخلَبِيَث بَِل ٍٍ َوَعَلي ِه ِدر   ُرو

َتُه َوَهَلَكُه، َفَكاَن آَية  ملَِن  َرآُه  ُقوا َمو  ِض لِيََتَحق  َتِفٍع من الَر  ُروَفُة عىل َمَكاٍن ُمر  املَع 

آِن الَعظِيِم. تَُه يف الُقر   ِحينََها، َوَكاَن آَية  لُِكلِّ َمن  َسِمَع ِقص 

 وبناء عىل ذلك:

َعو   يَاِع َأو الت َحلُِّل، لِيَُكوَن آَية  عىل َكِذبِِه َفإِن  َبَدَن فِر  َمَها من الض  َن َنَجا َيو 

َعائِِه ِعن َدَما َقاَل: ﴿  ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃَوادِّ

ِمِه ﴿[38]القصص:  َنا  عىل َقو  َعو  ُسُه َأن  َيُكوَن فِر  َلت  َلُه َنف   . َولَِيُكوَن آَية  لُِكلِّ َمن  َسو 

 . هذا، والل تعاىل أعلم.[92ونس: ]ي ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ہ ہ ۀ ۀ﴿: ما هو املقصود بقول اهلل تعاىل: 24السؤال
 [31]النور:  ؟﴾ہ

. ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿َيُقوُل اللُ تعاىل: : اجلواب

ٍ  ُمط لَ  ينَِة ُمبَا ِل الزِّ ُسَها، ِلَن  الن َظَر إىل َأص  ينَُة َنف  ينَِة َمَواِضُعَها ال الزِّ َقا ، فاملَُراُد بالزِّ
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ِضُع الِقَلَدِة، والُُذُن  ِل، والُعنُُق َمو  ِضُع الُكح  ُه َمو  ِضُع الت اِج، والَوج  أ ُس َمو  فالر 

َا  ِر والَبط ِن والَفِخِذ، ِلََن  َواِر، بِِخَلِف الظ ه  ِضُع السِّ اِعُد َمو  ِط، والس  ِضُع الُقر  َمو 

ينَِة. ِضٍع للزِّ  َلي َست  بَِمو 

 وبناء عىل ذلك:

كُِن َمَعُه ِصيَاَنُة َمَواِضِع  ، وال ُيم  ر  َشاِئع  َ املََحاِرِم َأم  تَِلُط َبَّي  َفِعن َدَما َكاَن االخ 

ينَِة َأَماَم َُمَاِرِمَها،  َأِة َأن  ُتظ ِهَر َمَواِضَع الزِّ ِف، َجاَز للَمر  ينَِة َعن اإِلظ َهاِر والَكش  الزِّ

ِن الِفت نَِة، َوُكلُّ َما َجاَز الن َظُر إَِلي ِه مِ  ُسُه، ُكلُّ َذلَِك ِعن َد َأم  ن ُهن  ُدوَن َحاِئٍل َجاَز َلـم 

 وإال فَل ََيُوُز.

َرَة  َأِة َأَماَم َُمَاِرِمَها، َفَقاُلوا: إِن  َعو  َرِة املَر  َأَلِة َعو  َد املَالِكِي ُة والَنَابَِلُة يف َمس  َوَشد 

بَِة إىل َرُجٍل َُم   َأِة بالنِّس  ُرُم املَر  ، َفيَح  ِ َلَّي  ج  أ ِس والَيَدي ِن والرِّ ِه والر  ُ الَوج  َرٍم هَلَا ِهَي َغري 

َيي َها. هذا، والل تعاىل أعلم. ِرَها َوَثد  ُف َصد   َعَلي َها َكش 

. وقوله [12]مريم:  ﴾پ پ پ﴿: ما معنى قوله تعاىل: 25السؤال

 [29]مريم:  ؟﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿تعاىل: 

ُل اجلواب َلُم: : َقو   پ﴿اللِ َتبَاَرَك وتعاىل يف َحقِّ َسيِِدَنا ََي يَى َعَلي ِه الس 

َراِة، َولَِطاَعِة الِل عز  وجل  َوِعبَاَدتِِه ﴾پ پ َم للت و  نِي: آَتي نَاُه الِعل َم والَفه  . َيع 

 من اللِ تعا
ٍ
َأَلُة َعَطاء َأَلَة َمس  َرٍة، ِلَن  َهِذِه املَس  ىل، َفِهَي ال ََت َضُع يف ِسن  ُمبَكِّ

َراَنُه،  ، َيُفوُق َأق 
ِ
َكاء ِج والذ  َر النُّض  َلُم ُمبَك  َباِب، لَِذا َجاَء َسيُِّدَنا ََي َيى َعَلي ِه الس  َس  لأِل 

بُِق َزَماَنُه.  َوَيس 

، َفَقاَل هَلُم ِعِب َوُهَو َصِغري  َراُنُه لِل  ُه َدَعاُه َأق  : َما َوَقد َجاَء يف الََثِر، َأن 

نَا. ِعِب ُخلِق   لِل 
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َلُم:  ُلُه تعاىل يف َحقِّ َسيِِّدَنا ِعيَسى َعَلي ِه الس  ا َقو   ڍ ڍ ڇ ڇ﴿َأم 

َم الَولِيُد، لَِذا ََل  َيُقوُلوا: َكي َف ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ تب ِعُدوا َأن  َيَتَكل  ُم ََل  َيس  ؟ َفالَقو 

ِد َصبِي ا ؟ َبل:  ـَمه  ُم َمن  َكاَن يِف ال  ُن.ڍ ڇ ڇ﴿َيَتَكل  نِي: َنح   ﴾. َيع 

َسُه  ِد، َوَوَصَف َنف  َلُم َتَكل َم َوُهَو َصبِيٌّ يف املَه  َفَسيُِّدَنا ِعيَسى َعَلي ِه الس 

لِِه: ﴿ . هذا، والل تعاىل [30]مريم:  ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ بَِقو 

 أعلم.

 : لقد ذكر الرجس يف القرآن العظيم يف أكثر من موضع، فما معناه؟26السؤال

َدٍة، ويف واباجل يِم يف َمَواِطَن ُمَتَعدِّ
ِس ُذِكَرت  يف الُقرآِن الَعظِ ج  َمُة الرِّ

: َكلِ

ُضوِع، َفِمن هذِه املََعاِِن: ِر املَو  ِضٍع هَلَا َمعنَى  َيَتنَاَسُب َمَع ِذك   ُكلِّ َمو 

ُم، َكَقولِِه تعاىل: ﴿ أوالً:  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻاإِلث 

.َيعنِي: إِ  [90]املائدة:  ﴾.ڀ ڀ َم   ث 

، َكَقولِِه تعاىل: ﴿ثانيًا:  ُّ  [125]التوبة:  ﴾.ڇ ڇ چ چالرش 

ِهم. ا  إىل ََرِّ  َيعنِي: ََر 

 [95]التوبة:  ﴾.ڇ ڇ چ چالن َجُس، َكَقولِِه تعاىل: ﴿ثالثًا: 

. ة  ال َحِقيِقي ة  نَِوي   َيعنِي: َنَجَسا ، وهَو َنَجاَسة  َمع 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےلِِه تعاىل: ﴿اخلَبِيُث الََراُم، َكَقورابعًا: 

. [145]النعام:  ﴾.ڭ ڭ  َيعنِي: َخبِيَثا  َحَراَما 

 ﴾.ەئ ائ ائ ىالَوَثاُن، َكَقولِِه تعاىل: ﴿خامسًا: 
نَاَم. [30]الج:   َيعنِي: الَص 
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 ﴾.ک ک ک ڑ ڑ ژالَعَذاُب، َكَقولِِه تعاىل: ﴿سادسًا: 
 َيعنِي: الَعَذاَب. [71]العراف: 

 وبناء عىل ذلك:

َدٍة، َفَتأِت بَِمعنَى فَ  يِم عىل َمَعاٍن ُمَتَعدِّ
ِس َتأِت يف الُقرآِن الَعظِ ج  َمُة الرِّ

َكلِ

، والن َجِس، واخلَبِيِث الََراِم، والَوَثاِن، والَعَذاِب. هذا، والل  ِّ ِم، والرش  اإِلث 

 تعاىل أعلم.

العنكبوت: ] .﴾ی ی ىئ ىئ﴿: يقول اهلل تبارك وتعاىل: 27السؤال

. فهل هناك ترابط بني ﴾ۈئ ۈئ ۆئ﴿ويقول تعاىل:  [57

 هاتني اآليتني؟

ُ ِصَفاِت  أوالً:: اجلواب َلَم بَِأن  ِصَفاِت اخلَالِِق َغري  ُب َعَلي نَا َأن  َنع 
ََيِ

نَا َعز  َوَجل  ﴿ ُلوِق؛ فَل َتَشاُبَه، وال َتنَاُظَر، وال َتَاُثَل؛ َفَربُّ  ٿ ٺاملَخ 

ُهَو َتَباَرَك وتعاىل ال َسِمي  َلُه، . فَ [11]الشورى:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ

ِقِه َجل  َوَعَل ﴿ *  ٻ ٻ ٻ ٱ وال ُكُفَؤ َلُه، وال نِد  َلُه، وال ُيَقاُس بَِخل 

 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ*  ڀ ڀ ڀ پ*  پ پ

 .[4-1]اإلخَلص: 

ِسِه، وال َين فِ  َبَتُه ُسب َحاَنُه لِنَف  ِمُن ُيث بُِت للِ تعاىل َما َأث  ي ِصَفة  واإِلن َساُن املُؤ 

ِسِه، َفُهَو ال ُيَشبُِّه اللَ تعاىل، وال ُيَمثُِّلُه، وال ُيَكيُِّفُه، وال ُيل ِحُد  َبَتَها الُل تعاىل لِنَف  َأث 

ِقِه َفَقد َكَفَر،  ُف الَكلَِم َعن َمَواِضِعِه؛ َفَمن َشب َه اللَ تعاىل بَِخل  َمِئِه، وال َُيَرِّ يف َأس 

َسُه َفَقد َكَفَر.َوَمن َجَحَد َما َوَصَف   الُل تعاىل بِِه َنف 
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، ال يف َذاتِِه، وال يف  ء  ِة عىل َأن  اللَ تعاىل َلي َس َكِمث لِِه ََش  ُل املِل  َفَق َأه  َوات 

ه  َعن ِصَفاِت  ُصوف  َجل  َوَعَل بِِصَفاِت الَكَمِل، ُمنَز  َعالِِه، َمو  ِصَفاتِِه، وال يف َأف 

ِص، وال ََيُوزُ  ، َبل  َيِصُفُه  الن ق 
ٍ
ء َق يف َذاِت اللِ ُسب َحاَنُه وتعاىل بََِش 

ِلََحٍد َأن  َين طِ

. َسُه َعز  َوَجل   بَِم َوَصَف بِِه َنف 

َت عىل ُكلِّ ثانيًا:  ، َكَتَب املَو  ء  يُم الذي َلي َس َكِمث لِِه ََش 
َهَذا اإِلَلُه الَعظِ

ِفَيائِ  ٍس ََم ُلوَقٍة، َحت ى عىل َأص  ِه َوَأِحب اِئِه، وعىل َرأ ِسِهم َخلِيُلُه َوَصِفيُُّه َوَحبِيُبُه َنف 

َم، َفَقاَل تعاىل:  بِِه َوَسل  د  َرُسوُل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َسيُِّدَنا ُُمَم 

 ىئ. وَقاَل تعاىل: ﴿[57]العنكبوت:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ﴿

. [35]النبياء:  ﴾جب يئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئ

 ﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئوَقاَل تعاىل: ﴿

 .[30]الزمر:  ﴾يئ ىئ مئ حئ . وَقاَل تعاىل: ﴿[34]النبياء: 

 وبناء عىل ذلك:

ا  ِت، َأم  ٍس ََم ُلوَقٍة َذاِئَقُة املَو  ُلوِق، َفُكلُّ َنف  ُ ِصَفاِت املَخ  َفِصَفاُت اخلَالِِق َغري 

، َفَيُقو نَا َعز  َوَجل  َبِة لَِربِّ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳُل يف َحقِّ َذاتِِه الَعلِي ِة: ﴿بالنِّس 

َدُه اَليُّ الذي ال َيُموُت، واإِلن ُس [88]القصص:  ﴾ں ں ڱ ڱ . َفُهَو َوح 

ِت،  ِش، َوَمَلُك املَو  واجِلنُّ ََجِيَعا  َيُموُتوَن، َوَكَذلَِك املََلِئَكُة، َوَِحََلُة الَعر 

يُل؛ َوَين َفِرُد الَواِحُد الََحدُ  ِ  َتَباَرَك وتعاىل. هذا،  َوِجَب 
ِ
ُموَمِة والَبَقاء ي  اُر بالد  الَقه 

 والل تعاىل أعلم.
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ق بني آيتني من كتاب اهلل عز وجل، األوىل قوله : كيف نوّف28السؤال

 ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿تعاىل: 
 ڳ گ گ گ﴿. والثانية قوله تعاىل: [48]النساء: 

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 [93: ]النساء ؟﴾ڻ ڻ

َك، وَما اجلواب ِفُر الرشِّ  : اآلَيُة الُوىَل فِيَها َبَيان  َواِضح  بَِأن  اللَ تعاىل ال َيغ 

ِفُرُه اللُ تعاىل، وقد ُيَعاِقُب َمن َماَت عىل َمعِصَيٍة بُِدوِن َتوَبٍة.  ُدوَنُه قد َيغ 

َتَحل   ا اآلَيُة الث انَِيُة، َفِهَي َُم ُموَلة  عىل َمن اس  َقت َل املُؤِمِن والِعَياُذ باللِ  وأم 

َم اللُ تعاىل َفَقد َأََرَك والِعَياُذ باللِ تعاىل. َتَحل  َما َحر   تعاىل، وَمن اس 

 وبناء عىل ذلك:

فاملَعِصَيُة عىل َنوَعَِّي، َمعِصَيُة ُسُلوٍك، وَمعِصَيُة اعتَِقاٍد، فإذا َكاَنت َمعِصَيُة 

 ڻ﴿، والِعَياُذ باللِ تعاىل، فهذا ُمنَدِرج  ََتَت َقولِِه تعاىل: الَعبِد َمعِصَيَة اعتَِقادٍ 

 ﴾.ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

ُه ُمنَدِرج  ََتَت َقولِِه تعاىل:  ا إذا َكاَنت َمعِصَيُتُه َمعِصَيَة ُسُلوٍك، َفإِن  أم 

 .﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿

َتَحل  َقت َل فَل َتَعاُرَض َبََّي اآلَيَتَِّي، لن  اآلَيَة الث انَِيَة َُم ُموَلة  ع ىل َمن اس 

 املُؤِمِن والِعَياُذ باللِ تعاىل. هذا، والل تعاىل أعلم.

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿ق بني قوله تعاىل: : كيف نوّف29السؤال
 ۇئ ۇئ وئ﴿. وقوله تعاىل: [41]ص:  ﴾ىب مب خب حب
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 [17]األنعام:  ؟﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

ُلُه تعاىل َعن َسيِِّدَنا َأيُّوَب َعَلي ِه اجلواب َلُم: : َقو   مئ حئ جئ ی﴿الس 

َلُم ﴾ىب مب خب حب جب يئ ىئ . ُيِفيُد بَِأن  َسيَِّدَنا َأيُّوَب َعَلي ِه الس 

ي َطاِن، َوََل   َبا  َمَع اللِ تعاىل، َحي ُث َنَسَب الضُّ  للش  نِِه َسَبَبا ، َوَتَأدُّ َقاَل ذلَك، لَِكو 

 َين ِسب ُه للِ تعاىل.

ي َطاَن ُيل ِقي لإِلن   َِة لَن  الش  َر التي ُتَقنُِّطُه من َرِح 
َساِن الَوَساِوَس واخلََواطِ

ء  ُيت ِعُب اإِلن َساَن َوَيُضُّ بِِه.  اللِ تعاىل، وهذا ََش 

ُلُه تعاىل:  ا َقو  . فهذا ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿َأم 

َم ُهَو اللُ تعاىل، َقاَل تعاىل:  من َحي ُث الَِقيَقُة، لَن  الَفاِعَل الَِقيِقي  يف الُوُجوِد إِن 

 ى ى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
 .[78]النساء:  ﴾ىئ مئ حئ جئ ی ی

بِِه وَسل َم  َدُه َسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  وهذا َما َأك 

لِِه:  تَ »بَِقو  َة َلو اج  ُم  َلم  َأن  ال   َواع 
ٍ
ء  ََل  َين َفُعوَك إاِل  بََِش 

ٍ
ء َمُعوا َعىَل َأن  َين َفُعوَك بََِش 

 َقد  
ٍ
ء وَك إاِل  بََِش   ََل  َيُضُّ

ٍ
ء وَك بََِش  َتَمُعوا َعىَل َأن  َيُضُّ َقد  َكَتَبُه الُل َلَك، َوَلو اج 

ِن َعب اٍس َرِِضَ اللُ عَ « َكَتَبُه الُل َعَلي َك   نُهم.رواه التمذي َعن  اب 

 وبناء عىل ذلك:

َلُم: ﴿ ُل َسيِِّدَنا َأيُّوَب َعَلي ِه الس  . يف ﴾ىب مب خب حب جب َفَقو 

َلُم: ﴿ َراِهيُم َعَلي ِه الس   ۇئ ۇئ الَِقيَقِة َتَأدُّب  َمَع اللِ تعاىل، َكَم َقاَل َسيُِّدَنا إِب 
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: ﴿[80]الشعراء:  ﴾ۆئ ۆئ  ﴾ڱ ڱ ڱ. َوَكَم َقاَل َسيُِّدَنا اخلَِضُ
 .[79لكهف: ]ا

 . ِ َ اآلَيَتَّي  ، لَِذا ال َتَعاُرَض َبَّي  ا الَِقيَقُة فالُكلُّ من ِعن ِد الِل عز  وجل  َأم 

 هذا، واللُ تعاىل أعلم.

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ق بني قوله تعاىل: : كيف نوّف30السؤال
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ
 ۈ ۆ ۆ﴿. وقوله تعاىل: [51]املائدة:  ﴾ڤ ٹ
 [82]املائدة:  ؟﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

ِمنََِّي من ُمَواالِة الَيُهوِد والن َصاَرى، الذيَن ا: اجلواب ُر املُؤ  ذِّ آلَيُة الُوىَل َُتَ

ُدوا َأو  ِة َحت ى َيَتَهو  ا عن الُم  َضو  ُم َلن  َير  ِلِه، لََن  َلِم َوَأه  َداُء اإِلس  ُهم َأع 

وا، َقاَل تعاىل: ﴿ ُ  ﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱَيَتنََص 
 .[120]البقرة: 

َرا  من ُمَواالِِتِم:  نَا ُُمَذِّ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿لَِذا َقاَل َربُّ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ
 ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ. وَقاَل تعاىل: ﴿﴾ڤ
بِِه وَسل َم: [1]املمتحنة:  إِِنِّ َبِريء  ِمن  ُكلِّ ». وَقاَل َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

كٍ ُمس   ِ  «.لٍِم َمَع ُمرش 

بِِه وَسل َم:  َأاَل اَل َتَراَءى »ُثم  َقاَل َرُسوُل اللِ َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

ا  رواه النسائي َعن  َقي ٍس َرِِضَ اللُ َعنُه.« َناَراُُهَ
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ُلُه تعاىل:  ا َقو   ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿َأم 

َت الِقَراَءَة لآل﴾ۅ ۅ ۋ َم  َياِت التي َتَلت  هذِه اآلَيَة َلَزاَل . َفَلو  َأت 

َكاُل، َقاَل تعاىل:   ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿اإِلش 

 ې ې ې ې ۉ. ثم  َقاَل: ﴿﴾ۅ ۅ ۋ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ*  ائ ى ى

 ٹ*  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ* 

 .[85-82]املائدة:  ﴾ڎ

ة  للذيَن آَمنُوا َفَتَمُم اآليَ  َرُب َمَود   الذيَن ُهم َأق 
ِ
ُ َأن  املَُراَد َبؤالء اِت ُتَبَّيِّ

َد َأن  َتَرُكوا  َم، َبع  بِِه وَسل  ٍد َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  الذيَن آَمنُوا بَِسيِِّدَنا ُُمَم 

، َوَسَأُلوا  َد َأن  َسِمُعوا الَق  َباَر، َوَبع  تِك  اِهِديَن.االس  ُتَبُهم َمَع الش   اللَ تعاىل َأن  َيك 

 وبناء عىل ذلك:

، فاآلَيُة الُوىَل َتن َهى َعن ُمَواالِة الَيُهوِد  ِ َ اآلَيَتَّي  فَل َتَعاُرَض َبَّي 

ة  للذيَن آَمنُوا،  َرَب َمَود  والن َصاَرى، واآلَيُة الث انَِيُة َتِصُف َطاِئَفة  ِمن ُهم َكاُنوا َأق 

بِِه َفأَ  َرَمُهُم اللُ تعاىل باإِليَمِن بَِسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ك 

ِه. هذا، واللُ تعاىل أعلم. ِ  وَسل َم َكالن َجاَِشِّ َوَغري 

 چ چ چ﴿: يقول اهلل تعاىل يف ُسوَرِة السََّْجَدِة: 31السؤال
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مري . الض[24]السجدة:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ

 . على من يرجع؟﴾چ﴿يف قوله: 

ُلُه تعاىل: اجلواب  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿: َقو 

اِئيَل، ملَ ا َكاُنوا َصابِِريَن عىل ﴾ڌ ڍ ڍ َ ْس 
. َكاَن يف َحقِّ َبنِي إِ

ة  َُي ُدوَن إىل  ِديِق ُرُسلِِه، َوَكاَن ِمن ُهم َأِئم  ِك َزَواِجِرِه، َوَتص  َأَواِمِر الل تعاىل، َوَتر 

ُلوا، َسَلَبُهُم الُل  الَقِّ  ُفوا َوَأو  ُلوا َوَحر  ، ثم  ملَ ا َبد  ِ ُعوَن إىل اخلرَي  ِر الِل تعاىل، َوَيد  بَِأم 

ُفوَن الَكلَِم َعن َمَواِضِعِه، فَل  تعاىل َذلَِك املََقاَم، َوَصاَرت  ُقُلوَُبُم َقاِسَية  َُيَرِّ

تَِقاَدا  َصِحيَحا .  َعَمَل َصاِلَا ، وال اع 

 وبناء عىل ذلك:

لِِه تعاىل: ﴿ ِمرُي يف َقو  ِجُع إىل َبنِي چ چ چَفالض  ﴾. َير 

يِن. ِ والَيِقَِّي ُتنَاُل اإِلَماَمُة يف الدِّ َب  : بالص 
ِ
ُض الُعَلَمء اِئيَل؛ َوَقاَل َبع  َ  إِْس 

لِِه تعاىل: ﴿ ِمرُي يف َقو  ا الض   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎَوَأم 

ُلوَقاِت، بَِم فِيِهم َبنُو . َفرَي  [25]السجدة:  ﴾ک ک ک ِجُع إىل ََجِيِع املَخ 

 إَِْساِئيَل.

لِِه تعاىل: ﴿ ِمرُي يف َقو  ﴾. َراِجع  إىل اللِ تعاىل، لُِيِفيَد ڈ ڈوالض 

َم الِقَياَمِة إال اللُ  َ اخلََلِئِق َيو  ِصُل َبَّي  ، فَل َيف  َ تَِصاَص والََص  الت أ ِكيَد واالخ 

. هذا، والل [16]غافر:  ﴾ی ی ی ىئ ىئ ېئعاىل: ﴿تعاىل، َكَم َقاَل ت

 تعاىل أعلم.

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿: يقول اهلل تبارك وتعاىل: 32السؤال
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 ملاذا كان الضمري راجعًا للتجارة دون اللهو؟ [11]اجلمعة:  ﴾ڇ ڇ

ُلُه تعاىل: اجلواب  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿: َقو 

َحاَبِة الكَِراِم َرِِضَ الُل  . يف ُسوَرِة اجلُُمَعِة إَِشاَرة  إىل َما َحَصَل ﴾ڇ من الص 

ِن َعب ِد اللِ  َعنُهم، روى اإلمام البخاري َرِِحَُه الُل تعاىل يف َصِحيِحِه َعن َجابِِر ب 

بِِه  ُن ُنَصلِّ َمَع الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َرِِضَ الُل َعنُهم َقاَل: َبي نََم َنح 

َتَفُتوا إَِلي َها، َحت ى َما َبِقَي َمَع الن بِيِّ َصىل  َوَسل َم  ِمُل َطَعاَما ، َفال  َبَلت  ِعري  ََت  إِذ  َأق 

َيُة: نَا َعرَشَ َرُجََل ؛ َفنََزَلت  َهِذِه اآل  بِِه َوَسل َم إاِل  اث   ڃ﴿ اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 .﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

َو ﴾ڇ چَفَقاَل تعاىل: ﴿ وا إَِلي ِهَم، ِلَن  التَِّجاَرَة والل ه  : ان َفضُّ . َوََل  َيُقل 

ِر؛ َأو ِلَن  التَِّجاَرَة  ك  ِمنََِّي َعن الِعَباَدِة والذِّ َغََلِن املُؤ  ا اللذاِن َيش  ، َوُُهَ َعَمل  َواِحد 

ِو، َوِلَن  الََدَث الذي َنَزَلت  اآلَيةُ  يُء ِعرِي  َأَهمُّ ِعن َدُهم من الل ه  بَِسَببِِه ُهَو ََمِ

ِو. هذا، والل تعاىل أعلم. َتَفى َعن َضِمرِي الل ه  اِم، َفاك  َيَة من الش   ِدح 

]آل  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿: يقول اهلل تبارك وتعاىل: 33السؤال

 ؟﴾ۋ ۋ﴿. الضمري ملن يرجع يف قوله: [129عمران: 

ُلُه تعاىل: اجلواب عىل  . ُهَو َردٌّ ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ﴿: َقو 

نَاُء الِل تعاىل َوَأِحب اُؤُه، َقاَل تعاىل:  ُم َأب  ا َأَن  َعو  َمَقاَلِة الَيُهوِد والن َصاَرى َحي ُث اد 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 .[18]املائدة:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
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ِتَ  اِئِهم، َحي ُث َقاُلوا: َرد  الُل تعاىل عىل الَيُهوِد والن َصاَرى يف َكِذَِبِم َواف 

بَِياِئِه، َوُهم َبنُوُه، َوَلُه َِبِم پ پ ٻ ٻ﴿ ُن امُلن َتِسُبوَن إىل َأن  : َنح  ﴾. َأي 

بُُّهم، َفَرد  اللُ تعاىل َعَلي ِهم: ﴿
ُه تعاىل َُيِ ، َوَأن   ٺ ڀ ڀ ڀ پِعنَاَية 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 ﴾.ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

فِ  ِذيُب وامَلغ  َدُه، َفاللُ ُسب َحاَنُه وتعاىل املَالُِك َفالت ع  َرُة بَِيِد اللِ تعاىل َوح 

َعُل،  َأُل َعم  َيف  ِفَرِة والَعَذاِب، َفَعال  ملَا ُيِريُد، ال ُيس  ُف يف ََجِيِع ِعَباِدِه باملَغ  الـُمَتََصِّ

َأُلوَن.  َوُهم ُيس 

ِل اإلِ  ِفُر ملَِن  َيَشاُء من َأه  َفُح َعن ُهم َفاللُ تعاىل َيغ  يَمِن بِِه ُذُنوََبُم، َوَيص 

لِِه. َضُحُهم بَِعد  ُب َمن  َيَشاُء من ِعَباِدِه الَكافِِريَن الُعَصاِة َوَيف  لِِه، َوُيَعذِّ  بَِفض 

 وبناء عىل ذلك:

لِِه تعاىل: ﴿ ِمرُي يف َقو  َيا ٹ ٿَفالض  ﴾. ُهَو لَِصاِحِب املَِشيَئِة الُعل 

. هذا، والل [29]التكوير:  ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئالَقاِئِل: ﴿

 تعاىل أعلم.

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: يقول اهلل تعاىل يف سورة الزمر: 34السؤال
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
 ڀ﴿. والسؤال: هل الضمري يف قوله تعاىل: [75]الزمر:  ﴾ٿ
 . يعود على املالئكة احلافني من حول العرش؟﴾ڀ

ُلُه تعاىل: اجلواب  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: َقو 
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لِِه تعاىل: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ َد َقو  . َجاَء َبع 

 ڎ ڌ ڌ ڍ*  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ﴿

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎ
 ڻ ڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ*  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ*  ۓ ۓ ے

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ*  ى

 .[74-70]الزمر:  ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

ُل الن اِر الن اَر، فاللُ ُل اجَلن ِة اجلَن َة، وَأه  ِر، َفَدَخَل َأه   تعاىل ملَ ا َقََض الَم 

ََبَ َتَباَرَك وتعاىل َعن َمَلِئَكتِِه  ُلُح َلُه، َأخ  َزَل ُكَل   يف املََحلِّ الذي َيلِيُق بِِه، وَيص  وَأن 

ِش املَِجيِد، يُ  َل الَعر  ُقوَن َحو  ُم ُُمَدِّ ُدوَنُه، َأَن  ِم، وُيَمجِّ ِد َرَبِّ َسبُِّحوَن بَِحم 

َل الَقِضي َة،  ِر، َوَقد َفص  ُهوَنُه َعن الن َقاِئِص واجَلو  ُسوَنُه وُينَزِّ وُيَعظُِّموَنُه، وُيَقدِّ

ِل؛ وهلذا َقاَل: ﴿ َر، َوَحَكَم بالَعد  َ اخلَََلِئِق ڀ ڀَوَقََض الَم  ﴾. أي: َبَّي 

 ﴾.ڀ﴿

َُعُه ـ َناطُِقُه ٿ ٺ ٺ ٺ ٺثم  َقاَل: ﴿ َن َأَج  ﴾. أي: َوَنَطَق الَكو 

َل إىل  نِِد الَقو  لِِه؛ وهلذا ََل  ُيس  ِمِه َوَعد  ِد يف ُحك  َوََبِيُمُه ـ لِل َربِّ الَعاملَََِّي، بالَم 

ِد. ُلوَقاِت َشِهَدت  َلُه بالَم  َلَقُه، َفَدل  عىل َأن  ََجِيَع املَخ   َقاِئٍل، َبل  َأط 

لِِه: ﴿َقاَل قَ  ِد يف َقو  َتَتَح اخلَل َق بالَم   ٻ ٻ ٻ ٱَتاَدُة: اِف 
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لِِه: ﴿[1]النعام:  ﴾پ ٻ ِد يف َقو  َتَتَم بالَم   ڀ ڀ ڀ. َواخ 

 .﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 وبناء عىل ذلك:

لِِه تعاىل:  ِمرُي يف َقو  ﴾. َيُعوُد عىل الَبرَشِ الذيَن َقََض الُل ڀ ڀ﴿فالض 

ِمنُوَن َِحَ َبي نَُهم، وِسيَق ُكلُّ َقو   ُدوا اللَ تعاىل َأوال  ٍم إىل املََقاِم الذي ُينَاِسُبُه، فاملُؤ 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائعىل النَِّعِم ﴿

َد ذلَك ََي َمُدوَن اللَ [74]الزمر:  ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ . ثَمِِِ  َبع 

ِة. هذا، والُل تعاىل أعلم. َمِة الِعن ِدي   تعاىل عىل نِع 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿وجل يف كتابه العظيم: : يقول اهلل عز 35السؤال

فأين  [159]النساء:  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ

 ؟﴾ہ﴿يرجع ضمري قوله تعاىل: 

ِمرِي يف َقولِِه تعاىل: ﴿اجلواب ﴾ ہ ہ: اخَتَلَف الُعَلَمُء يف إِرَجاِع الض 
 عىل َقوَلَِّي:

ِمرُي يف َقولِِه تعاىل: ﴿ ُل: الض  ِدَنا ﴾ َيرِجُع إىل َسيِّ ہ ہالَقوُل الَو 

ُه َما من َأَحٍد من َأهِل  َلُم، وعىل هذا َيُكوُن َمعنَى اآلَيِة: َأن  ِعيَسى َعَليِه الس 

تِِه َعَليِه  َلُم، وذلَك َقبَل َمو  الكَِتاِب إىل َوَسُيؤِمُن بَِسيِِّدَنا ِعيَسى َعَليِه الس 

اَل، َفإِن   ج  ، وَقَتَل الد 
ِ
َمء َلُم، فإذا َنَزَل من الس  ُتُل الس  لِيَب، وَيق  ِِّسُ الص  ُه َيك 

َبُل ِمنُهم إال اإِلسَلَم، وِحينََها ُيؤِمُن َأهُل الكَِتاِب  اخِلنِزيَر، وَيَضُع اجِلزَيَة، قَل َيق 
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ُه ََل  َيُمت  من َقبُل، وهذا اإِليَمُن َينَفُع من  ، وَأن  ُه َحقٌّ تِِه، وَيعَلُموَن َأن  بِِه َقبَل َمو 

 الِكَتاِب. هذا، والل تعاىل أعلم. آَمَن من َأهلِ 

ِمرُي يف َقولِِه تعاىل: ﴿ ﴾ َيرِجُع إىل الكَِتاِِبِّ ہ ہالَقوُل الث اِِن: الض 

ُه َما من َأَحٍد من َأهِل الِكَتاِب إال  ِسِه، وعىل هذا َيُكوُن َمعنَى اآلَيِة: َأن  َنف 

َلُم، وأَ  ، وذلَك ِعنَدَما َوَسُيؤِمُن بَِسيِِّدَنا ِعيَسى َعَليِه الس  ُه ََل َيُمت  ، وَأن  ن ُه َحقٌّ

ُيَعاِيُن َسَكَراِت املَوِت، وهذا اإِليَمُن ال َينَفُع َصاِحَبُه، لن  اللَ تعاىل َيُقوُل: 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿

 .[18]النساء:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 وبناء عىل ذلك:

ِمرُي يف َقولِِه تعاىل: ﴿ ُه َيُعوُد ﴾ َُيَتَمُل أَ ہ ہ ہ ۀ ۀفالض  ن 

ُه َيُعوُد عىل ُكلِّ كَِتاِِب  َيُكوُن  َلُم، وَُيَتَمُل َأن  ِمرُي عىل َسيِِّدَنا ِعيَسى َعَليِه الس  الض 

َلُم. هذا، والل تعاىل أعلم.  يف َزَمِن ُنُزوِل َسيِِّدَنا ِعيَسى َعَليِه الس 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ﴿: يف قوله تعاىل: 36السؤال
. الضمري يف قوله [2]فاطر:  ﴾وئ وئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 . أين يرجع؟﴾ائ ائ ى ى ې﴿تعاىل: 

، وَأن ُه ال َمانَِع ملَِا ا: اجلواب  ََل  َيُكن 
ُه َما َشاَء َكاَن، وَما ََل  َيَشأ  َِبُ َأن  للُ تعاىل ُُي 

طَِي ملَِا َمنََع. َطى، وال ُمع   َأع 

َياَن، َأن  روى اإلمام البخاري َأن  امل ُِغرَيَة َكَتَب  ِن َأِِب ُسف  إِىَل ُمَعاِوَيَة ب 

بِِه وَسل َم َكاَن َيُقوُل يِف ُدُبِر ُكلِّ َصََلٍة  َرُسوَل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 
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ُد، َوهُ »إَِذا َسل َم:  َم  يَك َلُه، َلُه امل ُل ُك َوَلُه ال  َدُه اَل ََرِ َو َعىَل ُكلِّ اَل إَِلَه إاِل  اللُ َوح 

َدِّ  َت، َواَل َين َفُع َذا اجل  َا َمنَع 
ِطَي ملِ َطي َت، َواَل ُمع  ، الل ُهم  اَل َمانَِع ملَِا َأع   َقِدير 

ٍ
ء ََش 

َدُّ   «.ِمن َك اجل 

ِريِّ َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َكاَن  ُد  وروى اإلمام مسلم َعن  َأِِب َسِعيٍد اخل 

ُكوِع  َرُسوُل الِل َصىل  اللُ  َم إَِذا َرَفَع َرأ َسُه ِمن الرُّ بِِه وَسل  َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

ُد، »َقاَل:   َبع 
ٍ
ء ُء َما ِشئ َت ِمن  ََش  ِض َوِمل  َر  َمَواِت َوال  ُء الس  ُد ِمل  َم  نَا َلَك ال  َرب 

نَا لَ  َعب ُد، َوُكلُّ ِد، َأَحقُّ َما َقاَل ال   َوامل َج 
ِ
َل الث نَاء ، الل ُهم  اَل َمانَِع ملَِا َأه  َك َعب د 

َدُّ  َدِّ ِمن َك اجل  َت، َواَل َين َفُع َذا اجل  َا َمنَع 
طَِي ملِ َطي َت، َواَل ُمع   «.َأع 

لِِه تعاىل: ﴿ ِمرَي يف َقو  ﴾. ۉ ۉ ۅفاللُ َتَباَرَك وتعاىل َأن َث الض 

لِِه تعاىل: ﴿ َرُه يف َقو   ﴾.ى ى ېوَذك 
ِكرِي َفِفي الُوىَل أَ  ِل من الت ذ  َرى عىل الَص  َِة، وَتَرَك الُخ  ِح  نِيِث الر  َثُه لَِتأ  ن 

َساكِِه.ائ ائ﴿ ِد إِم   ﴾. َأي: من َبع 

 وبناء عىل ذلك:

لِِه تعاىل: ﴿ ِمرُي يف َقو  َساِك. ائ ائ ى ى ېفالض  ﴾. َراِجع  عىل اإِلم 

 هذا، واللُ تعاىل أعلم.

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿: يقول اهلل تعاىل: 37السؤال
 * ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑ
 ڻ ڻ ڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 ے ے ھ ھ ھ * ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
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. [13ـ11]النحل:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

ويف  ﴾ہ﴿ويف الثانية:  ﴾گ﴿ملاذا قال تعاىل يف اآلية اأُلوَلى: 

 ؟﴾ۇ﴿الثالثة:  

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿: يف َقولِِه تعاىل: اجلواب

َد ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑ ﴾. َوح 

يُتوِن، والن ِخيِل، والَعنَاِب، وُكلِّ  اآلَيَة، رِع، والز  لن  ََجِيَع َما َأخََبَ َعنُه من الز 

 َواِحٍد، وهَو املَاُء.
ٍ
 الث َمَراِت، َينُبُت من ََشء

ا َقوُلُه تعاىل: ﴿  ڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳأم 

﴾. َفَجَمَع اآلَيَة، َفَقاَل: ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 من املَ ہ﴿
ٍ
، َبل يف ُكلِّ َواِحٍد ِمنَها ﴾ لن  ُكل  ََشء ُكوَراِت بَِحدِّ َذاتِِه آَية  ذ 

. رَية 
 آَيات  َكثِ

ا َقوُلُه تعاىل: ﴿  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھأم 

َد اآلَيَة، لن  ََجِيَع َجَواِهِر الَرِض، ۆ ۇ ۇ ڭ ﴾. َفَوح 

ِة واَلِديِد وَغرِيَها من املَنَافِِع، هَي ُكلَُّها  َهِب الِفض   الَواِحِد، كالذ 
ِ
ء كالَش 

َها، وهَي الَرُض. هذا، والل تعاىل أعلم. َدُرَها من ُأمِّ  َمص 

 ې ې﴿: َقاَل تعاىل حكايًة عن سيدنا يوسف عليه السالم: 38السؤال
. ملاذا [4]يوسف:  ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 ؟﴾وئ.... ى﴿كرر: 

ُلُه تعاىل ِحَكاَية  َعن َسيِِّدَنا ُيوُسَف َعلَ اجلواب َلُم: : َقو   ې ې﴿ي ِه الس 
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، ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى َرار  . َلي َس فِيِه َتك 

ُقوَب  ِديِر السؤال َوَقَع َجَواَبا  َلُه، َكَأن  َسيَِّدَنا َيع  ـَتأ َنف  عىل َتق  إِن َم ُهَو َكَلم  ُمس 

لِِه: ﴿ َلُم ِعن َد َقو  َلُم َقاَل لَِسيِِّدَنا ُيوُسَف َعَلي ِه الس   ائ ى ى ې َعَلي ِه الس 

َتُهم؟ َفَقاَل: ﴿ەئ ەئ ائ  ﴾.ۇئ وئ وئ﴾: َكي َف َرَأي 

 وبناء عىل ذلك:

، َوَقَع َجَوابا  للسؤال. هذا،  َتأ َنف  ، َبل  ُهَو َكَلم  ُمس  َرار  َفَلي َس ُهنَاَك َتك 

 والل تعاىل أعلم.

ملاذا وردت  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿: قال تعاىل: 39السؤال

 ومل ترد كواحدة؟ ﴾ٿ﴿

ُظ الَواِحَدِة فَل : َكلِمَ اجلواب ا َلف  ِد وللَجَمَعِة، وَأم  ُلُح للَفر  َة الََحِد َتص 

َرِد. ُلُح إال للُمف   َيص 

ِديُر: َلي َست  ُكلُّ  ٍر َُم ُذوٍف، َفَيُكوُن الت ق  ف  ملَُِذك  ُضُهم َقاَل: َأَحد  َوص  وَبع 

 ِ  يف َعَص 
ِ
ِص َواِحَدٍة من النَِّساء ، َفُكلُّ َواِحَدٍة ِمن ُكن  َواِحَدٍة ِمن ُكن  َكَشخ  ُكن 

ِجي ِة لَِرُسوِل اللِ َصىل   و  ِف الز  َتاَزت  بِِه من ََرَ َا ام 
، ملِ َأف َضُل من ُكلِّ َواِحَدٍة ِمن ُهن 

ِمنََِّي. بِِه وَسل َم، وُأُموَمِة امُلؤ   اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 وبناء عىل ذلك:

نَا ع ُلُح للَواِحَدِة َفَلم  َيُقل  َربُّ ظ  َعامٌّ َيص  : َكَواِحَدٍة؛ لَن  الََحَد َلف  ز  وجل 

ِر واملَُؤن ِث. ِع واملَُذك   واجلَم 
ِ
نََّي   واالث 

َيت   ؛ إذا ُتُقصِّ
ِ
ُتن  َكَجَمَعٍة َواِحَدٍة من ََجَاَعاِت النَِّساء نَى: َلس  َفَيُكوُن املَع 
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 َواِحَدة  َواحِ 
ِ
ِل ََجَاَعُة النَِّساء َدة  ََل  ُيوَجد  ِمن ُهن  ََجَاَعة  َواِحَدة  ُتَساِويُكن  يف الَفض 

بِِه وَسل مَ   الن بِيِّ َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 
ِ
ابَِقِة، وهذِه ُخُصوِصي ة  لِنَِساء . والس 

 هذا، واللُ تعاىل أعلم.

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: يقول اهلل تعاىل: 40السؤال
 . ما هي هذه الكلمة؟[64ل عمران: ]آ ﴾ڄ

ُلُه تعاىل: اجلواب  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: َقو 

بِِه ﴾ڄ ر  من اللِ تعاىل لَِسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  . َأم 

ِل الكَِتاِب من َُيُوَد َوَنَصاَرى، َوَمن َجَرى ََم   َراُهم: َوَسل َم َأن  َيُقوَل جِلَِميِع أه 

لِِه تعاىل: ﴿ڦ ڦ ڤ﴿ َلُة املُِفيَدُة، َكَقو  َمُة ِهَي اجلُم 
 ۆ ۇ﴾. والَكلِ

ِل الَعب ِد: ﴿[100]املؤمنون:  ﴾ٴۇ ۈ ۈ  ۓ*  ے ے . إَِشاَرة  إىل َقو 

 .[100-99]املؤمنون:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ

لِِه تعاىل: ﴿ ُصوُد من َقو  نِي: إىل َكلَِمٍة َعاِدَلٍة ڦ ڦ ڦواملَق  ﴾. َيع 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄَبي نَنَا، وهذِه الَكلَِمُة ِهَي: ﴿ َوَسطٍ 

 ﴾.ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 وبناء عىل ذلك:

َد الَل تعاىل،   ِل واإِلن َصاِف، َأن  ُنَوحِّ َمُة الَعد 
فالَكلَِمُة يف هذِه اآلَيِة، ِهَي َكلِ

َك  ِ ُبوٍد ِسَواُه، فَل ُنرش  َأ من ُكلِّ َمع  َ ُه، َوَنَب  َ ُبَد َغري  بِِه َشي َئا . هذا، والل تعاىل فَل َنع 

 أعلم.
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 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿: يقول اهلل تعاىل: 41السؤال
 ۉ ۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
. كيف يكذب العابدون، وهم يف [86]النحل:  ﴾ې ې

 احلقيقة عبدوهم من دون اهلل تعاىل؟

ِم الِقَياَمِة بَِأن   أوالً:: اجلواب َنا اللُ عز  وجل  َعن َيو  ََبَ ُأ َلَقد َأخ  َف َيَتََب  ُه َسو 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ںُكلُّ َمت ُبوٍع من َتابِِعِه إَِذا َكاَنا عىل َضَلٍل، َقاَل تعاىل: ﴿

 ے ے ھ ھ*  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ
 ٹ ٹ. وَقاَل تعاىل: ﴿[167-166]البقرة:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 ک ڑ ڑ. وَقاَل تعاىل: ﴿[21]إبراهيم:  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
 ہ ہ ہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
 .[22]إبراهيم:  ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

كََِّي َوآهِلَتِِهُم ثانيًا:  ِ َنا اللُ عز  وجل  َعن املُرش  َِبُ يف هذِه اآلَيِة الَكِريَمِة ُُي 

َكاَءُهُم الذيَن َكاُنوا التي َعَبُدوهَ  ُكوَن َُرَ ِ ا من ُدوِن الِل تعاىل ِعن َدَما َيَرى املُرش 

 ُهم َسَبُب 
ِ
َياطَِِّي، َيُقوُلوَن: هؤالء نَاِم والش  ُبُدوََنُم من ُدوِن الِل تعاىل َكالَص  َيع 

ُبُدُهم من ُدونَِك.  الذيَن ُكن ا َنع 
ِ
ِرَنا، هؤالء  َضَللِنَا َوُكف 
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دُّ  ُن  َفرَيُ ، َما َنح  ُتم  م: َكَذب 
هِلِ كََِّي بَِقو  ِ َها عىل املُرش  ِ نَاِم َوَغري  َكاُء من الَص  َ الرشُّ

َناُكم  ََب  ُبُدوَنا، وال َأج  ا آهِلَة  من ُدوِن الِل َفاع  : َأن  َناُكم بِِعَباَدتِنَا، وال ُقل نَا َلُكم  َأَمر 

ُتُم  اِك باللِ تعاىل، َوَلكِن  َأن  َ لِيَدا  عىل اإِلَر  ، َتق  َوج  ِريَق املِع  ُتم هذا الط  َت  الذيَن اخ 

. ِل عىل الَقِّ
َواِئُكم  َوَشَهَواتُِكم، َوإِيَثاَرا  للَباطِ َجاَبة  ِلَه 

تِ ، َواس   آِلَباِئُكم 

 وبناء عىل ذلك:

ُب الَعابِِديَن هَلُم من دُ  نَاُم َوُكلُّ َمن ُعبَِد من ُدوِن الِل تعاىل ُيَكذِّ وِن فالَص 

ُهم إىل ِعَباَدِِتِم من ُدوِن الِل تعاىل، َبل  ُهم َجَعُلوُهم آهِلَة   ُم َما َدَعو  اللِ تعاىل، بَِأَن 

نَاُم َما َقاَلت  هَلُم:  ُم آهِلَة  من ُدوِن اللِ تعاىل، َوَسيُِّدَنا إِ من ُدوِن اللِ تعاىل، الَص  َن 

َلُم َما َقاَل هَلُم ي َطاُن َما َقاَل هَلُم  ِعيَسى َعَلي ِه الس  ِل، َبل  َحت ى الش  ِمث َل هذا الَقو 

ا  َعن ُه: ﴿  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳهذا، َبل  َكَم َقاَل تعاىل َُم َِبَ

 . هذا، والل تعاىل أعلم.[22]إبراهيم:  ﴾ڻ ڻ

 ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿: يقول اهلل تعاىل يف سورة هود: 42السؤال
 فار والتوبة؟ما هو الفرق بني االستغ [3]هود: 

َم اجلواب نَا عز  وجل  َيأُمُر ِعَباَدُه باالستِغَفاِر ثم  بالت وَبِة، وَقد  : َربُّ

ا الت وَبُة َفِهَي  ، وأم 
ِ ت  االستِغَفاَر عىل الت وَبِة، لن  االستِغَفاَر َطَلُب الُغفَراِن والس 

.  إَِناَبة  وُرُجوع 

أن َيسَتغِفَر اللَ تعاىل من ََجِيِع املََعاِِص لذلَك من الَواِجِب عىل امُلؤِمِن 

ُجوِع إىل اللِ َتَباَرَك  نَِة، ثم  َيُتوَب إىل اللِ تعاىل، وذلَك بالرُّ
واآلَثاِم الظ اِهَرِة والَباطِ

َها، وَجاِزَما  عىل أن ال َيُعوَد إَِليَها، َبعَد  ِك املََعاِِص ُكلِّ وتعاىل، َعاِزَما  عىل َتر 

ُجو  ِع إىل الِل تعاىل َعم  َكاَن فِيِه.الرُّ
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 وبناء عىل ذلك:

َمة  للت وَبِة، وذلَك  َم االستِغَفاُر عىل الت وَبِة، لن  االستِغَفاَر ُمَقدِّ َفُقدِّ

َقا  َما َأَراَد اللُ تعاىل ِمنُه. ، ُُمَقِّ ِّ ِك الرش   باالستِغَفاِر، ثم  ُيقبُِل عىل اخلرَِي َبعَد َتر 

ِد، وعىل فاملُؤمِ  ِه َعاِزَما  عىل َعَدِم الَعو  َتغِفُر من َذنبِِه، ثم  َيرِجُع إىل َربِّ ُن َيس 

ِل َما َأَراَد اللُ تعاىل. هذا، والل تعاىل أعلم.  فِع 

 ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: يقول اهلل تعاىل: 43السؤال
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ * ڀ

فهل خلق اإلنسان  [119-118]هود:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 الختالف أم للرمحة؟ل

﴾ َيعنِي: َلو پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: َقوُلُه تعاىل: اجلواب

َزاِن ُعُقوهِلَا،  َأَراَد اللُ تعاىل أن َيُكوَن الن اُس ََجَاَعة  َواِحَدة  يف ِدينَِها وَتقَواَها واتِّ

ر  وال إِفَساد  َلَكاَن ذلَك، وَأعَطاُهُم االختِ  َح بَِحيُث ال َيَقُع من َأَحٍد ُكف  َياَر، َوَوض 

َة، وهذا َكَقولِِه تعاىل: ﴿ ِريَق، وَأَقاَم َعَليِهُم الُج   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹهَلُُم الط 

 .[99]يونس:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

ا َقوُلُه تعاىل: ﴿  ڀ ڀ پأم 
ِ
ُه َيعنِي: وَلِكن ُهُم اخَتَلُفوا بُِسوء ﴾ َفإِن 

َهَواِت، وبِإِ  َباِعِهم للش  َرِِتُِم التي َفَطَرُهُم اللُ تعاىل َعَليَها، َرأ ُِيِم، وباتِّ َضاَعِة فِط 

 االختَِياِريِّ الذي َأعَطاُهُم الُل تعاىل 
ِ
ء ِرَفتِِه، فباجلُز  وبَِسَبِب ِعنَاِدِهم للَحقِّ َبعَد َمع 

ُضُهم َسَلَك َسبِيَل اهِلَداَيِة، واآلَخُر َسَلَك َسبِيَل الِغَواَيِة باختَِيارِ  اُه، َبع  ِه، َفِمنُهم إِي 

يُف، وِمنُهم من َجَعَل َهَواُه ُمنَضبَِطا   ِ ُع الرش  من َجَعَل َهَواُه ِخَلَفا  ملَِا َجاَء بِِه الرش 

ُسُل الكَِراُم.  بَِم َجاَء بِِه الرُّ
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ا َقوُلُه تعاىل: ﴿ ُه َيعنِي: أن  الَل ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀأم  ﴾ َفإِن 

م عىل االلتَِزاِم َبذا الت كلِيِف بأن  َخَلَقُهم عىل تعاىل َخَلَقُهم للت كلِيِف، وَأَعاََنُ 

َرِة، وَأعَطاُهُم الُعُقوَل، وَأرَسَل إَِليِهُم الُرُسَل، ثم  َأعَطاُهُم االختَِياَر،  الِفط 

 
ِ
َرَة اللِ تعاىل بَِسَبِب ُسوء لَِيُكوُنوا يف َرَِحِة اللِ تعاىل ََجِيَعا ، وَلكِن ُهم َأفَسُدوا فِط 

َهَواِت، َفَحَرُموا َأنُفَسُهم من َرَِحِة اللِ تعاىل.اختِ  َباِعِهم للش   َياِرِهم، واتِّ

 وبناء عىل ذلك:

فاللُ تعاىل َقاِدر  عىل أن ََيَعَل الن اَس كاملََلِئَكِة الكَِراِم، ال َيعُصوَن الَل َما 

وتعاىل أن َُيُلَقُهم لَلختَِباِر  َأَمَرُهم، وَيفَعُلوَن َما ُيؤَمُروَن، وَلكِن ُه َشاَء َتَباَركَ 

َداَيتِِهم َرَِحة  ِمنُه  َع هِلِ ، وَأعَطاُهُم الُقدَرَة عىل االختَِياِر، وَأنَزَل هَلُُم الرش 
ِ
واالبتَِلء

تعاىل، ولكن باختَِياِرِهُم اخَتَلُفوا، َفِمنُهم من آَمَن َفَكاَن من َأهِل اجَلن ِة، وِمنُهم 

 هِل الن اِر.من َكَفَر َفَكاَن من أَ 

َفَهَدى اللُ تعاىل اجلَِميَع ِهَداَيَة ِدالَلٍة، َفمن َسَأَل الَل تعاىل الَعوَن عىل 

ِي َرِِحَُه اللُ تعاىل َوَأَعاَنُه، وِمنُهم من َأعَرَض عن ذلَك َفَخِِّسَ  االلتَِزاِم َبذا اهلَد 

نَيا واآلِخَرِة. هذا، والل تعاىل أعلم.  الدُّ

انت كفالة سيدنا زكريا عليه السالم للسيدة : كيف ك44السؤال

 مريم؟ هل كانت عن طريق الوحي؟

َراَن: ﴿اجلواب َرَأِة ِعم  ِل ام   ائ ائ ى ى : قال تعاىل َبعَد َقو 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴾: ﴿وئ ەئ ەئ

 .[37-36]آل عمران:  ﴾ېئ
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  ٍ ، َفَتَشا نََة إَِماِمِهم  َوَسيِِّدِهم  اِئيَل،  َقاَل َقَتاَدُة: َكاَنت  َمرَيُم اب  َ َعَليَها َبنُو إْس 

ُعوا َعَليَها  َتَ ُم   مهِ امِ هَ ِس بِ َفاق  ُفُلَها َأُيُّ ا َفَقَرَعُهم   ؟َيك  َج َخاَلتَِها، َزَكِري  ، وَكاَن َزو 

َها إَِليِه. اهـ.  َفَضم 

 وبناء عىل ذلك:

يَِّدِة مَ  َلُم للس  ا َعَليِه الس  رَيَم َعن َطِريِق فقد َكاَنت  َكَفاَلُة َسيِِّدَنا َزَكِري 

َعِة. هذا، والل تعاىل أعلم.  الُقر 

: عندما رأى سيدنا زكريا عليه السالم خارقة العادة للسيدة 45السؤال

 جث يت ىت خت حت جت يب ىب خب حب جب يئ﴿مريم حني سأهلا: 
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿. دعا ربه بقوله: ﴾حج يث ىث مث

 ٿ﴿. فبشرته املالئكة بيحيى، قال تعاىل: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 چ ڃ﴿. بعد البشارة قال: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
. ملاذا [40-37]آل عمران:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 تعجب سيدنا زكريا عليه السالم؟

َة، اجلواب ي  رِّ ُه عز  وجل  الذُّ َلُم ِعن َدَما َسَأَل َرب  ا َعَليِه الس  : َسيُِّدَنا َزَكِري 

ُه املََلِئَكُة، وَقاَل:  ت  َ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿وَبرش 

َم َقاَل ذلَك عىل ﴾ڍ َرتِِه، إِن  ِد الِل عز  وجل  وال يف ُقد  ا  يف َوع  . ََل  َيُكن  َشاك 

َلِم، َفَيُكوُن املَعنَى: من َأيِّ ِجَهٍة َيُكوُن ِِلَ الَوَلُد؟ ع 
تِ َهاِم واالس  تِف   َسبِيِل االس 

ِر َعن َزوَجتِي، ؟ أم َيُكوُن عىل َحالِنَا من  َأَيُكوُن بِإَِزاَلِة الُعق  وَردِّ َشَباِِب َعَل 

؟ َفَأَجاَبُه اللُ تعاىل بَِقولِِه: ﴿ ِف والكََِبِ ع  ]آل  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌالض 
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ٍِ َزوَجتِِه َكَم َقاَل تعاىل: ﴿[40عمران:  َل  ۉ ۉ. وَكاَن ذلَك بِإِص 

 . هذا، والل تعاىل أعلم.[90]النبياء:  ﴾ې

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿اىل يف حق بين إسرائيل: : يف قوله تع46السؤال
 هل وقع هذا أم ال؟ [4]اإلسراء: 

ُل اللِ َتَباَرَك وتعاىل: ﴿اجلواب  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ : َقو 

 گ ک ک ک ک*  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

*  ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ے ے ھ* 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ
 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ*  ې

 .[8-4]اإلْساء: 

 يف ذلَك، 
ِ
اِئيَل فِيِهٍِ َكَلم  َطِويل  وِخَلف  َكبرِي  َبََّي الُعَلَمء َ ْس 

َفَفَساُد َبنِي إِ

َلُم، َفَأرَسَل الُل  ا َعَليِه الس  ُم َأفَسُدوا أوال  بَِقت ِل َسيِِّدَنا َزَكِري  وَأقَرُب الَقَواِل: َأَن 

وا ِمنُهم َكثرَِيا ، ومل ا َتاُبوا َخل َصُهُم الُل من  إَِليِهم ُغَزاة  من َفاِرَس  ُبوُهم وَأَْسُ َفَعذ 

َساِد. َرا  هَلُم من الَعوَدِة إىل اإِلف  ِة، ُُمَذِّ ُهم بِالن ِعيٍم والُقو  ، وَأَمد  ِ  الَْس 

ا َعَليهِ  ة  َثانَِية  بَِقت ِل َنبِيِّ الِل ََيَيى بِن َزَكِري  َلُم، َفَسل َط الُل َفَأفَسُدوا َمر  َم الس 

َتَقَم ِمنُهم.  َعَليِهم من ان 
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 وبناء عىل ذلك:

ِة الُوىَل َقبَل ِرَساَلِة  َلِم، يف امُلد  َساُد ِمنُهم َحَصَل َقبَل ُظُهوِر اإِلس  فاإِلف 

َثِة َسيِِّدَنا ِعيَسى َعلَ  َلُم، والث انَِيُة َبعَد بِع  َلُم.َسيِِّدَنا ِعيَسى َعَليِه الس   يِه الس 

ُلُه تعاىل: ﴿ َساُد ڈ ڈ ڎ ڎوَقو  ، فاإِلف  َ ﴾. ال َيقَتِِض الََص 

لِِه تعاىل: ﴿ َتَِّي، بَِدلِيِل َقو  ُصُل ِمنُهم َبعَد املَر   ﴾.پ پ پَسَيح 
َسُدوا َفَسُيَسلُِّط الُل َعَليِهم َمن َين َتِقُم ِمنُه من ِعَباِد الِل  ُه إذا َأف  وهذا ُيِفيُد بَِأن 

َل باالن تَِقاِم ِمنُهم َعاِجَل  َغرَي  ِديِد، وَأسَأُل اللَ تعاىل أن ُيَعجِّ تعاىل ُأوِِل الَبأ ِس الش 

 آِجٍل. هذا، والل تعاىل أعلم.

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: يقول اهلل تبارك وتعاىل: 47السؤال
 . هل يفيد أن هناك تكربًا حبق؟[146]األعراف:  ﴾ڇ چ چ

ُلُه تعاىل: اجلواب  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: َقو 

ُلوَقاِت، ﴾ڇ چ ، ولكن َليَس لََحٍد من املَخ  َياَء بَِحق  ِ َب 
. ُيِفيُد بَِأن  ُهنَاَك كِ

َياُء. هذا، والل  ِ َمِد، الذي َلُه الكَِب  ِد الص  ا  للِ الَواِحِد الََحِد، الَفر  َبل هَو َحَص 

 تعاىل أعلم.

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: يقول اهلل تعاىل يف سورة احلجر: 48السؤال
. [5-4]احلجر:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ * ڦ ڦ

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿ويقول يف سورة اإلسراء: 
 ﴾جت يب ىب مب خب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

 . هل ينطبق هذا الوعيد علينا يف هذِه األزمة؟[58]اإلسراء: 
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 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: َقوُل الِل تعاىل يف سورة الجر: اجلواب

َما َأهَلَك . َيعنِي: َأن ُه ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ * ڦ ڦ

ة  َحاَن َهَلُكَها  ُر ُأم  َها، وَأن ُه ال ُيَؤخِّ
 َأَجلِ

ِ
تَِهاء ِة َعَليَها وان  َقرَية  إال َبعَد ِقَياِم الُج 

َة، وإِرَشاد  هَلُم إىل  ِل َمك  ِِتِم، وهذا َتنبِيه  لَه  ُموَن عن ُمد  عن ِميَقاِِتَا، وال َيَتَقد 

وَن بِِه اهلََلَك. اإِلقَلِع َعم  ُهم فِيِه من َتِحقُّ ِك والِعنَاِد واإِلَلاِد، الذي َيس   الرشِّ 

ا َقوُلُه تعاىل:   حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ﴿أم 

. َفَيُقوُل ِعن َدَها ابُن َكثِرٍي ﴾جت يب ىب مب خب جب يئ ىئ مئ

ُه  َبار  من اللِ عز  وجل  بَِأن   هُ دَ ن  عِ  هُ بَ تَ كَ  دقَ  َم بِ  ََض قَ وَ  َتمَ َح  قدَرِِحَُه اللُ تعاىل: هذا إخ 

 ه  يُ َس  إال ةٍ ريَ قَ  نمِ  امَ  هُ ن  أَ : وظِ فُ ح  املَ  ٍِ و  الل   يف
  اهَ لَ ه  أَ  يدَ بِ يُ  ن  أَ بِ  ا،هَ كُ لِ

 أو مهُ يعَ ََجِ

 اب   أو لٍ ت  قَ بِ  ام  إِ ﴾. جب يئ ﴿ مََبُ ذِّ عَ يُ 
 تِ

ٍ
 ِب بَ َس بِ  ذلَك  ونُ كُ يَ  َم ن  إِ وَ  ،اءُ َش يَ  َم بِ  َلء

 ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿: ةَ ياِض املَ  مِ مَ الُ  عنِ  اَل قَ  َم كَ  م،اهُ ايَ طَ َخ وَ  موَِبِ نُ ذُ 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿: تعاىل وقال. [101]هود:  ﴾ڃ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ*  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .[9-8]الطَلق:  ﴾ہ

 وبناء عىل ذلك:

ُه َتَباَرَك وتعاىل ال ُُي لُِك َقرَية   َفَهاَتاِن اآلَيَتاِن إِنَذار  من اللِ تعاىل لِِعَباِدِه، بَِأن 

رِعي ِة.إال بَ  تَِكاِب املَُخاَلَفاِت ال  ِة َعَليِهم، وُظل ِمِهم لَنُفِسِهم بار   عَد ِقَياِم الُج 

 وَنرُجو اللَ تعاىل أن ال َينَطبَِق هذا َعَلينَا يف هذِه الَزَمِة. هذا، والل 

 تعاىل أعلم.
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 گ گ گ ک ک ک ک﴿: يقول اهلل تعاىل: 49السؤال
 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 . فماذا كانت تكتم املالئكة؟[33]البقرة:  ﴾ۀ ڻ

َلُم، َقاَل اجلواب : ِعن َدَما َأَراَد الُل تعاىل َخل َق َسيِِّدَنا آَدَم َعَليِه الس 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ للَمَلِئَكِة: ﴿

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
ُل اللِ تعاىل هَلُم: ﴿[30]البقرة:  ﴾ڦ  ڻ ڻ ں . وعىل هذا َيُكوُن َقو 

هُلُم: ﴿ۀ ڻ ڻ ُه، وهَو َقو  َم الذي َأب َدو 
 ٺ ڀ ڀ﴾ َيعنِي: َعلِ

 .؟﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ُم َأف َضُل من  ُتُموَن يف ُنُفوِسِهم َأَن  وكذلَك َعلَِم َتَباَرَك وتعاىل َما َكاُنوا َيك 

ُصوَن اللَ َما أَ  ُم ال َيع  َلُم، وذلَك لََن  َعُلوَن َما َسيِِّدَنا آَدَم َعَليِه الس  َمَرُهم وَيف 

َمُروَن.  ُيؤ 

 وبناء عىل ذلك:

نَا عز  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںَقوُلُه تعاىل: ﴿أوالً:  ﴾ َيعنِي: َربُّ

لِنُُه املََلِئَكُة ما وَما  ، َسَواء  َما ُيع  يط 
 ُُمِ
ٍ
ء َفى، وهَو بُِكلِّ ََش  َلُم الِّسِّ  وَأخ  وجل  َيع 

لِنُُه البَ  ُتُموَن، وكذلَك َما ُيع  ُتُموَن.َيك   رَشُ وَما َيك 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ َقوُلُه تعاىل: ﴿ثانيًا: 

يٍف ال َيتِمُّ إال ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ِ ﴾ فِيِه إَِشاَرة  إىل َأن  ُكل  َترش 

ُلوُق من َتَكالِيٍف. ِر َما ُيَؤدِّي املَخ   بَِقد 
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َتَحق  ُسُجوَد املََلِئَكةِ  َلُم َما اس  ِن؛  وَسيُِّدَنا آَدُم َعَليِه الس  َري  إال َبعَد َأم 

ِة اخِلَلَفِة  ا  ملَُِباََرَ تَِباِر، وبذلَك َصاَر ُمَعد  ُل: الِعل ُم، الث اِِن: َنَجاُحُه باالخ  الَو 

 بُِكلِّ َما َعَليَها، وبُِكلِّ َما هَلَا.

ُه َمَكاَنُه. هذا، واللُ َتِزَم ُكلُّ ََم ُلوٍق َحد  ِقُف لَِيل  َد املَو  د   تعاىل أعلم. وَبذا ََتَ

 ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: يقول اهلل تعاىل: 50السؤال
. فما هي حقيقة حياة الشهداء [154]البقرة:  ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ

 يف علم الربزخ؟

وٍق  َعن  : روى اإلمام مسلم اجلواب ُ نَا: َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  َمِّس   َعب دَ  َسَأل 

َيةِ  َهِذهِ  َعن  اللِ   ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿ :اآل 

 .[169]آل عمران:  ﴾ڻ ڻ

ا َأَما :َقاَل  نَا َقد   إِن  َواُحُهم  » :َفَقاَل  ،َذلَِك  َعن   َسَأل  ِف  يِف  َأر  ٍ  َجو  ٍ  َطري   هَلَا ُخض 

َقة   َقنَاِديُل  شِ  ُمَعل  َعر  ٍُ  بِال  َ َن ةِ  ِمن َتِّس  َك  إىَِل  َتأ ِوي ُثم   ،َشاَءت   َحي ُث  اجل   تِل 

َقنَاِديلِ  ُم َلي ِهم  إِ  َفاط َلعَ  ،ال  َتُهونَ  َهل   :َفَقاَل  ،اطََِّلَعة   َرَبُّ  ؟ا  َشي ئَ  َتش 

  َأي   :َقاُلوا
ٍ
ء َتِهي ََش  نُ  َنش  ٍُ  َوَنح  َ َن ةِ  ِمن َنِّس   ؟ِشئ نَا َحي ُث  اجل 

اٍت  َثََلَث  َِبِم   َذلَِك  َفَفَعَل  ا َفَلم   ،َمر  ُم   َرَأو  ُكوا َلن   َأَن  َ َأُلوا َأن   ِمن   ُيت   ُيس 

َواَحنَا َتُرد   َأن   ُنِريدُ  ،َربِّ  َيا :اُلواقَ  َساِدَنا يِف  َأر  َتَل  َحت ى َأج  ة   َسبِيلَِك  يِف  ُنق   َمر 

َرى  .ُأخ 

 «.ُتِرُكوا َحاَجة   هَلُم   َلي َس  َأن   َرَأى َفَلم  

ِسرِي ابِن َأِِب َحاتٍِم،  ُعودٍ  ب نِ اللِ  َعب دِ  َعن  وَجاَء يف َتف   :َقاَل  ن هُ عَ اللُ  َرِِضَ  َمس 
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ٍَ  إِن   َوا   َأر 
ِ
َهَداء َواِف  يِف  الشُّ ٍ  َأج  ٍ  َطري  ٍُ  ُخض  َ َن ةِ  يِف  َِبِم   َتِّس   َوإِن   وا،ؤُ َشا َحي ُث  اجل 

 ٍَ َوا َدانِ  َأر  ِمنَِّيَ  ِول  َواِف  يِف  امل ُؤ  ٍُ  َعَصافرِيَ  َأج  َ َن ةِ  يِف  َتِّس  ، َحي ُث  اجل   َفَتأ ِوي َشاَءت 

ِش، يِف  ل َقةٍ ُمعَ  َقنَاِديَل  إىَِل  َعر  ٍَ  َوإِن   ال  َوا نَ  آلِ  َأر  َعو  َواِف  يِف  فِر  ٍ  َأج  ُدوا ُسودٍ  َطري   َتغ 

ٍُ  َجَهن َم، َعىَل  ُضَها َفَذلَِك  َعَلي َها، َوَتُرو  .َعر 

 وبناء عىل ذلك:

َها، وال ِ َقى من َغري  ة  وهَي َأر  َزِخ َحَياة  َخاص   يف َعاََلِ الََب 
ِ
َهَداء  َفَحَياُة الشُّ

ا  ، وَأم  ِ َواِحِهم هَي يف َحَواِصِل الط ري  َبِة لَر  َلُم َحِقيَقَتَها إال اللُ تعاىل، َفبِالنِّس  َيع 

َحاَِبَا ُمت ِصَلة  َِبَا،  ٍُ َأص  َوا َساُدُهم َفِهَي َباِقَية  عىل َحاهِلَا َحت ى ُتب َعَث فِيَها َأر  َأج 

 
ِ
ة  هَلُم َبعَد الَن بَِياء َسلََِّي. وتِلَك َخاص   واملُر 

، لَِقولِِه تعاىل: ﴿ َوات  ُم َأم   إَِن 
ِ
َهَداء  ڀ ڀواآلَيُة َتنَهاَنا َأن  َنُقوَل عن الشُّ

، َفَكيَف يف [154]البقرة:  ﴾ٺ ڀ ڀ
ِ
َهَداء . وإذا َكاَن هذا يف َحقِّ الشُّ

بِِه وَس  ل َم؟ َفُهَو من َباِب َحقِّ َسيِِّدَنا َرُسوِل الِل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

ىَل. هذا، واللُ تعاىل أعلم.  َأو 

. هل هذا [28]اجلاثية:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ﴿: يقول اهلل تعاىل: 51السؤال

 يشمل أمة سيدنا حممد َصلََّى اهلُل َعَليِه وَعَلى آِلِه وَصْحِبِه وَسلَََّم؟

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭ ڭ ڭ: َيُقوُل اللُ َتَباَرَك وتعاىل: ﴿اجلواب

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ې ې ې ې*  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .[29-28]اجلاثية:  ﴾وئ

ِن َكثرٍِي َرِِحَُه اللُ تعاىل:  ِسرِي اب  : َعىَل ۇ ڭ ڭ ڭ﴿َجاَء يف َتف  ﴾. َأي 
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َرة  ال  ُفُر َزف  َا َتز  ِة والَعَظَمِة، َوُيَقاُل: إِن  هذا إَِذا ِجيَء بَِجَهن َم، َفإَِن  د  ُرَكبَِها من الشِّ

ِِس،  َيب َقى َأَحد  إال ِِس، َنف  ِِس، َنف  َراِهيُم اخلَلِيُل، َوَيُقوُل: َنف  َجَثا لُِرَكَبَتي ِه، َحت ى إِب 

ِِس،  َم إال َنف  َأُلَك الَيو  ِِس، وَحت ى َأن ِعيَسى َلَيُقوُل: ال َأس  َم إال َنف  َأُلَك الَيو  ال َأس 

نِي. َيَم التي َوَلَدت  َأُلَك َمر   ال َأس 

ِسرِي ا ِر املَِديِد: وَجاَء يف َتف  ﴾. من َهي َبِة املَُتَجلِّ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿لَبح 

ي  َيث ُبُت ِعن َد  ب َع الَبرَشِ ؛ لَن  الط  اِر، ال َين ُجو ِمن َها َخاصٌّ وال َعامٌّ ِمِه الَقه  بِاس 

 َصَدَماِت اجَلََلِل.

 وبناء عىل ذلك:

ُلُه تعاىل:  َمُل ََجِيَع الَُمِم، بَِم ۇ ڭ ڭ ڭ﴿َفَقو  َة َسيِِّدَنا ﴾. َيش   فِيَها ُأم 

َل اللِ تعاىل: ﴿ بِِه وَسل َم، لَن  َقو  ٍد َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   ۈ ۆ ۆُُمَم 

، وإِن  ٴۇ ۈ ا  َفَخري   َ َمهِلَا، َفُهَو الََكُم فِيَها، إِن  َكاَن َخري  َتاِب َأع 
نِي إىل كِ ﴾. َيع 

تَ  ، َفَيس  ا  َفرَشٌّ َزُن املُب طُِلوَن ﴿َكاَن ََر  َتِهُدوَن، وََي   ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ب رِشُ املُج 

 .[49]الكهف: 

ُلُه تعاىل: ﴿ ُد هذا كذلَك َقو   ائ ائ ى ې ې ې ې وُيَؤكِّ

َدَها وئ وئ ەئ ەئ َنت ُه الََفَظُة، وَبع  َمِل التي َدو  نِي ِكَتاَب الَع  ﴾. َيع 

لِِه ت  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئعاىل: ﴿َتأ ِت الن َتاِئُج جِلَِميِع الَُمِم بَِقو 

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ*  ی ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 . هذا، واللُ تعاىل أعلم.[31-30]اجلاثية:  ﴾جت يب ىب مب خب حب
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 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿: يقول اهلل تعاىل يف سورة النحل: 52السؤال

. [11ـ10]النمل:  ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ * ۅ

 والسؤال: هل املرسلون يظلمون؟

ُل اللِ تعاىلاجلواب ﴾. َلي َس ائ ى ى ې ې ې ې ۉ: ﴿: َقو 

 ، ل ُم َعَلي ِهم  َلُم، لَن ُه ال ََيُوُز الظُّ َلُة والس  َسلََِّي َعَلي ِهُم الص   من املُر 
ٍ
تِث نَاء هذا بِاس 

وِك يف الَكَلِم. ُ تِث نَاء  من املَت   َبل  ُهَو اس 

ُف عىل َم اخلَو  َسُلوَن، إِن  نَاُه: ال َُيَاُف َلَدي  املُر  ِهم  من الظ املََِِّي،  َمع  ِ َغري 

، َفَمن ﴾ائ ى ى ې ې ې ې ۉ﴿لذلَك َقاَل:  ع 
تِث نَاء  ُمن َقطِ . َفُهَو اس 

، َفإِن  اللَ َغُفور  
ٍ
َد ُسوء نَا  َبع  َل ُحس  ُه َُيَاُف، َفإِن  َتاَب وَبد  َظَلَم من َساِئِر الن اِس َفإِن 

ِفُر اللُ َلُه، َوُيِزيُل عَ  ، َفَيغ  َف.َرِحيم   ن ُه اخلَو 

 وبناء عىل ذلك:

َم  ُفور  هَلُم، آِمنُوَن َيو  ُصوُموَن، َمغ  َلُم َمع  َلُة والس  ُسُل َعَلي ِهُم الص  فالرُّ

ا َساِئُر الن اِس َفَمن َخَلَط َعَمَل    وآَخَر َسيَِّئا  َفُهَو َخاِئف  َراٍج. َصاِلا   الِقَياَمَة، َأم 

َُة اللِ تعاىل با آِن وهذِه َرِح  رَيٍة من الُقر 
لت اِئبََِّي، َوَقد َثَبَتت  يف آَياٍت َكثِ

ُلُه تعاىل: ﴿  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گالَعظِيِم، ِمن َها َقو 

ُلُه تعاىل: ﴿[82]طه:   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ. وَقو 

ُلُه تعاىل: ﴿[110]النساء:  ﴾ڻ ں ں ڱ  ىئ ىئ ېئ ېئ. وَقو 

 أعلم. . هذا، واللُ تعاىل[112]طه:  ﴾حئ جئ ی ی ی ی ىئ
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 ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: َقاَل تعاىل: 53السؤال
 أين يكمن اخلري يف حديث اإلفك؟ [11]النور:  ﴾ٺ ٺ ٺ

لِِه َصىل  الُل  أوالً:: اجلواب ُ يف َحِديِث اإِلف ِك، من ِخَلِل َقو  ُمُن اخلرَي  َيك 

بِِه وَسل َم:  رِ  ا  َعَجبَ »َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  مِ  ِلَم  َرهُ  إِن   ،نِ امل ُؤ   َوَلي َس  ،َخري    ُكل هُ  َأم 

ِمنِ  إاِل   ِلََحدٍ  َذاكَ  اءُ  َأَصاَبت هُ  إِن   ،لِل ُمؤ  َ  َفَكانَ  َشَكرَ  َْس  اءُ  َأَصاَبت هُ  َوإِن   ،َلهُ  ا  َخري   ََض 

َ  َفَكانَ  َصََبَ   َرِِضَ الُل َعنُه. ُصَهي ٍب  َعن  رواه اإلمام مسلم « َلهُ  ا  َخري 

يَِّدِة يَ  ثانيًا: َئِة الِل تعاىل للس 
ِ
ُ يف َحِديِث اإِلف ِك، من ِخَلِل َتَب  ُمُن اخلرَي  ك 

َرُأ يف  اَعِة، وُتق  َتاِب الِل تعاىل إىل ِقَياِم الس 
َعاِئَشَة َرِِضَ الُل َعنها بِآَياٍت ُتت ىَل يف كِ

َها. ِ َلِة وَغري   الص 

يَِّدُة َعاِئَشُة َرِِضَ اللُ عَ  ِِس، َتُقوُل الس  َقَر يف َنف  ُم اللِ لََنا ُكن ُت َأح  نها: واي 

َرُأ بِِه يف املََساِجِد، وُيَصىل  بِِه، وَلكِنِّي َقد  آَنا  ُيق  َنا  من َأن  ُين ِزَل اللُ يِف  ُقر  َغَر َشأ  وَأص 

بِِه  ُجو َأن  َيَرى َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ِمِه ُكن ُت َأر  وَسل َم يف َنو 

 ، آن  ُين َزُل يِف  ا ُقر  ا ، َفَأم  َِبُ َخََبَ َلُم من َبَراَءِت، أو ُُي  َا َيع 
ُب بِِه الُل َعنِّي، ملِ َشي َئا  ُيَكذِّ

َقَر ِعن ِدي من ذلَك. ِِس َكاَنت  َأح   َفَواللِ َلنَف 

َئِة الِل تعاىل ل ِ َ َتَب  َيَم التي َكاَنت  عىل وَكم هَو الَفاِرُق َكبرِي  َبَّي  يَِّدِة َمر  لس 

يَِّدِة َعاِئَشَة َرِِضَ الُل َعنها َحي ُث  َئِة الس 
ِ
َ َتَب  َلُم، وَبَّي  لَِساِن َسيِِّدَنا ِعيَسى َعَلي ِه الس 

َأَها الُل تعاىل؟  َبر 

َهاِر َكَراَمِة اللِ تعاىل ثالثًا: ُ يف َحِديِث اإِلف ِك، بِإِظ  ُمُن اخلرَي  يَِّدِة  َيك  للس 

َد الن بِيِّ  ِمنََِّي َبع  ِن املَُعطِِّل وللُمؤ  َواَن ب  َا ولَِصف  َعاِئَشَة َرِِضَ اللُ َعنها، ولََبَوُي 

بِِه وَسل َم.  َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 
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َزَل اللُ ُعذ   يَِّدُة َعاِئَشُة َرِِضَ اللُ َعنها: َأَنا التي َأن  ِري يف ِكَتاِب الِل َتُقوُل الس 

.  عز  وجل 

ِديِد الَوِعيِد عىل الذي  رابعًا: ُ يف َحِديِث اإِلف ِك، من ِخَلِل َتش  ُمُن اخلرَي  َيك 

. وَرِحَم [11]النور:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ َجاَء بِِه، َقاَل تعاىل: ﴿

َك َأن  َيُكوَن َمِصريُ  ا  عىل َعُدوِّ َ  ُه إىل َناِر َجَهن َم.اللُ تعاىل َمن َقاَل: َكَفاَك َنَص 

ُ يف َحِديِث اإِلف ِك، من ِخَلِل َعط ِف الُقُلوِب عىل  خامسًا: ُمُن اخلرَي  َيك 

َيا واآلِخَرِة،  ن  نَِة التي ُتَصبُّ عىل الظ اَِلِ يف الََياِة الدُّ  َعَلي ِه، والل ع 
ِ
َعاء املَظ ُلوِم والدُّ

يَِّدُة َعاِئَشُة َرِِضَ اللُ   َعنها من املَظ ُلوِمََّي. وَكاَنِت الس 

ُلوِم  سادسًا:  املَظ 
ِ
ِن ُدَعاء ُ يف َحِديِث اإِلف ِك، من ِخَلِل َكو  ُمُن اخلرَي  َيك 

َفاَع َعن ُه، َقاَل تعاىل: ﴿ َتَجاَبا  ِعن َد الِل تعاىل، وَأن  الَل تعاىل َيَتَوىل  الدِّ  ی یُمس 

يَِّدَة َعاِئَشَة َرِِضَ الُل َعنها . وال َشك  بَِأن  الس  [38]الج:  ﴾مئ حئ جئ ی

ِمنََِّي إِيَمَنا . ِل املؤ   من َأو 

ِر الَعظِيِم الذي  سابعًا: ُ يف َحِديِث اإِلف ِك، من ِخَلِل الَج  ُمُن اخلرَي  َيك 

ابِِريَن، َقاَل تعاىل: ﴿  چ چ چ چ ڃَيُصبُُّه اللُ تعاىل عىل الص 

 .[157]البقرة:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ

َها وَكاَنِت الس   َوانُ يَِّدُة َعاِئَشُة َرِِضَ اللُ َعنها وَأُبوَها وُأمُّ َد الن بِيِّ  وَصف  َبع 

ابِِريَن. هذا، واللُ تعاىل أعلم. بِِه وَسل َم من الص   َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿: يف قوله تعاىل: 54السؤال
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 ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې
 . فهل يعترب  عصيانًا؟[72]األحزاب: 

َظُمَها اإِليَمُن، أوالً: : اجلواب ِعي ُة، وَأع  ُصوُد بالََماَنِة الت َكالِيُف الرش   املَق 

 والتي َُيَاَزى َعَليَها الَعبُد َثَواَبا  أو ِعَقاَبا .

ُد هذا، ما رواه البيهقي َعن  ُعودٍ  اب نِ وُيَؤيِّ ُفوعَ َرِِضَ اللُ َعنُه  َمس   َقاَل: ا  َمر 

َقت ُل  رُ اللِ  َسبِيلِ  يِف  ال  ُنوَب  ُيَكفِّ َها الذُّ ََماَنةَ  إال   ُكل   .ال 

َتى :َقاَل  َعب دِ  ُيؤ  مَ  بِال  ِقَياَمةِ  َيو   .َأَماَنَتك َأدِّ : َفُيَقاُل اللِ  َسبِيلِ  يِف  ُقتَِل  َوإِن   ال 

َيا؟ َذَهَبت َوَقد   َكي َف  ،َربِّ  َأي   :َفَيُقوُل  ن   الدُّ

َاِوَيةِ  إىَل  بِهِ  ان َطلُِقوا :َفُيَقاُل  :َقاَل  َاِوَيةِ  إىَل  بِهِ  َفَين َطلُِقونَ  ،اهل   َلهُ  َوُتَث ُل  ،اهل 

مَ  َكَهي َئتَِها َأَماَنُتهُ  اَها ،إَلي هِ  ُدفَِعت   َيو  ِرُفَها َفرَيَ ِوي ،َفَيع  ِرَكَها َحت ى َأَثِرَها يِف  َفَيه   ،ُيد 

ِمَلَها  يِف  َُي ِوي َفُهوَ  ،هِ ي  َمن كِبَ  َعن   َزل ت   َخاِرج   َأن هُ  َظن   إَذا َحت ى هِ ي  َمن كِبَ  َعىَل  َفَيح 

بِِدينَ  َأَبدَ  ِرَهاث  إِ   .اآل 

ََلةُ َقاَل:  ُثم   ُوُضوءُ  ،َأَماَنة   الص  نُ  ،َأَماَنة   َوال  َوز  َكي ُل  ،َأَماَنة   َوال   ،َأَماَنة   َوال 

َياءُ  َدَها َوَأش  َوَداِئعُ  لَِك ذَ  َوَأَشدُّ  ،َعد   .ال 

اءَ  َفَأَتي ت ََبَ ُعودٍ  اب نُ  َقاَل  َما إىَل  َتَرى َأاَل  :ُقل ت َعاِزٍب  ب نَ  ال   ؟َمس 

 َكَذا؟ :َقاَل  ،َكَذا :َقاَل 

ت َأَما َصَدَق،: َقاَل   ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿: َيُقوُل  َتَعاىَل اللَ  َسِمع 

 .[58]النساء:  ﴾ۅ ۋ ۋ

َصىل   يِّ بِ الن   نعَ  ،ِِضَ اللُ َعنُهمرَ  اسٍ ب  عَ  ابنِ  نعَ وروى التمذي الكيم 

بِِه وَسل َم   ُت ض  رَ عَ  ِنِّ إِ  ،مُ آدَ  ايَ : مَ آلدَ  اللُ  اَل قَ »: اَل قَ اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 
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  َم بِ  اهَ لُ امِ َح  َت ن  أَ  لهَ فَ  ا،هَ نَ ق  طِ يُ  م  لَ فَ  الِ بَ واجلِ  ضِ ر  والَ  اِت وَ مَ الس   عىل ةَ انَ مَ الَ 
 ا؟يهَ فِ

 ؟بِّ رَ  ايَ  ايهَ فِ  امَ وَ : اَل قَ 

 .َت ب  ذِّ عُ  اهَ تَ ع  ي  َض  ن  إِ وَ  ،َت ر  جِ أُ  اهَ تَ ل  َِحَ  ن  إِ : اَل قَ 

ِ أَ  انَ أَ فَ : اَل قَ    َم بِ  اهَ لُ ِح 
 .ايهَ فِ

َ بَ  امَ  رَ د  قَ  إال ةِ ن  اجلَ  يف ث  بَ ل  يَ  م  لَ فَ : اَل قَ  ِ العَ  إىل وىَل الُ  َلةِ َص  َّي   ىت  َح  ،َص 

 .«انهَ مِ  انُ طَ ي  الش   هُ َج رَ خ  أَ 

َياُن، َقاَل تعاىل: ﴿ثانيًا:  ِكنُُهُم الِعص  َمَوُت والَرُض واجِلَباُل ال ُيم   ۅالس 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ
 .[11]فصلت:  ﴾ۇئ

َمَوِت والَرِض واجِلَباِل عىل  واللُ َتَباَرَك وتعاىل َعَرَض َطاَعَتُه عىل الس 

َسنَت  ُأثِيَبت  وُجزِ  َا إِن  َأح  ، َفَأَبت  َِح َلَها َشَفَقة  ِمنَها َأَن  ِيَت، وإِن  َضي َعت  ُعوِقَبت 

ِرَك، ال ُنِريُد  َرات  لَم  َأن  ال َتُقوَم بالَواِجِب الذي َعَليَها، وُقل َن: ال، َنحُن ُمَسخ 

 َثَواَبا  وال ِعَقاَبا .

 وبناء عىل ذلك:

ِعي ُة وعىل رَ  َمَوُت فالََماَنُة هَي الت َكالِيُف الرش   َتََبُ الس  أ ِسَها اإِليَمُن، وال ُتع 

َياِن، لَن  الَل تعاىل  َن يف الِعص  َر اللِ تعاىل، َوَوَقع  َن َأم  والَرُض واجِلَباُل َرَفض 

َن، وَلكِن  ِعن َدَما َأَمَرُهن  بَِقولِِه: ﴿ َتَذر  َضا ، َفاع   ەئ ائ ائَعَرَض َعَليِهن  َعر 

 ﴾. هذا، واللُ تعاىل أعلم.ۇئ وئ﴾ َفَأَجاَبَتا: ﴿ەئ

 ﴾يئ ىئ * حئ جئ * ی ی ی ىئ ىئ﴿: َقاَل تعاىل: 55السؤال
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 ومل يقل: وزوجته؟ ﴾ىئ﴿. ملاذا قال: [36ـ34]عبس: 

لُِق َكلَِمَة اجلواب : الُقرآُن الَعِظيُم َجاَء بُِلَغِة الَعَرِب، وَكاَنِت الَعَرُب ُتط 

َتغ   َجِة، وهلذا ََل  َيس  و  اِحَبِة عىل الز  ِرِب الَعَرُب هذِه الَكلَِمَة، َبل َفِهُموا َأن  الص 

ُصوَد من َقولِِه تعاىل:  َجتِِه.﴾ىئ﴿املَق   . أي: َزو 

يِف الذي رواه الاكم َعن  ِ اِحَبِة َوَرَد يف الَِديِث الرش  ُظ الص  وكذلَك َلف 

 ُت ع  مِ َس : اَل قَ َعنُه  َرِِضَ اللُ  هِ دِّ َج  نعَ  ،يهِ بِ أَ  نعَ  ، اللِ  بدِ عَ  بنِ  ادٍ ب  عَ  بنِ  ىيَ ََي 

بِِه وَسل َم  اللِ وَل ُس رَ   ِِب أَ  بنِ  ةَ لَ ظَ ن  َح  لِ ت  قَ  دَ ن  عِ  وُل قُ يَ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 دِ وَ س  الَ  بنُ  ادُ د  َش  َلهُ عَ  َّيَ حِ  ِث ارِ الَ  بنُ  انَ يَ ف  ُس  وبُ أَ وَ  هوَ  ىقَ تَ ال   نأَ  عدَ بَ  رٍ امِ عَ 

بِِه وَسل مَ  اللِ وُل ُس رَ  اَل قَ  ،هُ لَ تَ قَ فَ  ِف ي  بالس    ن  إِ »: َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 .«ةُ كَ ئِ ََل املَ  هُ لُ سِّ غَ تُ  م  كُ بَ احِ َص 

 .ب  نُ ُج  وهوَ  ةَ عَ ائِ اهلَ  عَ مِ َس  املَ   َج رَ َخ  هُ ن  إِ : ت  الَ قَ فَ  هُ تَ بَ احِ َص  والُ أَ َس فَ 

بِِه وَسل مَ َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل  اللِ  وُل ُس رَ  اَل قَ فَ   هُ ت  لَ س  غَ  َك لِ ذَ لِ »:  آلِِه وَصح 

 .«ةُ كَ ئِ ََل املَ 

 وبناء عىل ذلك:

َلِم، والُقرآُن  َجِة ِعن َد الَعَرِب َقبَل اإِلس  و  َلُق عىل الز  َمُة َصاِحَبة ُتط 
َفَكلِ

رَيِة َأن  ُقَريَشا  َقاُلوا لَ  ِج الَعظِيُم َجاَء بُِلَغِة الَعَرِب، وَقد َجاَء يف السِّ ِِب الَعاِص َزو 

يَِّدِة َزينََب َرِِضَ الُل َعنها، بِن ِت َسيِِّدَنا َرُسوِل الِل َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه  الس 

بِِه وَسل َم:  نُ  َصاِحَبَتك َفاِرق  وَصح  ُجك َوَنح  َرَأةٍ  َأي   ُنَزو  . ِشئ َت  ُقَري شٍ  ِمن   ام 

 هذا، واللُ تعاىل أعلم.
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 ی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿: قوله تعاىل يف سورة األعراف: 56السؤال
 . وقوله تعاىل يف سورة الكهف[178]األعراف:  ﴾جئ ی ی ی

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿واإلسراء: 
. ملاذا حذفت الياء من سورتي الكهف واإلسراء، [17]الكهف:  ﴾ژ

 وأثبتت يف سورة األعراف؟

 ىئ ېئ ېئ ېئ﴿تعاىل:  : يف ُسوَرِة الَعَراِف، َجاَء َقوُل اللِاجلواب

ِر الذي انَسَلَخ عن ﴾جئ ی ی ی ی ىئ . َجاَء َبعَد ِذك 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱآَياِت الِل تعاىل، قال تعاىل: ﴿

ٍِ للُمهَتِدي من َغرِي [175]العراف:  ﴾ڻ ِر اآلَيِة املَاِد . َفَكاَن الَوقُف عىل َصد 

َل  ، لِذَ  الِّ َُمِ ٍِ يف الض  لَِها بآِخِرَها الَقاِد ا َناَسَب أن ال ُيوَقَف عىل َكلَِمِة: َوص 

ُصوِد ََل َيأِت َبعُد، وهَو ىئ﴿ ﴾. َبل ُتوَصُل بَِم َبعَدَها، لن  َتَاَم الَكَلِم املَق 

َذِف الَياُء لَِعَدِم اعتَِباِر  اِن الذي انَسَلَخ عن آَياِت اللِ تعاىل، وََل َُت  َ ُر ُخِّس  ِذك 

 الَوقِف ِعنَدَها.

ا يف ُسوَرةِ  ، ُحِذَفِت الَياُء من َقولِِه تعاىل: ﴿ أم 
ِ
﴾. ڍ ڇاإلَْساء

بِِه َوَسل َم:  َا َجاَءت  َبعَد َقوِل اللِ تعاىل لِنَبِيِِّه َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  لَن 

*  يب ىب مب خب حب يئ ىئ مئ حئ جئ ی﴿

َتدِ َفُيوَقُف ِعنَد َكلَِمِة: ﴿ .[97-96]اإلْساء:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴾. امل ُه 

. الِّ ، َفينََبِغي أن ُيسَتَقل  عن الض  ٍٍ  لن  املََقاَم َمَقاُم َمد 

 ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وكذلَك يف ُسوَرِة الَكهِف، َجاَء َقوُل اللِ تعاىل: 
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ِفِهم، قال تعاىل: ﴿ڍ  ٹ ٹ ٹ﴾. َبعَد أن َذَكَر الُل تعاىل الِفت َيَة يف َكه 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
. َفنَاَسَب [17]الكهف:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

ََّي أن ُيوَقَف ِعنَد َكلَِمِة: ﴿ ِديِّ ُر ِعنَاَيِة اللِ بالِفت َيِة املَه  ٍ  هَلُم، ڍِذك  ُه َمد  ﴾. لن 

َا َصاَرت  كالَفاِصَلِة. ، لَن 
ِ
 وُحِذَفِت الَياُء ِمنَها ومن ُسوَرِة اإلَْساء

 وبناء عىل ذلك:

. َحُسَن الَوقُف، لن  ﴾ىئ﴿ِه تعاىل: َفَمَتى ُحِذَفِت الَياُء يف َقولِ 

ُل، لن  املََقاَم  ُرُه، وَمَتى ُأثبَِتِت الَياُء َحُسَن الَوص  ٍٍ ملَِن َسَبِق ِذك  املََقاَم َمَقاُم َمد 

ُرُه. هذا، والل تعاىل أعلم.  َمَقاُم َذم  ملَِن َسَبِق ِذك 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿: يف قول اهلل تعاىل: 57السؤال
 ۈ * ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
. والسؤال: هل صحيح بأن بعض نسائه [29-28]األحزاب:  ﴾ى

 َصلََّى اهلُل َعَليِه وَعَلى آِلِه وَصْحِبِه وَسلَََّم اخرتن الدنيا؟

: اجلواب ُل اللِ عز  وجل   ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿: ِعن َدَما َنَزَل َقو 

 ۈ * ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
اَر اآلِخَرَة.﴾ى َن اللَ وَرُسوَلُه والد  َت  َ نَِساَءُه ََجِيَعا ، وُكلُُّهن  اخ   . َخري 

ِج  َعاِئَشةَ روى الشيخان َعن  بِِه  الن بِيِّ  َزو  َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 
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بِِه وَسل َم اللِ َصىل  اللُ َعَليِه  َرُسوُل  ُأِمرَ  ملَ ا :َقاَلت  وَسل َم  ِيريِ وَعىَل آلِِه وَصح   بَِتخ 

َواِجهِ  ر   إِِنِّ » :َفَقاَل  ،ِِب  َبَدأَ  َأز 
رَ  َلِك  َذاكِ َجِل  اَل  َأن   َعَلي ِك  َفََل  ،ا  َأم   َحت ى َتع 

َتأ ِمِري ِك  َتس   «.َأَبَوي 

 .بِِفَراِقهِ  َيأ ُمَراِِن  َيُكوَنا ََل   َأَبَوي   َأن   َعلِمَ  َوَقد   :َقاَلت  

 ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ :َقاَل  َثنَاُؤهُ  َجل  اللَ  إِن  » :َقاَل  ُثم   :اَلت  قَ 

 ۈ * ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
 «.﴾ى

َتأ ِمرُ  َهَذا َأيِّ  َفِفي :َفُقل ُت  :َقاَلت   ارَ  َوَرُسوَلهُ اللَ  ُأِريدُ  َفإِِنِّ  ،َأَبَوي   َأس   َوالد 

ِخَرةَ   .اآل 

َواُج  َعَل فَ  ُثم   :َقاَلت   بِِه وَسل َم  الن بِيِّ  َأز   ِمث َل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 .َفَعل ُت  َما

َيارِ  آَيةُ  َنَزَلت   ملَ ا: َقاَلت  َرِِضَ الُل َعنها  َعاِئَشةَ  َعن  وروى اإلمام أِحد  ِ  اخل 

 إِِنِّ  ،َعاِئَشةُ  َيا» :َفَقاَل بِِه وَسل َم اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   َرُسوُل  َدَعاِِن 

ُكرَ  َأن   ُأِريدُ  رَ  َلِك  َأذ  ِضَّيَ  َفََل  ،ا  َأم  ِك  ُدونَ  ا  َشي ئَ  فِيهِ  َتق   «.َأَبَوي 

 ؟ُهوَ  َوَما :َفَقاَلت  

بِِه وَسل َم،  َرُسوُل  َفَدَعاِِن  :َقاَلت    َفَقَرأَ اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َيةَ  َهِذهِ  َعَل    ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿: اآل 

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ * ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 .﴾ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
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ُت  َقد :َفُقل ُت  :َقاَلت   َت   .َوَرُسوَلهُ  َوَجل   َعز  اللَ  اخ 

ٍَ  :َقاَلت   بِِه وَسل َم. َرُسوُل  بَِذلَِك  َفَفِر  اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 ذلك:وبناء عىل 

بِِه  ِيرِي َبَدَأ َرُسوُل الِل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َفَلم  َنَزَلت  آَيُة الت خ 

اَر  َتاَرِت اللَ وَرُسوَلُه والد  َها، َفاخ  َ يَِّدِة َعاِئَشَة َرِِضَ اللُ َعنها وَخري  وَسل َم بِالس 

َواِجهِ  يَِّدُة َعاِئَشُة، وُقل َن: َما َلنَا  اآلِخَرَة، ثم  َفَعَلت  َساِئُر َأز  ِمث َل َما َفَعَلِت الس 

، واآلِخَرُة ِهَي الَباِقَيُة، والَباِقَيُة َأَحبُّ إَِلي نَا من 
ٍ
َيا َداَر َفنَاء ن  َيا، إِن َم ُخلَِقِت الدُّ ن  وللدُّ

اَر اآلِخَرَة كَ  َن الَل وَرُسوَلُه والد  َت   چاَفَأُهن  الُل تعاىل، َفَأن َزَل: ﴿الَفانَِيِة؛ َفَلم  اخ 

 .[52]الحزاب:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ

َيا َوِزينََتَها. هذا، واللُ تعاىل أعلم. ن  َتاَرِت الدُّ  وََل  َيث ُبت  َأن  َواِحَدة  اخ 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: يقول اهلل تعاىل يف سورة التحريم: 58السؤال
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
ذه اآلية خاصة يف . هل ه﴾ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

أصحاب َسيَِِّدَنا َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، 

 ؟﴾ڤ ڤ ڤ﴿ألنه قال: 

ُلُه تعاىل: اجلواب  ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: َقو 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
ء  من آَيٍة، واآلَيُة بَِتَمِمَها ِهَي: ﴿﴾ڇ ڇ چ  ٻ ٻ ٱ. ُهَو ُجز 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
 .[8]التحريم:  ﴾ڇ ڇ چ

َبٍة َبالَِغَة الَغاَيِة يف  ِمنََِّي ََجِيَعا  إىل َتو  َفاللُ َتَباَرَك وتعاىل َدَعا ِعَباَدُه املُؤ 

َبُة بَِذلَِك عىل املَ  ِح، َوَقد ُوِصَفِت الت و  ُف الت اِئبََِّي، النُّص  َح َوص  َجاِز، ِلَن  النُّص 

ُسوِم، من َنَدٍم عىل  َبِة، َفَيأ ُتوا َِبَا عىل َطِريِقَها املَر  ُفَسُهم بالت و  َوُهَو َأن  َين َصُحوا َأن 

نِ  َدِة إَِلي َها، ُمَوطِّ تَِكاَِبَا، َعاِزِمََّي عىل َعَدِم الَعو  لَِها، َوَأَشدِّ الَغمِّ عىل ار  ََّي فِع 

. ُفُهم َعن َها َصاِرف  ِ  َأن ُفَسُهم عىل َذلَِك، بَِحي ُث ال َيَص 

ُنوِب  ِفرِي الذُّ َبتِِهم َوَنَصُحوا َوَعَدُهُم اللُ تعاىل بَِتك  َفإَِذا َصَدُقوا يف َتو 

ََل ، َفَقاَل تعاىل: ﴿  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پَتَفضُّ

ِقيَق ُهنَاٿ ٿ ٿ ٺ َمُة َعَسى ُتِفيُد الت ح 
، َوَيُكوُنوَن َمَع ﴾. َوَكلِ

َم الِقَياَمِة، َوُهم  بِِه َوَسل َم َيو  َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

لِِه تعاىل: ﴿ ُموُلوَن بَِقو   ﴾. ِلَن  اجلَِميَع آَمنُوا َمَعُه.ڤ ڤ ڤَمش 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱَقاَل تعاىل: ﴿

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
. َفالُل تعاىل [100]التوبة:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

َدُه َسيُِّدنا َرُسوُل الِل َصىل   َما ، َوَهَذا َما أك  َل  َوَتَكرُّ ابِِقََّي َفض  ِحِقََّي بالس  ََي رُشُ الَل 

يِف الذي رواه  ِ بِِه َوَسل َم، َكَم َجاَء يف الَِديِث الرش  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُعودٍ  اب نِ  َعنِ د اإلمام أِح اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل  َرُسوَل  َأن  َرِِضَ اللُ َعنُه،  َمس 
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َم  بِِه َوَسل  ِرُف  َكي َف  :َلهُ  ِقيَل آلِِه َوَصح  تَِك  ِمن   َيَركَ  ََل   َمن   َتع   ؟ُأم 

ُم  » :َفَقاَل  ُلونَ  ُغرٌّ  إَِن    آَثارِ  ِمن   (اض  يَ بَ وَ  اد  وَ َس  يهِ الذي فِ ) ُبل ق   ُُمَج 
ِ
 «.ال ُوُضوء

  َوَأِِب  َذر   َأِِب ويف ِرَواَيٍة لإلمام أِحد َعن 
ِ
َداء ر   َرُسوَل  َأن  َرِِضَ اللُ َعنُهم،  الد 

َم  بِِه َوَسل  ِرُف  إِِنِّ » :َقاَل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  تِي َلَع  مَ  ُأم  ِقَياَمةِ  َيو   ال 

ِ  ِمن   ُ  َبَّي   «.َممِ ال 

ِرُف  َوَكي َف اللِ،  َرُسوَل  َيا :َقاُلوا َتَك  َتع   ؟ُأم 

ِرُفُهم  » :َقاَل  نَ  َأع  َتو  َمَِنِم   ُكُتَبُهم   ُيؤ  ِرُفُهم   ،بَِأي   ِمن   ُوُجوِهِهم   يِف  بِِسيَمُهم   َوَأع 

ُجودِ  َأَثرِ  ِرُفُهم   ،السُّ َعى بِنُوِرِهم   َوَأع  َ  َيس  ِدُيِم   َبَّي  َعل نَا ِمن ُهم. آمَّي. الل هُ «. َأي  م  اج 

 هذا، والل تعاىل أعلم.

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿: يقول اهلل تعاىل: 59السؤال
 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 وئ وئ ەئ ائ ائ ى ې ې ې ې ۉ ۉ
 ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
 ٻ ٱ﴿ويقول اهلل تعاىل:  .[58]النور:  ﴾ىئ مئ حئ ی ی
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
هو الفارق بني فما  .﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 االستئذانني؟ وكيف يكون االستئذان؟

ُلُه تعاىل: ﴿اجلواب  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے: َقو 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ
َقاِت ى ُخوِل يف الَو  تِئ َذاِن َقب َل الدُّ ِغرِي املَُميِِّز باالس  ِر الص  نِي ُوُجوَب َأم   ﴾. َيع 



 

 77 كتاب القرآن الكريم

ِف  ِف الن اِس فِيَها  الث َلَثِة التي ِهَي َمظِن ُة َكش  َراِت، لَن  الَعاَدَة َجَرت  بَِتَخفُّ الَعو 

َقاِت فَل ََيُِب. ِ هذِه الَو  ا يف َغري  ، َأم 
ِ
 من الثَِّياِب، وهذا ِعن َد َُج ُهوِر الُفَقَهاء

َوى  َليِه َرِِضَ اللُ َعنُهم، َأن  َسيَِّدَنا َرُسوَل اللِ َصىل  اللُ عَ  اسٍ ب  عَ  نِ اب   نعَ ُير 

َم  بِِه وَسل   د  مُ  :هُ لَ  اُل قَ يُ  ارِ َص ن  الَ  من ا  مَ ََل غُ  َث عَ بَ وَعىَل آلِِه وَصح 
 نِ ب   رَ مَ عُ  إىل ،ُج لِ

  ة  ريَ هِ ظَ َرِِضَ اللُ َعنُه  اِب ط  اخلَ 
 ق  دَ فَ  ،اَب البَ  هِ ي  لَ عَ  َق لَ غ  أَ  دقَ  َم  ائِ نَ  هُ دَ َج وَ فَ  ،هُ وَ عُ د  يَ لِ

 .ء  ََش   هُ ن  مِ  َف َش كَ ان  فَ  ،َس لَ َج وَ  رُ مَ عُ  ظَ قَ ي  تَ اس  فَ  ،َل َخ دَ وَ  اهُ ادَ نَ فَ  اَب البَ  مُ ََل الغُ 

 وَ  انَ اءَ نَ ب  أَ  ىََنَ  اللَ ن  أَ  ُت د  دِ وَ : رُ مَ عُ  اَل قَ فَ 
 انَ ي  لَ عَ  ولِ ُخ الدُّ  عن انَ مَ دَ َخ وَ  انَ اءَ َس نِ

 .نٍ ذ  إِ بِ  إال اِت اعَ الس   هذهِ  يف

بِِه وَسل َم َصىل  الُل َعَلي اللِ  ولِ ُس رَ  إىل َق لَ طَ ان   ثم    دَ َج وَ فَ ِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ :ت  لَ زِ ن  أُ  دقَ  ةَ اآليَ  هذهِ 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 .تعاىل للِ ا  رَ ك  ُش  ا  دَ اجِ َس  ر  خَ فَ ﴾. ائ ائ ى ې ې ې

ُلُه تعاىل: ﴿ ا َقو   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱَأم 

َفاُل ِس ڀ ڀ پ نِي: إذا َبَلَغ الَط  َجاِل، وَأَراَد الَواِحُد ِمن ُهُم ﴾. َفَيع  ن  الرِّ

تِئ َذاُن يف َساِئِر  ُب َعَلي ِه االس 
ُه ََيِ ُض َُمَاِرِمِه، َفإِن  ُخوَل إىل َبي تِِه وفِيِه َبع  الدُّ

َرُة. ن ُة املَُطه  ُه السُّ َدت  َقاِت، وهذا َما َأك   الَو 

أ    َعن  روى اإلمام مالك يف املَُوط 
ِ
 َرُسوَل  َأن  َرِِضَ اللُ َعنُه،  َيَسارٍ  ب نِ  َعَطاء

بِِه وَسل َم  اللِ،  َرُسوَل  َيا :َفَقاَل  َرُجل   َسَأَلهُ اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َتأ ِذنُ  ي َعىَل  َأس   ؟ُأمِّ
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 «.َنَعم  » :َفَقاَل 

ُجُل  َقاَل  َبي ِت  يِف  َمَعَها إِِنِّ  :الر   .ال 

بِِه وَسل َم: اللِ َرُسوُل  َفَقاَل  َتأ ِذن  » َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   «.َعَلي َها اس 

ُجُل  َفَقاَل   .َخاِدُمَها إِِنِّ  :الر 

بِِه وَسل َم:  َرُسوُل  َلهُ  َفَقاَل  َتأ ِذن  »الِل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   اس 

بُّ  ،َعَلي َها
يَ  َتَراَها َأن   َأَُتِ  «.؟اَنة  ُعر 

 .اَل  :َقاَل 

َتأ ِذن  » :َقاَل   «.َعَلي َها َفاس 

 وبناء عىل ذلك:

َقاِت  تِئ َذاِن يف هذِه الَو  بِيِّ املَُميِِّز باالس  َر الص  فاآلَيُة الُوىَل ُتوِجُب َأم 

تِئ   ِك االس  َد ذلَك يف َتر  َراِت، وال َحَرَج َبع  ِف الَعو  ذاِن الث َلَثِة، التي ِهَي َمظِن ُة َكش 

تِئ ذاِن ِعن َد ُكلِّ  َقاِت الث َلَثِة، ملا يف ذلَك من الََرِج يف االس  ِ هذِه الَو  يف َغري 

افََِّي. ُثُر ُدُخوُلُه وُخُروُجُه، َفُهَو من الط و  ِغرُي ِم ن  َيك   ُخُروٍج وُدُخوٍل، والص 

ا اآلَيُة الث انَِيُة َفُتوِجُب عىل َمن َبَلَغ الُُلمَ  ُخَل عىل َُمَاِرِمِه يف َأيِّ  َأم  َأن  ال َيد 

لُّ الن َظُر إَِلي ِه.
َيَة َأن  َيَرى ِمن َها َما ال ََيِ تِئ ذاِن، َخش  َد االس  ٍت إال َبع   َوق 

ُخُل؟ ملا  ، َأَأد  َلُم َعَلي ُكم  تِئ ذاِن امُلث ىَل َفِهَي َأن  َيُقوَل: الس  ا ِصيَغُة االس  َأم 

َتأ َذنَ : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  َسِعيدٍ  ِِب أَ  َعن  رواه التمذي   ُعَمرَ  َعىَل  ُموَسى َأُبو اس 

ََلمُ  :َفَقاَل  ُخُل  ،َعَلي ُكم   الس   ؟َأَأد 

تِئ َذاَنة   َهِذهِ  :َأي  ـ  َواِحَدة   :ُعَمرُ  َقاَل   ـ. َواِحَدة   اِس 

ََلمُ  :َقاَل  ُثم  ، َساَعة   َسَكَت  ُثم   ُخُل  ،َعَلي ُكم   الس   ؟َأَأد 
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 .ثِن َتانِ  :ُعَمرُ  َقاَل 

ََلمُ  :َفَقاَل ، َساَعة   َسَكَت  ُثم   ُخُل  ،َعَلي ُكم   الس   ؟َأَأد 

ِ  َمعَ  َهِذهِ  :َأي   ـ َثََلث   :ُعَمرُ  َفَقاَل  ُوَلَيَّي  ، ال  ُصودُ  َثََلث   َأن   َعَلي ك َأن هُ  َوامل َق 

 ـ. َلك آَذنَ  َحت ى َتِقَف 

 .َرَجعَ  ُثم  

اِب لِ  ُعَمرُ  َفَقاَل   ؟َصنَعَ  َما :ل َبو 

 .َرَجعَ  :َقاَل 

ُتوِِن  :َأي  ـ بِِه  َعَل   :َقاَل   ـ. بِهِ  اِئ 

ِذي َهَذا َما :َقاَل  َجاَءهُ  َفَلم   َت  ال   ؟َصنَع 

ن ةَ  :َقاَل  ُت  :َأي  ـ  السُّ َبع  ن ةَ  اِت   ـ. السُّ

ن ةَ  :َقاَل  تَِينِّيوالِل  ؟!آلسُّ َهانٍ  َهَذا َعىَل  َلَتأ  َعَلن   َأو   ،بَِبيِّنَةٍ  َأو   بَُِب   .بَِك  َلَف 

نُ  َفَأَتاَنا :َقاَل  َقة   َوَنح  َن َصارِ  ِمن ُرف  رَشَ  َيا :َفَقاَل  ال  َن َصارِ  َمع  ُتم   ،ال  َلمَ  َأَلس   َأع 

بِِه وَسل َم؟  َرُسولِ  بَِحِديِث  الن اسِ   َيُقل   َأََل  الِل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

بِِه وَسل َم:  وُل َرُس  تِئ َذانُ »اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   ُأِذنَ  َفإِن   ،َثََلث   ااِلس 

ِجع   َوإاِل   ،َلَك   ؟«َفار 

مُ  َفَجَعَل  َقو  ُت  ُثم   :َسِعيدٍ  َأُبو َقاَل  ؛ُيَمِزُحوَنهُ  ال   َفَم  :َفُقل ُت  إَِلي هِ  َرأ ِِس  َرَفع 

ُعُقوَبةِ  ِمن َهَذا يِف  َأَصاَبَك  يُكَك  َفَأَنا ال   .ََرِ

هُ  ُعَمرَ  َفَأَتى :َقاَل  ََبَ  .بَِذلَِك  َفَأخ 

ُت  ُكن ُت  َما :ُعَمرُ  َفَقاَل  م 
 .َِبََذا َعلِ

تِئ ذاِن، روى اإلمام البخاري َعن  ُع الَباِب َمَكاَن االس   ب نِ  َجابِرِ وَيُقوُم َقر 
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بِِه  الن بِي   َتي ُت أَ  :َيُقوُل  َعن ُهَم اللُ  َرِِضَ اللِ  َعب دِ  َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

ُت  ،َأِِب  َعىَل  َكانَ  َدي نٍ  يِف وَسل َم  َباَب  َفَدَقق   «.؟َذا َمن  » :َفَقاَل  ال 

 .َأَنا :َفُقل ُت 

 . هذا، واللُ تعاىل أعلم.َكِرَهَها َكَأن هُ !« َأَنا َأَنا» :َفَقاَل 

هل هذه  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿: يف قوله تعاىل: 60السؤال

من خصوصيات َسيَِِّدَنا َرُسوِل اهلِل َصلََّى اهلُل َعَليِه وَعَلى آِلِه وَصْحِبِه 

 وَسلَََّم يف الزواج؟

اِعِديِّ َرِِضَ الُل اجلواب ٍد الس  ِن َسع  ِل ب  : روى اإلمام البخاري َعن َسه 

ِم ِعن َد َرُسوِل اللِ َص  َقو  َم َعنُه َيُقوُل: إِِنِّ َلِفي ال  بِِه وَسل  ىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َسَها َلَك، َفَر فِيَها َرأ َيَك ـ  َا َقد  َوَهَبت  َنف  : َيا َرُسوَل اللِ، إَِن  َرَأة  َفَقاَلت  إِذ  َقاَمت  ام 

 َأي: ُان ُظر  َرأ َيَك ـ َفَلم  َُيِب َها َشي َئا .

: َيا َرُسوَل  َسَها َلَك، َفَر فِيَها َرأ َيَك، ُثم  َقاَمت  َفَقاَلت  َا َقد  َوَهَبت  َنف  اللِ، إَِن 

 َفَلم  َُيِب َها َشي َئا .

َسَها َلَك، َفَر فِيَها َرأ َيَك. َا َقد  َوَهَبت  َنف  : إَِن   ُثم  َقاَمِت الث الَِثَة َفَقاَلت 

نِيَها. ح 
 َفَقاَم َرُجل  َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللِ، َأن كِ

؟»َل: َقا
ٍ
ء  «.َهل  ِعن َدَك ِمن  ََش 

 َقاَل: اَل.

َهب  َفاط ُلب  َوَلو  َخاَتَا  ِمن  َحِديدٍ »َقاَل:   «.اذ 

ُت َشي َئا ، َواَل َخاَتَا  ِمن  َحِديٍد.  َفَذَهَب َفَطَلَب ُثم  َجاَء َفَقاَل: َما َوَجد 

؟»َفَقاَل:  ء  آِن ََش  ُقر   «.َهل  َمَعَك ِمن ال 
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 ُسوَرُة َكَذا َوُسوَرُة َكَذا.َقاَل: َمِعي 

آنِ »َقاَل:  ُقر  ُتَكَها بَِم َمَعَك ِمن ال  َهب  َفَقد  َأن َكح   «.اذ 

بِِه وَسل َم  طَِي َسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َلَقد ُأع 

ِه، ِمن َها: ُرَخُص  ِ ٍِ ََل  َتُكن  لَِغري  َأِة  َخَصاِئَص يف النَِّكا َج من املَر  اللِ تعاىل َلُه َأن  َيَتَزو 

َسَها َلُه.  إذا َوَهَبت  َنف 

َبِة لَِسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه  ِظ اهِلَبِة بالنِّس  َواِج بَِلف  ُد الز  وَين َعِقُد َعق 

بِِه وَسل َم، إذا َواَفَق عىل ذلَك.  وَعىَل آلِِه وَصح 

َج من ُدوِن َوِِل  وَلُه َصىل  ا بِِه وَسل َم َأن  َيَتَزو  للُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

لِِه تعاىل: ﴿ َأِة، لَِقو  ا [6]الحزاب:  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇللَمر  . وَأم 

 َعَدا اَلنَِفي ةَ 
ِ
ِه فَل، وهذا ِعن َد َُج ُهوِر الُفَقَهاء ِ  .لَِغري 

ُهوَبِة َلُه وَلُه َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَص  َج من املَو  َم َأن  َيَتَزو  بِِه وَسل  ح 

ٍر.  بُِدوِن َمه 

 وبناء عىل ذلك:

ُلُه تعاىل: ﴿  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭَفَقو 

 . هذا من ُخُصوِصي اتِهِ [50]الحزاب:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

َم، َفَلُه َصىل  اللُ َعَلي بِِه وَسل  بِِه َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ِه وَعىَل آلِِه وَصح 

ِظ اهِلَبِة. ٍر وبَِلف  ِ َوِِل  وال َمه  َج ِمن َها بَِغري   وَسل َم َأن  َيَتَزو 

ِظ  َواُج بَِلف  بِِه وَسل َم فَل َين َعِقُد الز  ِه َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ِ ا لَِغري  َأم 

، وال
ِ
ُد بُِدوِن َوِِل  َعَدا الَنَِفي ةَ  اهِلَبِة ِعن َد َُج ُهوِر الُفَقَهاء ُد َيِصحُّ الَعق  ، وإذا َتم  الَعق 

ُر املِث ِل. هذا، والُل تعاىل أعلم. ٍر َوَجَب هَلَا َمه  ِر َمه   بُِدوِن ِذك 
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 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: يف قوله تعاىل: 61السؤال
وَعَلى آِلِه وَصْحِبِه  هل ُنسََِّي النََِّبيَُّ َصلََّى اهلُل َعَليِه [106]البقرة:  ﴾ڀ

 وَسلَََّم شيئًا من القرآن؟

ُلُه تعاىل: اجلواب ﴾. ال ُيِفيُد بَِأن  َسيَِّدَنا پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: َقو 

آِن الَعِظيِم،  َ َشي َئا  من الُقر  بِِه وَسل َم ُنِسِّ َرُسوَل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َياَن ُم َتنِع   َعا . لَن  النِّس  َل  وََر   َعق 

ِة ﴿ آَن ال ُبد  من إِيَصالِِه إىل الُم  ُل فأِِلَن  الُقر  ا الَعق   چ چ چ چَأم 

.ڇ ڇ ڇ ڇ َِعِهم ُم َتنِع  ِل الت َواُتِر بَِأَج  َياُن عىل َأه   ﴾. وكذلَك النِّس 

لِِه تعاىل: ﴿ َقو 
ُل َفلِ ا الن ق  لِِه ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳوَأم  ﴾. َولَِقو 

 .[6]العىل:  ﴾ۇ ڭ ڭ: ﴿تعاىل

 وبناء عىل ذلك:

 من الُقرآِن من َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه 
ٍ
ء َياُن ََش  َفنِس 

لِِه تعاىل:  ِسرِي َقو  ، ولَِذا َقاَل الُعَلَمُء يف َتف  ء  ُم َتنِع  ِة ََش  بِِه وَسل َم ومن الُم  وَصح 

ُ پ پ﴿ نِي: َنت  هُلَا.﴾ َيع   ُكَها َكَم َكاَنت  فَل ُنَبدِّ

ٍ ِمن ُه َأو  ِخ َفإِن ا َنأ ِت بَِخري  ُلُه بالن س  نَى اآلَيِة َأن  الذي ُنَبدِّ وعىل هذا َيُكوُن َمع 

ُكُه َكَم ُهَو. هذا، واللُ تعاىل أعلم. ُ  ِمث لِِه، َأو َنت 

 گ﴿سالم: : يف قوله تعاىل حكاية عن سيدنا يوسف عليه ال62السؤال
. هل سجد له [100]يوسف:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 أبواه وإخوته، أم اإلخوة فقط؟
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َلُم: ﴿اجلواب ُلُه تعاىل: ِحَكاَية  َعن َسيِِّدَنا ُيوُسَف َعَلي ِه الس   گ: َقو 

َيا ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ؤ  ِسرِي الرُّ ﴾. ُهَو َواِضح  لَِتف 

َل َلُة والس   ى ې ېُم، َكَم َقاَل تعاىل ِحَكاَية  َعن ُه: ﴿التي َرآَها َعَلي ِه الص 

 .[4]يوسف:  ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

ِه  َوتِِه، َرَفَع َأَبَوي  ِه َوإِخ  َلُم بَِأبِيِه َوُأمِّ َتَقى َسيُِّدَنا ُيوُسُف َعَلي ِه الس  َفِعن َدَما ال 

َد ذلَك اجلَِميُع َلُه َساِجِديَن، َأَبَواهُ  ِش، َوَخر  َبع  ُجوُد  عىل الَعر  َوُتُه، وهذا السُّ َوإِخ 

يَعتِنَا، َكَم َجاَء يف الَِدِث  وَعا  يف الَُمِم املَاِضَيِة، َوَصاَر َمن ُسوَخا  يف ََرِ ُ َكاَن َمرش 

يِف الذي رواه اإلمام أِحد  ِ َف  َأِِب  ب نِ اللِ  َعب دِ  َعن  الرش  : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  َأو 

َيَمنَ  ُمَعاذ   َقِدمَ  امَ  َقاَل  َأو  ـ  ال  ُجدُ  الن َصاَرى َفَرَأىـ  الش   ،َوَأَساِقَفتَِها لَِبَطاِرَقتَِها َتس 

أَ  َب ـ  َفَرو  ِسهِ  يِف ـ َنَظَر َوَتَعق  بِِه  َرُسوَل  َأن   َنف  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 .ُيَعظ مَ  َأن   َأَحقُّ َوَسل َم 

ُت اللِ،  َرُسوَل  َيا :َقاَل  َقِدمَ  َفَلم   ُجدُ  الن َصاَرى َرَأي   ،َوَأَساِقَفتَِها لَِبَطاِرَقتَِها َتس 

أ ُت  ِِس  يِف  َفَرو   .ُتَعظ مَ  َأن   َأَحقُّ  َأن َك  َنف 

ُجدَ  َأن   ا  َأَحدَ  ا  آِمرَ  ُكن ُت  َلو  » :َفَقاَل  ُت  ِلََحدٍ  َيس  َأةَ  َلََمر  ُجدَ  َأن   امل َر   َتس 

ِجَها  «.لَِزو 

 ناء عىل ذلك:وب

ُلُه تعاىل: ﴿ ُد هذا ک ک کَفَقو  َوَة، َوُيَؤكِّ نِي اآلَباَء واإِلخ  ﴾. َيع 

ُلُه: ِع َمن َقب َلنَا، َوَمن ُسوخ  ُهَو ڳ گ گ﴿ َقو  ﴾. َوَكاَن هذا َجاِئَزا  يف ََر 

ِعنَا. هذا، والل تعاىل أعلم.  يف ََر 
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: َقاَل تعاىل يف سورة املائدة: 63السؤال
. ما هي [109]املائدة:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ؟﴾ڀ ڀ ڀ﴿احلكمة من نفي الرسل عن أنفسهم العلم بقوهلم: 

ُلُه تعاىل: اجلواب ﴾؟ َوََل  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿: َقو 

َلُة  َراَم َعَلي ِهُم الص 
ُسَل الكِ َعاِر بَِأن  الرُّ ُتم  ِرَساَلتِي َأم  ال؟ لإِلش  : َهل  َبل غ  َيُقل 

َواِمِهم والس   ٍه، َوَأن  الذيَن َخاَلُفوُهم من َأق  َمِل َوج  َلُم َقد َبل ُغوا ِرَساَلَة اللِ عىل َأك 

َم الِقَياَمِة. َر َُمَاَلَفتِِهم َيو  ُلوَن ِوز   َسَيَتَحم 

ُلُه تعاىل: ﴿ ا َقو  َبُب يف ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ َوَأم  . فالس 

ُفِسِهم َمَع أَ  ِم َعن َأن  ِي الِعل  ِب َمَع اللِ َنف  ُض الِعل ِم، هذا من َباِب الت َأدُّ ُه ِعن َدُهم َبع  ن 

ُن  ، َوَنح 
ٍ
ء َكُر بَِجانِِب ِعل ِمَك املُِحيِط بُِكلِّ ََش  َم َلنَا ُيذ  ُم َقاُلوا: ال ِعل  تعاىل، َفَكَأَن 

َواُمنَا، إال َأن   نَا َشي َئا  بَِم َأَجاَب بِِه َأق  م 
ى الظ اِهَر،  َوإِن  ُكن ا َقد َعلِ هذا الِعل َم ال َيَتَعد 

نَا، َفِعل ُمَك َشاِمل  للظ اِهِر والَباِطِن. ا َأن َت َيا َرب   َأم 

 وبناء عىل ذلك:

ُم َقاُلوا: ال ِعل َم َلنا  نَاُه: َكَأَن  ُفِسِهم يف هذا املََقاِم َمع  ِم َعن َأن  ُي الِعل  َفنَف 

لَ  َلُم إال َما َأظ َهُروا،َكِعل ِمَك فِيِهم، لَن َك َتع  ُن ال َنع  َمُروا َوَما َأظ َهُروا، َوَنح   ُم َما َأض 

َلُغ، َفَلنَا الظ اِهُر، َفِمن ُهم َمن َأظ َهَر اإِليَمَن  ِمنَا َوَأب  َفِعل ُمَك فِيِهم َأن َفُذ من ِعل 

رَ  َهَر الُكف  ِمنََِّي، َوِمن ُهم َمن َأظ  نَاُه ُمَعاَمَلَة املُؤ  نَاُه ُمَعاَمَلَة الَكافِِريَن. َفَعاَمل   َفَعاَمل 

لِِه تعاىل: ﴿  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہوهذا َكَقو 

َلُم [10]املمتحنة:  ﴾ڭ ۓ ۓ ے نِي: َلُكُم الظ اِهُر، واللُ تعاىل َيع  . َيع 
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لِِه تعاىل: ﴿ َن، َوَكَقو 
 ڳ گ گ گ گ ک کالظ اِهَر والَباطِ

. [1]املنافقون:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 والل تعاىل أعلم.هذا، 

]األحزاب: ﴾ چ چ چ چ ڃ﴿: يقول اهلل تعاىل: 64السؤال

 كيف كان تربج اجلاهلية األوىل؟ [33

لِِه تعاىل: ﴿اجلواب ِج، وذلَك لَِقو  و  ِ الز  َاَعا  لَِغري  ُج َحَرام  إَِج   ڃ ڃ: الت ََبُّ

ي ةِ ﴾. وذلَك َأن  النَِّساَء يف چ چ چ چ ڃ ڃ
َاِهلِ  اجل 

ُوىَل  ،  ال  ُتِ الِل والت َبخ  َية  من الد  ِشََّي ِمش  ، وَيم  َوِد ِزينَتِِهن  َن يف َأج  ُكن  َُي ُرج 

.  َفَيُكوُن ذلَك فِت نَة  ملَِن  َين ُظُر إَِليِهن 

ُج يف  َاِهلِي ةِ وِقيَل: الت ََبُّ ُه،  اجل  َأُة ِِخَاَرَها عىل َرأ ِسَها وال َتُشد  ِقَي املَر  هَو َأن  ُتل 

َجاِل الََجانِِب.فَ  ُطَها وُعنُُقَها، وَكاَنت  ُتب ِدي َُمَاِسنََها َأَماَم الرِّ  َتن َكِشَف َقَلئُِدَها وُقر 

 وبناء عىل ذلك:

َج الذي هَو  ِج، لن  الت ََبُّ ِة َعن الت ََبُّ َفَقد ََنَى اللُ تعاىل نَِساَء هذِه الُم 

ينَِة واملََحاِسِن َأَمامَ  َهاُر الزِّ َجاِل الََجانِِب من َشأ ِن  إِظ  ي ةِ الرِّ
َاِهلِ ُوىَل  اجل   .ال 

َتلَِفةِ  َكالِِه املُخ  َأِة عىل ُكلِّ َأش  ُج املَر   ةِ ينَ الزِّ  ارِ هَ ظ  إِ بِ  نهُ مِ  انَ كَ  امَ  اء  وَ َس  ،َفَتََبُّ

ِ غَ لِ  نِ اِس حَ واملَ    اَل  نمَ  ري 
 ينِّ ثَ والت   ،الِ يَ تِ الخ  وا ُتِ خ  بَ بالت   انَ كَ  امَ  أو ،ذلَك  رُ ظَ نَ  هُ لَ  لُّ ََيِ

ِ املَ  يف  وَ  ،َش 
ُ بَ يُ وَ  ا،َِتَ رَشَ بَ  ُف ِص يَ  الذي اِب يَ الثِّ  من يِق قِ الر   سِ ب  لِ  قَ مَ  َّيِّ

 ا،هَ مِ س  جِ  عَ اطِ

ِ غَ  إىل  مُ  انهَ مِ  ودُ ب  يَ  اِم   ذلَك  ري 
َ إِ  ام  رَ َح  ةِ وَ ه  للش   ا  كَ رِّ ُُمَ وَ  زِ ائِ رَ للغَ  ا  ريَ ثِ   ا  اعَ َج 

ِ غَ لِ  ري 

 هذا، واللُ تعاىل أعلم. ِج.و  الز  
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 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿: يقول اهلل تعاىل: 65السؤال
 . فما هي الظلمات الثالث؟[6]الزمر:  ﴾ڤ ٹ ٹ

ُلُه تعاىل: اجلواب  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿: َقو 

ِحِم، وُظل َمَة ﴾ڤ ٹ َمَة الر  . َقاَل ابُن َعب اٍس َرِِضَ الُل َعنُهَم: َيعنِي ُظل 

َمَة الَبط ِن. هذا، والُل تعاىل أعلم.، وظُ املَُشي َمةِ   ل 

]األحزاب:  ﴾چ چ چ چ ڃ﴿: يقول اهلل تعاىل: 66السؤال

. هل هذا اخلطاب لنساء النيب َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه [33

 َوَسلََّم فقط، أم لنساء األمة كلها؟

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺَيُقوُل اللُ تعاىل: ﴿أوالً: : اجلواب

*  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ*  ک ک ک

 .[34-32]الحزاب:  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

ِل الِل تعاىل:  َرت  بَِقو  ُصوُد ٿ ٺ﴿هذِه اآلَياُت الَكِريَمُة ُصدِّ ﴾. واملَق 

َها،  بَِذلَِك نَِساُء الن بِيِّ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل ِة ُكلِّ بِِه َوَسل َم َونَِساُء الُم  آلِِه َوَصح 

بِِه  ُقوِل َأن  ُتن َهى نَِساُء الن بِيِّ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُه َلي َس من املَع  ِلَن 

. ِهن  ِ ٍَ لَِغري  ِل، ثم  ُيَبا  َوَسل َم َعن اخلُُضوِع بالَقو 

ُقوِل أَ  .َوَلي َس من املَع  ُهن  ُ َتث نَى َغري  َن بالَقَراِر بالُبُيوِت، َوُيس  َمر   ن  ُيؤ 
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ُقوِل َأن   . َوَلي َس من املَع  ِهن  ِ ٍَ لَِغري  ِج، َوُيَبا َ َعن الت ََبُّ  ُين َهَّي 

نَ  َمر  ُقوِل َأن  ُيؤ  ِر  َوَلي َس من املَع  َكاِة َوَطاَعِة اللِ َوَرُسولِِه َوِذك  َلِة والز  بالص 

َمِة، آَياِت اللِ . واِلك  ُهن  ُ َتث نَى َغري   ثم  ُيس 

ل   بِِه َوَسل َم، َوُهن  َأه   الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
ِ
فاخِلَطاُب لِنَِساء

ِمنََِّي.  املُؤ 
ِ
ِدِهن  لِنَِساء ، ثم  من َبع  ة   للِخَطاِب من اللِ تعاىل ُمَباََرَ

ا: ﴿ثانيًا:   َأِة [33]الحزاب:  ﴾چ چ چَأم   املَر 
ِ
َداء . َفَقد َكاَن بِإِب 

َطَها َوُعنَُقَها،  ِشُف َقَلِئَدَها َوُقر  ُه، َحي ُث َكاَنت  َتك  ُ ُب َست 
من َُمَاِسنَِها َما ََيِ

ِقيَق من الثَِّياِب، َوَت  َوَتل بُِس ا َجاِل.لر  ِرُض َنفَسَها عىل الرِّ  َِش يف َوَسِط الط ِريِق َتع 

 ء عىل ذلك:وبنا

 الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي هِ 
ِ
ِد نَِساء لَِمٍة من َبع  ِمنٍَة ُمس   فاآلَيُة الَكِريَمُة ِخَطاب  لُِكلِّ ُمؤ 

َأِة،  َهاِر َمَفاتِِن املَر  ُج يف اجلَاِهلِي ِة الُوىَل َكاَن بِإِظ  بِِه َوَسل َم، والت ََبُّ َوعىل آلِِه َوَصح 

َوُأ َحاال  من اجلَاِهِلي ِة الُوىَل. هذا، والل تعاىل أعلم.َكَجاِهلِي ِة الَيو    م، التي ِهَي َأس 

 ڇ ڇ﴿: يف قوله تعاىل حكاية عن سيدنا يوسف عليه السالم: 67السؤال
. ماذا فعل [89]يوسف:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 إخوة سيدنا يوسف عليه السالم بأخيه؟

ُلُه تعاىل َعن َسيِِّدَنا يُ اجلواب َلُم: : َقو   ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وُسَف َعَلي ِه الس 

ِكرَي بَِحاٍل ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ُن الت ذ  َهام  َيَتَضم  تِف  . هذا اس 

َتَكب ُتم بُِيوُسَف  َظَم َما ار  نِي: َما َأع  ِة، َيع  ِظيُم الِقص  بِيَخُهم َعَلي ِه، َوُهَو َتع  َتِِض َتو  َيق 

َبَح َما َأَتي ُتم بِِه من ِه. َوَأِخيِه، َوَما َأق  ِييِع َحقِّ يَعِة َرِِحِِه، َوَتض 
 َقطِ
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 َ ِريِق َبي نَُه َوَبَّي  ، والت ف  َقاِئِه يف اجلُبِّ َلُم بِإِل  ا َسيَِّدَنا ُيوُسَف َعَلي ِه الس  َلَقد آَذو 

َخاُل  ، َوإِد  ِريُضُه للَغمِّ ِقيِق، َفَكاَن َما َفَعُلوُه بَِأِخيِه ُهَو َتع  ِه، َوَأِخيِه الش  اجلََزِع َوالَِدي 

َلُم َمَع  ُقوَب َعَلي ِه الس  ُكر  َأَباُه َيع  ِقيِق، َوََل  َيذ  َراِدِه َعن َأِخيِه الش  ِن َعَلي ِه بِإِف  والُز 

َعا   ِظيَم  لأَلِب، َوَرف  يِم َما َدَخَل َعَلي ِه من اهلَمِّ والَغمِّ بِِفَراِقِه َكَم َذَكَر َأَخاُه، َتع 
َعظِ

ِرِه.  من َقد 

 عىل ذلك:وبناء 

َم ُهَو  َلُم يف َحقِّ َأِخيِه، إِن  َوُة َسيِِّدَنا ُيوُسَف َعَلي ِه الس  ُل الذي َفَعَلُه إِخ  فالِفع 

ِقيِق، َوَما َكاُنوا  ُب الذي َحَصَل َلُه بَِسَبِب فَِراِق َأِخيِه الش  اهلَمُّ والَغمُّ والَكر 

ُتمُ  وَنُه َوَيش   وَنُه.َُي ِسنُوَن إَِلي ِه، َبل  ُيِذلُّ

ِم هذِه  َداِر َحج  ِل بِِمق  َلُم إىل اجلَه  َوَقد َنَسَبُهم َسيُِّدَنا ُيوُسَف َعَلي ِه الس 

يَِّئِة. هذا، والل تعاىل أعلم. ِصَيِة والس   املَع 

: ربنا عزََّ وجلََّ قال يف كتابه العظيم يف قصة أهل الكهف: 68السؤال

. ما الفائدة من ذكر [18]الكهف:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 لكلب يف قصتهم؟ا

ُن َكثرٍِي َرِِحَُه اللُ تعاىل ِعن َد هذِه اآلَيِة: اجلواب ُ الَكبرُِي اب  : َيُقوُل املَُفِّسِّ

 هِ وهذ ؛الِ الَ  َك ل  تِ  عىل مِ و  الن   من ماََبُ َص أَ  امَ  هُ ابَ َص أَ فَ  م،هُ تُ كَ رَ بَ  مهُ بَ ل  كَ  ت  لَ مَ َش وَ 

 . اهـ.ن  أ  َش وَ  ََب  َخ وَ  ر  ك  ذِ  ِب ل  الكَ  اذَ هِلَ  ارَ َص  هُ ن  إِ فَ  ،ارِ يَ خ  الَ  ةِ بَ ح  ُص  ةُ دَ ائِ فَ 

َدَها َسيُِّدَنا َرُسوُل الِل َصىل   َبِة، َوَقد َأك  ح  ي ِة الصُّ وهذِه إَِشاَرة  َواِضَحة  ِلََُهِّ

يِف الذي رواه اإلمام  ِ بِِه َوَسل َم يف الَِديِث الرش  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  الن بِي   َسَأَل  َرُجََل   َأن   ،َعن هُ اللُ  َرِِضَ  َنسٍ أَ  َعن  البخاري 
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َم  بِِه َوَسل  اَعةِ  َعنَوَصح  اَعةُ  َمَتى :َفَقاَل  ،الس   ؟الس 

َت  َوَماَذا» :َقاَل  َدد   «.؟هَلَا َأع 

ءَ  اَل  :َقاَل    اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َصىل   َوَرُسوَلهُ اللَ  ُأِحبُّ  َأِنِّ  إاِل   ،ََش 

بِِه َوَسل َم.  َوَصح 

َبب َت  َمن   َمعَ  َأن َت » :َفَقاَل   «.َأح 

 وبناء عىل ذلك:

ِم  ُل اإِلَشاَرِة والَفه  س  َيَتَعل ُم ِمن ُه َأه  ِف َدر  ِل الَكه  ِة َأه  ُر الَكل ِب يف ِقص  َفِذك 

اِلَِة، َوأَ  َبِة الص  ح  ي ِة الصُّ اِر، عىل َأَُهِّ َ َبِة الََر  ن  َيُكوَن اإِلن َساُن عىل َحَذٍر من ُصح 

]الزخرف:  ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱَقاَل تعاىل: ﴿

 ٻ ٻ ٻ ٱ*  حج يث ىث مث جث يت ىت. وَقاَل تعاىل: ﴿[67

 ٿ ٿ ٿ*  ٺ ٺ ٺ ٺ*  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ* 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ*  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ*  ٹ ٹ

 . هذا، والل تعاىل أعلم.[57-51]الصافات: 

 ڄ ڄ﴿يقول اهلل تعاىل يف حق السيدة مريم عليها السالم:  :69السؤال
ملاذا اختذت  [16]مريم:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 هذا املكان؟

ُلُه تعاىل: ﴿اجلواب نِي ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ : َقو  . َيع 

َكت  َأَحب   ِلَها، َفَتَ ، ال بَِأه  َا عز  وجل  َتَعَدت  َعن ُهم، ِلَن  ُأنَسَها َكاَن بَِرَبِّ َرَب اب  َوَأق 

َغ للِعَباَدِة.  الن اِس إَِلي َها َوَذَهَبت  إىل َذلَِك املََكاِن لَِتَتَفر 
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َها من  ِ اِت ُدوَن َغري  ِدِس بالذ  ِقي َة من َبي ِت املَق  َتاَرِت اجِلَهَة الرش   واخ 

َا ِسمَ  ِس، ِلََن  م  وِق الش  ُم َكاُنوا َيَتَفاَءُلوَن برُِشُ ُة النُّوِر املَادِّيِّ الذي اجِلَهاِت، ِلََن 

 َيِسرُي الن اُس عىل ُهَداُه فَل َيَتَعث ُروَن.

ِس َأو الَقَمِر َأو النُُّجوِم أو  م  ِه ُنوَراِن، ُنور  َمادِّيٌّ من الش  ِ َولإِِلن َساِن يف َسري 

لِِه، فَل َيص   َياَء من َحو  ِهُر َلُه الَش  َطِدُم بَِم ُهَو املََصابِيِح، َوُهَو النُّوُر الذي ُيظ 

َأق َوى ِمن ُه، َوَكَذلَِك َلُه ُنور  من َمن َهِج اللِ تعاىل َُي ِديِه إىل َمَساِئِل الِقَيِم 

َ ُدُروَِبَا. َلِق، َحت ى ال َيَتَخب َط َتاِئَها  َبَّي   والَخ 

 وبناء عىل ذلك:

َلُم املَ  َيُم َعَلي َها الس  يَِّدُة َمر  َتاَرِت الس  ِدِس َفَقد اخ  ِقي  من َبي ِت املَق  َكاَن الرش  

. هذا،  ِّ نَِويِّ َمَع النُّوِر اِلِسِّ ِس، َوَطَمَعا  يف َني ِل النُّوِر املَع  م  وِق الش  َتَفاُؤال  برُِشُ

 والل تعاىل أعلم.

 * ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿: يقول اهلل تعاىل: 70السؤال
 ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 . فما هو عامل الربزخ؟[100ـ99]املؤمنون:  ﴾ې ۉ

ُلُه تعاىل: ﴿اجلواب نِي:َأَماَمُهم، ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ: َقو  . َيع 

لِِه تعاىل: ﴿ . [79]الكهف:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱوهذا َكَقو 

نِي:  َأَماَمُهم. َيع 

َيا واآلِخَرِة، َفَمن  َكاَن فِيِه َفُهَو َلي َس مَ  ن  َ الدُّ َزُخ ُهَو الَاِجُز َما َبَّي  َع والََب 

، َوُهَو َعاََل  َغي بِيٌّ ال 
ِ
ِل اآلِخَرِة يف َداِر اجلََزاء َيا يف َداِر الَعَمِل، وال َمَع َأه  ن  ِل الدُّ َأه 
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ِرُف َحِقيَقَتُه إال اللُ تعاىل، ثم  َسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  َيع 

َلَعُه اللُ َم الذي َأط  بِِه َوَسل    تعاىل َعَلي ِه.َوَصح 

 وبناء عىل ذلك:

َيا وَعاََلِ اآلِخَرِة، َوَلُه َزَمان   ن  َ َعاََلِ الدُّ َزِخ ُهَو َعاََل  َحاِجز  َبَّي  ُ الََب  َفَعاََل

ِ إىل  ِم الِقَياَمِة، َوَمَكاُنُه من الَقَب  ِت اإِلن َساِن إىل َيو  ، َفَزَماُنُه من ِحَِّي َمو  َوَمَكان 

يََِّّي ِلَ  َواِحِهم ِعلِّ َتُح ِلَر  َقاَوِة فَل ُتف  ُل الش  ا َأه  ِمنََِّي، َأم  َعاَدِة من املُؤ  ِل الس  ٍِ َأه  َوا ر 

. ُفوَدة  نَِة اللِ َمص  ، َوبَِلع  ُجوَنة  ٍَّي َمس  ، َبل  ِهَي يف ِسجِّ
ِ
َمء َواُب الس   َأب 

 ٍَ و ن ِة، إىل َأن  الرُّ ِل السُّ  َأه 
ِ
ُتَعاُد إىل اجلََسِد بَِكي ِفَيٍة ال  َوَذَهَب َُج ُهوُر ُعَلَمء

َزِخ،   هلذا املَي ِت يف َعاََلِ الََب 
ِ
َلُمَها إال اللُ تعاىل، َوَيَقُع السؤال من املََلَكَّي  َيع 

ا  َيا، َفُهَو إِم  ن  ُف َعن َحَياتِِه يف َعاََلِ الدُّ
َتلِ َزِخ َحَياة  ََت  َوَيِعيُش الَعب ُد يف َعاََلِ الََب 

م   ب  والِعَياُذ باللِ تعاىل. هذا، والل تعاىل أعلم.ُمنَع  ا ُمَعذ   ، َوإِم 

: نسمع بعض األحاديث الشريفة، وهي حتدث أن القرآن نزل على 71السؤال

 سبعة أحرف، فما هي هذه األحاديث؟ وما هو املقصود من األحرف السبعة؟

ِة املَُحم  أوالً: : اجلواب آَن لقد َمن  اللُ تعاىل عىل الُم  ِة بَِأن  َجَعَل الُقر  ِدي 

ِم عىل الن اِس ََجِيَعا ، َقاَل تعاىل: ﴿ َ التَِّلَوِة والَفه   ڀ ڀ ڀُمَيِّس 

 ں . وَقاَل تعاىل: ﴿[97]مريم:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[17]القمر:  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

ُرٍف، روى اإل َزَلُه عىل َسب َعِة َأح   َعن  مام أِحد ومن َتي ِسرِيِه َأن  اللَ تعاىل َأن 

َفةَ  يَل  َأن  َرِِضَ الُل َعنُه،  ُحَذي  ِ ََلم َعَلي هِ  ِجَب  وَعىَل  الِل َصىل  الُل َعَليهِ  َرُسوَل  َلِقَي  الس 
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َم  بِِه وَسل    ِحَجاَرةِ  ِعن دَ آلِِه وَصح 
ِ
يُل  َيا» :َفَقاَل  ،امل َِراء ِ ِسل ُت  إِِنِّ  ،ِجَب  ةٍ  إىَِل  ُأر   ُأم 

ي ةٍ  ي ِخ  إىَِل  ،ُأمِّ ُغََلمِ  ،َوال َعُجوزِ  ،الش  َاِرَيةِ  ،َوال  ي ِخ  ،َواجل  َرأ   ََل   ال ِذي َوالش   «.َقطُّ  ا  كِتَابَ  َيق 

آنَ  إِن   :َفَقاَل  ُقر  ِزَل  ال  ُرٍف  َسب َعةِ  َعىَل  ُأن   .َأح 

اللِ َصىل  الُل  َرُسوَل  َأن  َرِِضَ اللُ َعنُهم،  َعب اسٍ  اب نِ وروى الشيخان عن 

بِِه وَسل َم عَ  َرَأِِن » :َقاَل َليِه وَعىَل آلِِه وَصح  يُل  َأق  ِ ََلم َعَلي هِ  ِجَب  ٍف  َعىَل  الس   ،َحر 

ُتهُ  َتِزيُدهُ  َأَزل   َفَلم   ،َفَراَجع  َتَهى َحت ى ،َفَيِزيُدِِن  َأس  ُرٍف  َسب َعةِ  إِىَل  ان   «.َأح 

َسُن َما ِقيثانيًا:  ُرٍف، َفَأح  نَى: عىل َأح  ا َمع  ُجٍه من أم  َل فِيَها: َسب َعُة َأو 

تَِلُفَها من  نَى، فاخ  َتَلَفت  باملَع  نَى، وإِِن اخ  ِظ، وَقد َتت ِفُق باملَع  الِقَراَءِة، ََت َتلُِف بالل ف 

ِع والت َغاُيِر، ال من َباِب الت َضادِّ والت َعاُرِض.  َباِب الت نَوُّ

آِن الَعظِيِم َما َيدُ  َها ، َقاَل وَقد َجاَء يف الُقر  نِي َوج  َف َيع  لُّ عىل َأن  الَر 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳتعاىل: ﴿

 .[11]الج:  ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 وبناء عىل ذلك:

آَن الَعظِيَم َنَزَل عىل َسب َعِة  ِحيَحِة بَِأن  الُقر  فقد َثَبَت يف الََحاِديِث الص 

نِي عىل َسب َعِة َأو   ُرٍف، َيع  ُجٍه من الِقَراَءِة، وهَي من ُلَغاِت الَعَرِب َأح 

  وهَل َجاِِتِم. هذا، واللُ تعاىل أعلم.

 : هل صحيح بأن قراءة سورة اإلخالص تعدل قراءة ثلث القرآن؟72السؤال

َا أوالً: : اجلواب ِل ُسوَرِة اإِلخَلِص، وأَن  َوَرَدت َأَحاِديُث َكثرَِية  يف َفض 

ِدُل ُثُلَث الُقرآنِ   ، ِمنَها:َتع 
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ِريِّ  َسِعيدٍ  َأِِب  َعن  ما رواه  اإلمام البخاري  ُد   َرُجَل   َأن  َرِِضَ الُل َعنُه،  اخل 

َرأُ  َرُجَل   َسِمعَ  ُدَها ،َأَحد  اللُ  ُهوَ  ُقل   :َيق   .ُيَردِّ

َبَح  َفَلم   بِِه َوَسل   الن بِيِّ  إىَِل  َجاءَ  َأص   َلهُ  َفَذَكرَ َم، َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُجَل  َوَكَأن  ، َذلَِك  َا الر   .َيَتَقاهلُّ

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َفَقاَل  ِِس  َوال ِذي»اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َنف 

َا ،بَِيِدهِ  ِدُل  إَِن  آنِ  ُثُلَث  َلَتع  ُقر   «.ال 

  َأِِب  َعن  وما رواه اإلمام مسلم  
ِ
َداء ر  َصىل  الُل  الن بِيِّ  َعنِِضَ اللُ َعنُه، رَ  الد 

بِِه َوَسل َم  ِجزُ » :َقاَل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َرأَ  َأن   َأَحُدُكم   َأَيع  آنِ  ُثُلَث  َلي َلةٍ  يِف  َيق   «؟ال ُقر 

َرأ   َوَكي َف  :َقاُلوا آنِ  ُثُلَث  َيق  ُقر   ؟ال 

ِدُل  َأَحد  اللُ  ُهوَ  ُقل  » :َقاَل  آنِ  َث ُثلُ  َتع  ُقر   «.ال 

ِر ثانيًا:  ُه َيِزيُد يف َأج  ِقِه َأن  ِل اللِ تعاىل عىل َخل  ُه من َفض  َذَكَر الُفَقَهاُء بَأن 

ُر ِقَراَءُِتَا يَ  اِلَِة الَيِسرَيِة، ِمثُل ِقَراَءِة ُسوَرِة اإِلخَلِص َأج  ِدُل الَعَمِل الص  َر  ع  َأج 

آنِ  ُثُلِث ِقَراَءِة  ُقر  َلال  ُرَها بِِمَئِة َألِف ، والص  ِدُل َأج  يِّ َيع  ُة الَواِحَدُة يف الََرِم املَكِّ

 َصَلٍة فِيَم ِسَواُه.

 وبناء عىل ذلك:

ِدُل َفِقَراَءُة ُسوَرِة اإِلخَلِص بِإِخَلٍص  ا  َتع  من َحيُث اجلََزاُء عىل تَِلَوِِتَ

آنِ  ُثُلَث  ُقر  ُثُلَث الُقرآِن، َكَم َأن ُه من َصىل  يف ، ولكن ال َيعنِي هذا أن  َقاِرَئَها َقَرَأ ال 

ُه َصىل  ِمَئَة َألِف  ُر ِمَئِة َألِف َصَلٍة، ال َيعنِي أن  يِّ َصَلة  َواِحَدة  َلُه َأج  الََرِم املَكِّ

. هذا، والل تعاىل أعلم.
ِ
َزاء  َصَلٍة؛ فاجلََزاُء َغرُي اإلج 
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ضور األستاذ ااحماضر : ما حكم تالوة القرآن العظيم للمرأة حب73السؤال

 يف كلية الشريعة، مع الطالب؟

 ڤ ڤَصوُت املَرَأِة إذا َكاَن ُمنَضبَِطا  بَِقولِِه تعاىل: ﴿أوالً: : اجلواب

. ال َنغَمَة فِيِه، [32]الحزاب:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

اِجِح من أق ، وال َتطِيَط، وال َتلِيََّي، وال َتزِيََّي، َفَليَس بَِعوَرٍة عىل الر 
ِ
َواِل الُفَقَهاء

َذ بَِسَمِع  ِصُدوا بذلَك الت َلذُّ َجاِل الََجانِِب، َما ََل َيق  وََيُوُز اإِلصَغاُء َلُه من ِقَبِل الرِّ

ِِتَا، وإال َحُرَم َعَليِهُم اإِلصَغاُء.  َصو 

ا إذا َخَضَعِت املَرَأُة بالَقوِل، وَكاَن َقوهُلَا فِيِه َنغَمة  وَتطِيط  ثانيًا:  وَتزِيَّي   أم 

كِل يف  َِتَا َبذا الش  ، وََيُرُم َعَليَها أن َترَفَع َصو  ُِتَا َعوَرة  ، َفَيُكوُن َصو  وَتلِحَّي 

َجاِل الََجانِِب، َكَم ََيُرُم َعَليِهُم اإِلصَغاُء هَلَا. ِة الرِّ َ  َحض 

لِ  َعن  روى اإلمام البخاري ثالثًا:  دٍ  ب نِ  َسه  ن الن بِيِّ ، عَعن هُ اللُ  َرِِضَ  َسع 

َم َقاَل: بِِه َوَسل  َا َيا» َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ء   َناَبُكم   إَِذا ،الن اُس  َأُيُّ  يِف  ََش 

ُتم   َصََلتُِكم   ِفيِح  َأَخذ  َم  ،بِالت ص  ِفيُح  إِن    الت ص 
ِ
ء   َناَبهُ  َمن   ،لِلنَِّساء  َصََلتِهِ  يِف  ََش 

َيُقل   َمُعهُ  اَل  َفإِن هُ الِل،  ُسب َحانَ  :َفل  َتَفَت  إاِل   َأَحد   َيس   «.ال 

بِِه َوَسل َم:  ر   َراَبُكم   إَِذا»ويف ِرَواَيٍة َقاَل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َأم 

ُيَسبِِّح  َجاُل  َفل  ِح  ،الرِّ ُيَصفِّ  «.النَِّساءُ  َول 

 وبناء عىل ذلك:

ُت املَرَأِة الَعاِديِّ  ا َأثنَاَء تَِلَوِة الُقرآِن الَعظِيِم بُِحُضوِر َفَصو  َليَس بَِعوَرٍة، أم 

َلة  بِنَغَمٍة، وفِيَها َتلِيَّي   َدة  وُمَرت  ِب، وَكاَنِت التَِّلَوُة َُمَو  الُسَتاِذ املَُحاَِضِ والطَُّل 

َِتَا، َكَم ال ََيُوُز هَلُم إِ  ، فَل ََيُوُز هَلَا أن َترَفَع َصو  ِع هَلَا.وَتزِيَّي  م   لَقاُء الس 
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ِميعِ  َظٍة لَِتس 
َعاُء امَرَأٍة َحافِ ي ِة استِد  ،  وعىل القاِئِمََّي عىل إَداَرِة الُكلِّ

ِ
النَِّساء

ِب، َمَع  َمُع لأُلسَتاِذ املَُحاَِضِ َفَقط، َبِعيَدا  عن الطَُّل  َيُكِن الس  َر ذلَك َفل  وإذا َتَعذ 

َوِة ب  املَرَأِة.ُمَراَعاِة َعَدِم اخلَل 

ي ِة أن َيسُلُكوا َمسَلَك الَقاِعَدِة الِفقِهي ِة التي  وعىل القاِئِمََّي عىل إَداَرِة الُكلِّ

َباَب  م  عىل َجل ِب املََصالِِح؛ َكَم ََيُِب َعَليِهم أن ُيَربُّوا الش  ُء املََفاِسِد ُمَقد  َتُقوُل: َدر 

 ُ اب اِت عىل الَوَرِع والت قَوى، لَن  م َسَيُكوُنوَن َِحََلَة ِرَسالٍة يف املُسَتقَبِل، والش 

َوتِِه، وإال َسَيبِكي الن اُس عىل  َساَلِة إن  ََل َيُكن  َوِرَعا  َلن ُيفِلَح يف َدع  وَحاِمُل الرِّ

يِن.  َِحََلِة الدِّ

ُت َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل:  َأيُّوَب  َأِِب روى اإلمام أِحد عن  الِل  َرُسوَل  َسِمع 

بِِه َوَسل َم َص  ينِ  َعىَل  َتب ُكوا اَل » :َيُقوُل ىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َولَِيهُ  إَِذا الدِّ

ُلهُ  ُكوا َوَلكِن ،َأه  ُ  َولَِيهُ  إَِذا َعَلي هِ  اب  لِهِ  َغري   هذا، والل تعاىل أعلم.«. َأه 

 

** ** ** 
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 ُقُلوَبَنا َوِإنَّ ،َأْقَواٍم ُوُجوِه ِفي َلَنْكِشُر ِإنَّااحلديث:  : هل صحيح هذا1السؤال

 ؟َلَتْلَعُنُهْم

 َأن هُ َرِِضَ اللُ َعنها،  َعاِئَشةَ : َجاَء يف َصِحيِح اإلمام البخاري عن اجلواب

َتأ َذنَ  بِِه َوَسل َم  الن بِيِّ  َعىَل  اس   .َرُجل  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َذُنوا» :َفَقاَل  َعِشرَيةِ  اب نُ  َفبِئ َس  ،َلهُ  ائ  َعِشرَيةِ  َأُخو بِئ َس  َأو   ،ال   «.ال 

َكََلمَ  َلهُ  َأاَلنَ  َدَخَل  َفَلم    .ال 

لِ  يِف  َلهُ  َأَلن َت  ُثم  ، ُقل َت  َما ُقل َت اللِ،  َرُسوَل  َيا :َلهُ  َفُقل ُت  َقو   ؟ال 

 الن اُس  َوَدَعهُ  َأو   َتَرَكهُ  َمن  اللِ  ِعن دَ  َمن ِزَلة   الن اسِ  ََر   إِن   ،َعاِئَشةُ  َأي  » :َفَقاَل 

َقاءَ  ِشهِ  اتِّ  «.ُفح 

 َعن   ،الن اسِ  َمعَ  امل َُداَراةِ  ِب َباوكذلَك َجاَء يف َصِحيِح اإلمام البخاري يف 

  َأِِب 
ِ
َداء ر  ا َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: الد  رِشُ  إِن  َوا ُوُجوهِ  يِف  َلنَك  َعنُُهم   ُقُلوَبنَا َوإِن   مٍ َأق   .َلَتل 

َعنُُهم   ُقُلوَبنَا إِن  وَمعنَى   : َيعنِي َلُتب ِغُضُهم.َلَتل 

 وبناء عىل ذلك:

 َرِِضَ اللُ َعنُه، وهذا َنوع  من َأنَواِع 
ِ
رَداء فالَقوُل َمنُسوب  لَِسيِِّدَنا َأِِب الد 

ن َل الدُّ ِع املَُداَراِة، واملَُداَراُة َتعنِي َبذ  يِن، أو َمَعا ، ولَِدف  نَيا أو الدِّ ٍِ الدُّ َيا لَِصَل

، ِّ ا  الرش  ََرَعا ، وهذا َما َفَعَلُه َسيُِّدنا َرُسوُل الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه واملَُداَراُة َمأ ُذون  َِبَ

اِِنُّ يف الَكبرِِي  بِِه َوَسل َم، روى الط ََبَ رَ  َأِِب  َعن  َوعىل آلِِه َوَصح   َرِِضَ اللُ َعنهُ  ةَ ُهَري 

بِِه َوَسل مَ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  لِ  َرأ ُس » :اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َعق  دَ  ال   َبع 

دُ باللِ  اإِليَمنِ  .«. الن اسِ  إىَِل  الت َودُّ ، ولكن  َمعنَاُه َصِحيح   وهَو َضِعيف 
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َصىل  اللُ َعَلي ِه  اللِ وُل ُس رَ  اَل قَ : اَل قَ  ِب ي  َس املُ  ابنِ  نعَ ويف ِرَواَيٍة للَبيَهِقيِّ 

بِِه َوَسل مَ  لِ  َرأ ُس » :َوعىل آلِِه َوَصح  َعق  دَ  ال   .«اسِ الن   اةُ ارَ دَ مُ باللِ  اإِليَمنِ  َبع 

نَيا، وهذِه َم نُوَعة  ََرَعا ، َقاَل  يِن من َأجِل الدُّ ُل الدِّ ا املَُداَهنَُة َفِهَي َبذ  أم 

 . هذا، والل تعاىل أعلم.[9]القلم:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ىل: ﴿تعا

 م،ُكيَِِّبَن بَُِّح: اٍلَصِخ الِثَث على مُكوالَدَأ واُبدََِّأ: ما صحة حديث: 2السؤال

 ؟رآِنالُق ِةاَءَرِقَو ،ِهيِتَب هِلَأ بَُِّحَو

ِغرِي عن َعِل  َرِِضَ الُل َعنُه، عن الن بِ اجلواب يِّ َصىل  : َوَرَد يف اجلَاِمِع الص 

بِِه َوَسل َم َقاَل:  : الٍ َص ِخ  َلِث ثَ  عىل مكُ دَ واَل أَ  وابُ دِّ أَ »اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 ال ومَ يَ  اللِ  لِّ ظِ  يف رآنِ القُ  ةَ لَ َِحَ  ن  إفَ  ،رآنِ القُ  ةِ اءَ رَ قِ وَ  ،هِ يتِ بَ  هلِ أَ  بِّ ُح وَ  م،كُ يِّ بِ نَ  بِّ ُح 

 «.هِ ائِ يَ صفِ أَ وَ  هِ ائِ يَ نبِ أَ  عَ مَ  ،هُ لُّ ظِ  إال ل  ظِ 

، عن  رَياِزيُّ ِ الشِّ اِر، وَأُبو َنَص  يَلِميُّ يف الِفرَدوِس، وابُن الن ج  وَأخَرَجُه الد 

.  َسيِِّدَنا َعِل  َرِِضَ الُل َعنُه، وهَو َحِديث  َضِعيف 

 وبناء عىل ذلك:

. هذا، والل تعاىل أعلم.  فالَِديُث َضِعيف 

قوله َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: : ما هو املقصود من 3السؤال

 ؟«ِضَلٍع ِمْن ُخِلَقْت اْلَمْرَأَة َفِإنَّ»

َرةَ  َأِِب  َعن  : روى اإلمام مسلم اجلواب  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  َأةَ  ن  إِ »اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َلن   ،ِضَلعٍ  ِمن   ُخلَِقت   امل َر 

َتِقيمَ  َت  َفإِن ،َطِريَقةٍ  َعىَل  َلَك  َتس  َتع  َتم  ا اس  َت  َِبَ َتع  َتم   َذَهب َت  َوإِن   ،ِعَوج   َوَِبَا َِبَا اس 

ا ُتِقيُمَها َِتَ َها ،َكَِّس  ُ  «.َطََلُقَها َوَكِّس 
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َرةَ  َأِِب  َعن  ويف ِرَواَيٍة َأيَضا   َصىل  اللُ َعَلي ِه  الن بِيِّ  َعنلُل َعنُه، َرِِضَ ا ُهَري 

بِِه َوَسل َم  ِمنُ  َكانَ  َمن  » :َقاَل َوعىل آلِِه َوَصح  مِ بالِل  ُيؤ  َيو  ِخرِ  َوال  را   َشِهدَ  َفإَِذا ،اآل   َأم 

َيَتَكل م   ٍ  َفل  ُكت   َأو   ،بَِخري  ُصوا ،لَِيس  َتو    َواس 
ِ
َأةَ  َفإِن   ،بِالنَِّساء  ،ِضَلعٍ  ِمن   َقت  ُخلِ  امل َر 

َوَج  َوإِن     َأع 
ٍ
ء َلعِ  يِف  ََش  ََلهُ  الضِّ َتهُ  ُتِقيُمهُ  َذَهب َت  إِن   ،َأع  َتهُ  َوإِن   ،َكَِّس   َيَزل   ََل   َتَرك 

َوَج  ُصوا ،َأع  َتو    اس 
ِ
ا   بِالنَِّساء  «.َخري 

، واعِوَجاُج ِضَلعٍ  ِمن   ُخلَِقت  وَمعنَى  َقا  فِيِه اعِوَجاج  َها : أي: ُخلَِقت َخل 

، ال ُيمِكُن االنتَِفاُع بِِه إال  دِريِّ هَو َكَمل  فِيَها، وَليَس َنقَصا ، َكِضَلِع الَقَفِص الص 

. كِل املِعَوجِّ  َبذا الش 

بِِه َوَسل َم:  َليَس « ِضَلعٍ  ِمن   ُخلَِقت  »َفَقوُلُه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َم هوَ  ِل ِخلَقتَِها، وهَو َترِغيب  من َسيِِّدَنا َرُسوِل الِل  َعيَبا  للَمرَأِة، وإِن  ُف َأص  َوص 

وَجِة، وهلذا َبَدَأ  ِة َمَع الز  ِن امُلَعاََرَ بِِه َوَسل َم يف ُحس  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

بِِه َوَسل َم بالَوِصي ةِ   يف هذا اَلِديِث،  الن بِيُّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
ِ
بالنَِّساء

بِِه َوَسل َم:  ُصوا»وَخَتَمُه َِبَا، َفَقاَل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َتو    اس 
ِ
 ،بِالنَِّساء

َأةَ  َفإِن   َوَج  َوإِن   ،ِضَلعٍ  ِمن   ُخلَِقت   امل َر    َأع 
ٍ
ء َلعِ  يِف  ََش  ََلهُ  الضِّ  ُتِقيُمهُ  َذَهب َت  َفإِن   ،َأع 

َتهُ  َتهُ  َوإِن   ،َكَِّس  َوَج  َيَزل   ََل   َتَرك  ُصوا ،َأع  َتو    َفاس 
ِ
 َعن  رواه اإلمام البخاري « بِالنَِّساء

َرةَ  َأِِب   .َعن هُ اللُ  َرِِضَ  ُهَري 

 وبناء عىل ذلك:

 واإلخَوِة وَغرِيِهم أن 
ِ
ر  لألزَواِج واآلَباء يُف َأم  ِ فهذا اَلِديُث الرش 

َتوُصوا بالنَِّسا ، وأن ُيعُطوُهن  َيس  ُموُهن 
لِ ، وأن ال َيظ   َخرَيا ، وأن َُيِسنُوا إَِليِهن 

ِ
ء

ُجِل أن ُيبِغَض َزوَجَتُه إذا  ة  بالنِّسَبِة لألزَواِج، فَل َينَبِغي للر  ، وَخاص  ُحُقوَقُهن 



 
 102 الفتاوى الرشعية

ُه إن  َكِرَه ِمنَها ُخُلَقا ، َرِِضَ ِمنَها ُخُلَقا   َرُه، لن  آَخَر، روى اإلمام  َرَأى ِمنَها َما َيك 

َرةَ  َأِِب  َعن  مسلم  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  َرك   اَل »َوَصح  ِمن  ـ ال ُيبِغض  ـ  َيف  ِمنَة   ُمؤ   َرِِضَ  ُخُلقا   ِمن َها َكِرهَ  إِن   ،ُمؤ 

 «.آَخرَ  ِمن َها

ُت َقاَل:  َسُمَرةَ إلمام أِحد عن وروى ا اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه  َرُسوَل  َسِمع 

بِِه َوَسل َم  َأةَ  إِن  » :َيُقوُل َوعىل آلِِه َوَصح   إَِقاَمةَ  ُتِرد   إِن   َوإِن َك  ،ِضل عٍ  ِمن   ُخلَِقت   امل َر 

ل عِ  َها الضِّ ِِّس   «.َِبَا َتِعش   َفَداِرَها ،َتك 

َم َفَحِديُث َسيِّدِ  بِِه َوَسل  َنا َرُسوِل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َص إِنَساَنا  ـ َفَعاِطَفُة املَرَأِة َأوَسُع  َتوِصيف  للَمرَأِة وَليَس تنِقيَصا  ـ َحاَشاُه أن ُينَقِّ

 من َعقلَِها، لَِذا َوَجَب ُمَراَعاُِتَا.

ُد بُن الَنَِفي ِة:   دُ ََيِ  ال نمَ  وِف عرُ باملَ  اَِرُ عَ يُ  ال نمَ  يمٍ كِ حَ بِ  يَس لَ َيُقوُل ُُمَم 

. رواه اإلمام البخاري يف ا  َج رَ ََم  أو ا  َج رَ فَ  هُ لَ  اللُ َل عَ ََي  ىت  َح  ،ا  د  بُ  هِ تِ اََرَ عَ مُ  من

 الََدِب املُفَرِد.

  ِق م  الُ  من هُ ن  إِ  امَ أَ وَقاَل ُذو النُّوِن: 
 فَ الوَ  ريِ غَ بِ  انِ خوَ اإلِ  ُس َم التِ

ِ
 ُب لَ طَ وَ  ،اء

 يَ بالرِّ  ةِ رَ اآلِخ 
ِ
 َس النِّ  ةُ د  وَ مَ وَ  ،اء

ِ
 . رواه البيهقي.ةِ ظَ ل  بالغِ  اء

 وسِ فُ النُّ  ةِ لَ َم الستِ  اةِ ارَ دَ املُ  إىل ُب د  الن   يِث دِ الَ  ويف وَيُقوُل ابُن َحَجٍر:

 َس النِّ  ةُ اَس يَ ِس  يهِ فِ وَ  ،وِب لُ القُ  ِف لُ آتَ وَ 
ِ
ِ والص   ن  نهُ مِ  وِ ف  العَ  ذِ خ  أَ بِ  اء  ،ن  هِ جِ وَ عِ  عىل َب 

 ةٍ أَ امرَ  نعَ  انِ نَس لإلِ  ىنَ غِ  ال هُ ن  أَ  عَ مَ  ،ن  َِبِ  اعُ فَ االنتِ  هُ اتَ فَ  ن  هُ يمَ وِ ق  تَ  امَ رَ  نمَ  وأن  

 . هذا، والل تعاىل أعلم.هِ اِش عَ مَ  ىلعَ  اَِبَ  َّيُ عِ ستَ ويَ  ايهَ لَ إِ  نُ كُ س  يَ 

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه : كيف يفهم املؤمن حديث َسيِِّدَنا َرُسوِل اهلِل4السؤال
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 ِإَلْيِه َيُتوُب ِحنَي َعْبِدِه ِبَتْوَبِة َفَرحًا َأَشدُّهلُل »َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: 

 َوَعَلْيَها ،ِمْنُه َفاْنَفَلَتْت ،ٍةَفال ِبَأْرِض َراِحَلِتِه َعَلى َكاَن َأَحِدُكْم ِمْن

 َقْد ِظلَِّها ِفي َفاْضَطَجَع ،َشَجَرًة َفَأَتى ،ِمْنَها َفَأِيَس ،َوَشَراُبُه َطَعاُمُه

 َفَأَخَذ ،ِعْنَدُه َقاِئَمًة ِبَها ُهَو ِإَذا َكَذِلَك ُهَو َفَبْيَنا ،َراِحَلِتِه ِمْن َأِيَس

 َأْخَطَأ ،َربَُّك َوَأَنا َعْبِدي َأْنَت اللَُّهمَّ :اْلَفَرِح ِشدَِّة ِمْن َقاَل ُثمَّ ِبِخَطاِمَها

 ؟«اْلَفَرِح ِشدَِّة ِمْن

 َقاَل : َقاَل َرِِضَ الُل َعنُه  َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ : َأخَرَج اإلمام مسلم عن اجلواب

َم  َرُسوُل  بِِه َوَسل  َبةِ  َفَرحا   َأَشدُّ للُ »الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َعب ِدهِ  بَِتو 

ضِ  َراِحَلتِهِ  َعىَل  َكانَ  َأَحِدُكم   ِمن   إَِلي هِ  َيُتوُب  ِحَّيَ  َفَلَتت   ،َفََلةٍ  بَِأر   َوَعَلي َها ،ِمن هُ  َفان 

اُبهُ  َطَعاُمهُ  َطَجعَ  ،َشَجَرة   َفَأَتى ،ِمن َها َفَأِيَس  ،َوََرَ َها يِف  َفاض   ِمن   َأِيَس  َقد   ظِلِّ

ا ُهوَ  إَِذا َكَذلَِك  ُهوَ  َفَبي نَا ،َراِحَلتِهِ  ةِ  ِمن   َقاَل  ُثم   اِمَهابِِخطَ  َفَأَخذَ  ،ِعن َدهُ  َقاِئَمة   َِبَ  ِشد 

 ٍِ َفَر َك  َوَأَنا َعب ِدي َأن َت  الل ُهم   :ال  َطأَ  ،َربُّ ةِ  ِمن   َأخ  ٍِ  ِشد  َفَر  «.ال 

 ُيفَهُم من هذا الَِديِث:

ٍُ بُوُجوِد َناَقتِِه التي أوالً:  ٍُ بَِتوَبِة َعبِدِه َأَشد  ِم ن َيفَر أن  الَل تعاىل َيفَر

ٍِ الَعبِد، لن  اللَ تعاىل َضل ت  بِأَ  ٍُ اللِ تعاىل َليَس َكَفَر  َلي َس رِض َفَلٍة، وَفَر

ء   َكِمث لِهِ  ِميعُ  َوُهوَ  ،ََش  َبِصريُ  الس   ؛ وهذا من َباِب املَُشاَكَلِة.ال 

 فِيِه َترِغيب  للَعبِد بالت وَبِة للِ عز  وجل  من ُذُنوبِِه، وهذِه الت وَبُة نِعَمة  ثانيًا: 

ِة ُدوَن َغرِيَها من الَُمِم، وَكاَنت َتوَبُة َبنِي  َأنَعَم اللُ تعاىل َِبَا عىل هذِه الُم 

ُد عىل هذِه النِّعَمِة.  إَْساِئيَل َقت َل َأنُفِسِهم، َفللِه الَم 

، َسَواء  َأَقاَلهُ  ثالثًا: ر  َفَق الُفَقَهاُء عىل َتكِفرِي من َصَدَر ِمنُه َقول  ُمَكفِّ  اِت 

، أم ِعنَاَدا ، أم اعتَِقاَدا ، لَِقولِِه تعاىل: ﴿  ک ک ڑ ڑ ژاستِهَزاء 
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 .[66-65]التوبة:  ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ*  ک

ٍٍ أو َدَهٍش أو َغرِي  ِة َفَر ٍد، لِِشد  ِر من َغرِي َقص  ا من َسَبَق لَِساُنُه إىل الُكف  وأم 

لل ُهم  َأنَت َرِبِّ وَأَنا َعبُدَك، َفَقاَل ذلَك، فإن ُه ال ُيكَفُر، َكَقوِل من َأَراَد أن َيُقوَل: ا

 .َربَُّك  َوَأَنا َعب ِدي َأن َت  الل ُهم  َغَلَطا : 

ِرَه عىل َقوِل الُكفِر، فإن ُه ال ُيكَفُر، لَِقولِِه تعاىل: ﴿  ڌ ڍ وكذلَك من ُأك 

. ولَِقولِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه [106]النحل:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ

بِ  تِي َعن   َوَضعَ اللَ  إِن  »ِه َوَسل َم: َوَصح  ََطأَ  ُأم  َيانَ  اخل  ِرُهوا َوَما َوالنِّس  ُتك  « َعَلي هِ  اس 

َرِِضَ الُل َعنُهم. هذا، والل  َعب اسٍ  اب نِ  َعن  رواه الاكم وابن ماجه ـ والل فظ َلُه ـ 

 تعاىل أعلم.

ْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: : ما هو املقصود من قوله َصلَّى اهلُل َعَل5السؤال

 ؟«ُيَغْرِغْر َلْم َما اْلَعْبِد َتْوَبَة َيْقَبُلاهلَل  ِإنَّ»

 َعنَرِِضَ اللُ َعنُهم،  ُعَمرَ  اب نِ  َعن: روى اإلمام أِحد والتمذي اجلواب

بِِه َوَسل َم  الن بِيِّ  َبُل اللَ  إِن  » :َقاَل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َبةَ  َيق  َعب دِ  َتو   ََل   َما ال 

ِغر    «.ُيَغر 

ُه َيقَبُل َتوَبَة الَعبِد امُلذنِِب املَُكل ِف  ِقِه، َأن  لِِه عىل َخل  َفِمن َكَرِم الِل تعاىل وَفض 

، وهذا َمأُخوذ  من َقولِِه تعاىل:  َما ََل َتِصل  ُروُحُه إىل ُحلُقوِمِه، أي: َما ََل ُيَغرِغر 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿

َ ابُن َعب اٍس َرِِضَ اللُ َعنُهم [18]النساء:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ . وقد َفِّس 

ُن املَوِت، ال ُخُصوُص  ُحُضوَرُه بُِمَعاَينَتِِه َمَلَك املَوِت؛ وَقاَل َغرُيُه: املَُراُد َتَيقُّ

 ُرؤَيِة َمَلكِِه.
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 وبناء عىل ذلك:

يِف  ِ ـ والل تعاىل أعلم ـ بأن  َتوَبَة الَياِئِس من  فاملَقُصوُد من اَلِديِث الرش 

، لن  هذا 
ِ
الََياِة الذي َوَقَعت ُروُحُه يف ُحلُقوِمِه َغرُي َمقُبوَلٍة ِعنَد َُجُهوِر الُفَقَهاء

ُر الت وَبَة إىل أن َوَقَعت ُروُحُه يف الَغرَغَرِة. يَِّئاِت، وُيَؤخِّ ُب الس 
 الَعبَد َكاَن َيرَتكِ

ِة الت وَبِة ُصُدوُرَها َقبَل وُيستَ  ُط لِِصح  ُه ُيشَتَ يِف: أن  ِ َفاُد من اَلِديِث الرش 

ٍِ إىل الُلُقوِم، وأن ُيَغرَغَر َِبَا. و  ُوُصوِل الرُّ

ُم الت اِئِب  وطَِها َعز  ُّ يف َعَدِم َقُبوِل َتوَبِة هذا الَعبِد، أن  الت وَبَة من َُرُ والِّسِّ

نِب، عىل أن ال َيُعوَد إ ِن الت اِئِب من الذ  ُق َمَع َتَكُّ َم َيَتَحق  نِب، وذلَك إِن  ىل الذ 

 االختَِياِر َلُه.
ِ
 وَبَقاء

ُه َمَتى ُفِرَض الُوُصوُل ِلَاَلٍة ال ُتكُِن الََياُة  َن: والَاِصُل َأن  وَقاَل ابُن َعَل 

َغرُيَها، وهذا ُمَراُد الَِديِث بَِقولِِه:  َبعَدَها َعاَدة  ال َتِصحُّ ِمنُه ِحينَِئٍذ َتوَبة  وال

ِغر  » ت  ِمنُه الت وَبُة وَغرُيَها.« ُيَغر   وَمَتى ََل َيِصل  لذلَك َصح 

 الل ُهم  ارُزقنَا َتوَبة  َصاِدَقة  َنُصوَحا . آمَّي. هذا، والل تعاىل أعلم.

: ما صحة حديث السؤال يوم القيامة عن اخلطيب الذي خيطب 6السؤال

 خطبة اجلمعة، ماذا أراد منها؟

 اللِ  وُل ُس رَ  اَل قَ : اَل قَ  َرِِضَ اللُ َعنهُ  نِ َس الَ  عن: روى البيهقي اجلواب

بِِه َوَسل مَ   عز   اللُ إال ة  طبَ ُخ  ُب طُ َُي  بدٍ عَ  نمِ  امَ »: َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 .«اَِبَ  ادَ رَ أَ  امَ ـ  اَل قَ  هُ نُّ ظُ أَ ـ  انهَ عَ  هُ لُ ائِ َس  وجل  

 يِث دِ الَ  ذاَِب  َث د  َح  اذَ إِ ٍر َرِِحَُه اللُ تعاىل اينَ دِ  بنُ  ُك الِ مَ  انَ كَ : رُ عفَ َج  اَل قَ 

 مُ علَ أَ  انَ أَ وَ  م،يكُ لَ عَ  يَلمِ كَ بِ  رُّ قَ تَ  ي  ينَ عَ  أن ونَ بُ َس ََت  : وُل قُ يَ  ثم   ،عَ طِ نقَ يَ  ىت  َح  ىكَ بَ 
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 .هِ بِ  دُت رَ أَ  امَ  ةِ امَ يَ القِ  ومَ يَ  نهُ عَ  ِل ائِ َس  وجل   عز   اللَ  أن  

 يَك لَ إِ  بُّ َح أَ  هُ ن  أَ  مُ علَ أَ  َلَ  ولَ  ،يلبِ قَ  عىل يدُ هِ الش   نَت أَ  وُل قُ أَ فَ ويف ِرَواَيٍة َقاَل: 

 .ا  دَ بَ أَ  َّيِ اثنَ  عىل أ  قرَ أَ  َلَ 

 وبناء عىل ذلك:

، ولكن  َمعنَاُه َصحِ  ، وهَو َحِديث  َضِعيف  ، فالَِديُث َرَواُه الَبيَهِقيُّ يح 

 ﴾ڀ ڀ ڀ*  پ پ پوذلَك لَِقوِل اللِ تعاىل: ﴿
 . هذا، والل تعاىل أعلم.[93-92]الجر: 

 ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن: جاء يف احلديث الصحيح الذي رواه اإلمام مسلم 7السؤال

اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  َرُسوُل َقاَل: َقاَلَرِضَي اهلُل َعنُه 

 النَّاِس َعَلى َيْأِتَي َحتَّى الدُّْنَيا َتْذَهُب َلا ،ِبَيِدِه َنْفِسي َوالَِّذي»لََّم: َوَس

 «.ُقِتَل ِفيَم اْلَمْقُتوُل َوَلا ،َقَتَل ِفيَم اْلَقاِتُل َيْدِري َلا َيْوٌم

 ؟َذِلَك َيُكوُن َكْيَف :َفِقيَل

 «.ِرالنَّا ِفي َواْلَمْقُتوُل اْلَقاِتُل ،اْلَهْرُج» :َقاَل

؟ وهل من يقتل يف أيام النَّاِر ِفي َواْلَمْقُتوُل اْلَقاِتُلملاذا يف اهلرج يكون 

 اهلرج وهو غري حامل للسالح يكون يف النار؟

ِحيُح الذي رواه اإلمام مسلم هَو من اجلواب يُف الص  ِ : هذا الَِديُث الرش 

ط  من َأََراِطَها، َحي اَعِة، وََر  ُثَر َعَلَماِت ِقَياِم الس  اَعُة َحت ى َيك  ُث ال َتُقوُم الس 

ُتوَل،   ِري الَقاتُِل لَِغرِيِه بَِأيِّ َسَبٍب َقَتَل ذلَك املَق  ِة، وال َيد  الَقت ُل يف هذِه الُم 

ُِ فِيَم ُقتَِل، أي عىل الَقِّ َأم بُِظل ٍم؟ ُتول  ِري املَق   َأبَِحق  َقَتَلُه َأم بُِظل ٍم؟ وال َيد 

يِف: َيُقوُل اإلما ِ ُم الُقرُطبِيُّ َرِِحَُه اللُ تعاىل، ُمَبيِّنَا  َمعنَى الَِديِث الرش 

، َفُهَو الذي ُأِريَد بَِقولِِه  َباِع َهَوى  ٍل من َطَلِب ُدنَيا، أو اتِّ الِقَتاُل إذا َكاَن عىل َجه 



 

 107 الديث الرشيفكتاب 

َم:  بِِه َوَسل  َقاتُِل »َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   «.الن ارِ  يِف  ُتوُل َوامل َق   ال 

ا وَيُقوُل اإلماُم الن َوِويُّ َرِِحَُه اللُ تعاىل: نُ  َوَأم  َقاتِلِ  َكو  ُتولِ  ال  لِ  ِمن   َوامل َق   َأه 

ُمول   ،الن ارِ  وَ  ،َعَصبِي ة   َم ِقَتاهُلُ  َوَيُكونُ  َلُه، َتأ ِويَل  اَل  َمن   َعىَل  َفَمح   .َهاَوَنح 

يُف َيُدلُّ  ِ ٍِ عىل املُسلِِم َحَرام  يف َحدِّ  فالَِديُث الرش  َل عىل أن  َِح َل السِّ

بِِه َوَسل َم:  ، لَِقولِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َذاتِِه، وإن  ََل  َيُكن  َقت ل  وال ِقَتال 

ٍَ  َعَلي نَا َِحََل  َمن  » ََل  ِِضَ اللُ َعنُهم.رَ  ُعَمرَ  اب نِ  َعن  رواه الشيخان « ِمن ا َفَلي َس  السِّ

، َقاَل اإلماُم الن َوِويُّ  ِسَها إِث م  وكذلَك َيُدلُّ عىل أن  نِي َة الِقَتاِل هَي يف َنف 

لُ َرِِحَُه الُل تعاىل:  بِِه َوَسل مَ  هُ َقو  ُتوَل  إِن  »: َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   يِف  امل َق 

َهِب  َداَلَلة   فِيهِ «. هِ َصاِحبِ  َل َقت   َأَرادَ  ِلَن هُ  الن ارِ  ِحيِح  لِل َمذ  ُهورُ  َعَلي هِ  ال ِذي الص  ُم   اجل 

ِصَيةَ  َنَوى َمن   َأن   َعل   ََل   إِن  و ،آثِم   َيُكونُ  النِّي ةِ  َعىَل  َوَأَص   ،امل َع   . اهـ.َتَكل مَ  َواَل  َها،َيف 

يِف الذي رواه الشيخ ِ َرةَ َأِِب  َعن  ان وقد َوَرَد يف اَلِديِث الرش  َرِِضَ  َبك 

ُت  :َقاَل اللُ َعنُه  َم  َرُسوَل  َسِمع  بِِه َوَسل   :َيُقوُل الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َتَقى إَِذا» لَِمنِ  ال  َقاتُِل  بَِسي َفي ِهَم  امل ُس  ُتوُل  َفال   «.الن ارِ  يِف  َوامل َق 

َقاتُِل  اَهذَ الِل،  َرُسوَل  َيا :ُقل ُت  ُتولِ  َباُل  َفَم  ،ال   ؟امل َق 

 «.َصاِحبِهِ  َقت لِ  َعىَل  َحِريصا   َكانَ  إِن هُ » :َقاَل 

 وبناء عىل ذلك:

 ، َباع  هِلََوى  نَيا، أو ات  ُه ِقَتال  عىل الدُّ ِج يف الن اِر، لن  اَم اهلَر  ُتوُل َأي  فالَقاتُِل واملَق 

 اِحبِِه.وُكلُّ َواِحٍد َحِريص  عىل َقت ِل َص 

ُموال  يف الَِديِث  اَم الِفَتِن وُقتَِل، َفَليَس َمش  ٍَ َأي  َل ا َمن ََل  ََي ِمِل السِّ أم 

. هذا، والل تعاىل أعلم. ٍَ َل ُموَل يف الَِديِث هَو َمن َِحََل السِّ يِف، لن  امَلش  ِ  الرش 
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َصْحِبِه َوَسلََّم : هل صحيح بأن النيب َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َو8السؤال

 قال: كل التجار يدخلون النار إال املتقني؟

ِن ِرَفاَعَة َعن  َأبِيِه َعن  : اجلواب ِن ُعَبي ِد ب  َمِعيَل ب  أخَرَج التمذي َعن  إِس 

َم َقاَل:  بِِه َوَسل  ِه، عن الن بِيِّ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  اَر ُيب  »َجدِّ َعُثوَن إِن  التُّج 

ارا ، إاِل  َمن ات َقى اللَ َوَبر  َوَصَدَق  ِقَياَمِة ُفج  َم ال   «.َيو 

بِِه َوَسل َم:  َيعنِي َل « إاِل  َمن ات َقى اللَ»وَقوُلُه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

، من ِغش  وِخَياَنٍة، َفُهَو ُُم ِسن   ب  َكبرَِية  وال َصِغرَية 
اَرتِِه،  َيرَتكِ إىل الن اِس يف َِتَ

ِه وِعَباَدتِِه، وَصاِدق  يف َيِمينِِه وَساِئِر َكَلِمِه.  وَقاِئم  يف َطاَعِة َربِّ

اِر  َض التُّج  بِِه َوَسل َم َبع  وَقد َوَصَف الن بِيُّ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِد، روى اإلمام أِحد والاكم بالُفُجوِر، بَِسَبِب الَل ِف الَكاِذِب، وإِخ َلِف الَوع 

َِحِن بِن ِشب ٍل َرِِضَ الُل َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل  َعن َعب ِد الر 

بِِه َوَسل َم:  ارُ »آلِِه َوَصح  ُفج  اَر ُهُم ال   «.إِن  التُّج 

َبي َع؟َقاَل: ِقيَل: َيا َرُسوَل الِل، َأَوَلي َس   َقد  َأَحل  اللُ ال 

ِذُبوَن، َوََي لُِفوَن َفَيأ َثُمونَ »َقاَل:  ُثوَن َفَيك   «.َبىَل، َوَلِكن ُهم  َُيَدِّ

 وبناء عىل ذلك:

ُخُلوَن الن اَر إال املُت ِقَّيَ  اِر َيد  يِف: ُكلُّ التُّج  ِ هذا، . َفَم َوَرَد يف الَِديِث الرش 

 والل تعاىل أعلم.

 : هل صحيح بأنَّه ورد يف احلديث الشريف: أعلنوا النكاح، واكتموا9السؤال

 اخلطبة؟

يَلِميُّ يِف ُمسنَِد الِفرَدوِس َعن ُأمِّ َسَلَمَة َرِِضَ اللُ َعنَها، اجلواب : َرَوى الد 



 

 109 الديث الرشيفكتاب 

بِِه َوَسل َم َقال:  ٍَ كَ النِّ  وارُ ظهِ أَ »أن  الن بِي  َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   واخفُ أَ وَ  ،ا

.« ةَ بَ ط  اخلِ   وُهَو َحِديث  َضِعيف 

ِ  ب نِ اللِ  َعب دِ وَرَوى اإِلَماُم َأَِحد َعن  َبري  َصىل  الُل  الن بِي   َأن  َرِِضَ الُل َعنُه،  الزُّ

بِِه َوَسل َم  لِنُوا» :َقاَل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ٍَ  َأع  .« النَِّكا  وَهذا َحِديث  َصِحيح 

َصىل  اللُ َعَلي ِه  الن بِيِّ  َعنَرِِضَ اللُ َعنَها،  َعاِئَشةَ  َعن  َرَوى ابُن َماَجه وَ 

بِِه َوَسل َم  لِنُوا» :َقاَل َوعىل آلِِه َوَصح  ٍَ  َهَذا َأع  ُبوا ،النَِّكا ِ َبالِ  َعَلي هِ  َواَض  ِغر  ـ  بِال 

فِّ ـ .« الدُّ  وهو َحِديث  َضِعيف 

 وبناء عىل ذلك:

ٍَ كَ النِّ  وارُ ظهِ أَ »ث: فالَِدي ، َولكِن « ةَ بَ ط  اخلِ  واخفُ أَ وَ  ا َحِديث  َضِعيف 

 اخِلطَبِة. هذا، والل تعاىل أعلم.
ِ
ة  يِف إخَفاء  ُيعَمُل بِِه، وَخاص 

: جاء يف احلديث الصحيح أن العبد املنافق أو الكافر، يقول له 10السؤال

 الكلمات؟ فما معنى هذه« ال دريت وال تليت»امللكان يف قربه: 

 َعن ،َعن هُ اللُ  َرِِضَ  َأَنسٍ  َعن  : َجاَء يف َصِحيِح اإلمام البخاري اجلواب

بِِه َوَسل َم  الن بِيِّ  َعب دُ » :َقاَل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  هِ  يِف  ُوِضعَ  إَِذا ال  ِ َ  ،َقَب   َوُتُوِلِّ

َحاُبهُ  َوَذَهَب  َمعُ  إِن هُ  َحت ى ،َأص  عَ  َلَيس  م   َقر 
َعَداهُ  َمَلَكانِ  َأَتاهُ  ،نَِعاهِلِ  :َلهُ  َفَيُقواَلنِ  ،َفَأق 

ُجلِ  َهَذا يِف  َتُقوُل  ُكن َت  َما دٍ  الر  بِِه َوَسل َم؟ ُُمَم   َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َهدُ  :َفَيُقوُل   .َوَرُسوُلهُ اللِ  َعب دُ  َأن هُ  َأش 

َعِدكَ  إىَِل  ان ُظر   :َفُيَقاُل  َدَلَك  ،الن ارِ  ِمن َمق  َعدا   بِهِ اللُ  َأب  َن ةِ  ِمن َمق  ا؛ اجل  اُُهَ  َفرَيَ

 .ََجِيعا  

ا َكافِرُ  َوَأم  ِري اَل  :َفَيُقوُل  امل ُنَافُِق  َأو ال   .الن اُس  َيُقوُل  َما َأُقوُل  ُكن ُت  ،َأد 
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َت  اَل  :َفُيَقاُل  ُب  ُثم   ،َتَلي َت  َواَل  َدَري  َ َبة   َحِديدٍ  ِمن   َرَقةٍ بِِمط   ُيض  َ  ََض   َبَّي 

َمُعَها َصي َحة   َفَيِصيُح  ،ُأُذَني هِ  ِ  إاِل   َيِليهِ  َمن   َيس   «.الث َقَلَّي 

ُه َيُقوُل يف َحقِّ َسيِِّدَنا َرُسوِل الِل  ِل الِل تعاىل عىل َعبِدِه املُؤِمِن َأن  من َفض 

بِِه وَ  َم َما َقاَلُه تعاىل: ﴿َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ]الفتح:  ﴾ٻ ٻ ٱ َسل 

29] . َهُد بَِشَهاَدِة الَقِّ  َفَيش 

ٍد َصىل  الُل َعَلي ِه  ُه َيُقوُل يف َحقِّ َسيِِّدَنا ُُمَم  ا الَعبُد الَكافُِر وامُلنَافُِق، َفإِن  وأم 

بِِه َوَسل َم َما َكاَن َيُقوُلُه الن اُس، ال  ِه، َيُقوُل َوعىل آلِِه َوَصح  َما َقاَلُه الُل تعاىل يف َحقِّ

، أو َما َشاَكَل تِلَك الَكلَِمِت والِعَياُذ باللِ تعاىل، فإذا َقاَل  اب  ، أو َكذ  َعنُه َساِحر 

ِري اَل للَمَلَكَِّي:   .الن اُس  َيُقوُل  َما َأُقوُل  ُكن ُت  ،َأد 

َت  اَل » َلُه: َفُيَقاُل  َت، وال« َدَري  م 
: َما َعلِ َر هذا أي  ِسَك َأم  َت بِنَف  ق   َحق 

َلَك َحت ى َتِصَل إىل الَقِّ  َمل َت َعق  يِن، وَما َأع  َت « َتَلي َت  َواَل »الدِّ َبع  أي  : وال ات 

. َلُم َحت ى َتُكوَن ُمت بَِعا  للَحقِّ َت َمن َيع  ِري، وال َقل د   َمن َيد 

 وبناء عىل ذلك:

َت  اَل »َفَقوُلُه:  ِسِه، وال َيت بَِع َمن « َلي َت تَ  َواَل  َدَري  َلَم بِنَف  ُدَعاء  َعَليِه أن ال َيع 

 َعلَِم. هذا، والل تعاىل أعلم.

: ما صحة حديث: صالة بعمامة تعدل مخسًا وعشرين صالة 11السؤال

 بغري عمامة؟

ِظ:  اجلواب: أورد الديلمي عن ابِن ُعَمَر َرِِضَ اللُ َعنُهم َمرُفوَعا  بَِلف 

ِ عِ وَ  ا  َس َِخ   ُل دِ ع  تَ  ةٍ مَ َم عِ بِ  ةٍ يَض رِ فَ  أو عٍ وُّ طَ تَ  َلةُ َص   ة  عَ َُجُ وَ  ،ةٍ مَ َم عِ  بَل َلة  َص  ينَ رش 

 .ةٍ مَ َم عِ  بَل ة  عَ َُجُ  َّيَ عِ ب  َس  ُل دِ ع  تَ  ةٍ مَ َم عِ بِ 
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، وَكثرِي  من  ِف اخلََفاء: َحِديث  َموُضوع  َقاَل اإلماُم الَعجُلوِِنُّ َصاِحُب َكش 

ثََِّي َقالُ  .املَُحدِّ  وا بَِأن ُه َموُضوع 

َلِة  أ ِس يف الص   الر 
ِ َباِب َست  تِح   يف اس 

ِ
ولكن ال ِخَلَف َبََّي الُفَقَهاء

بِِه وَسل َم َكاَن  ُجِل، بِِعَمَمٍة وَما يِف َمعنَاَها، لَن ُه َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  للر 

.  َكذلَك ُيَصلِّ

 وبناء عىل ذلك:

. هذا، واللُ تعاىل أعلم.فالَِديُث   َموُضوع 

: هل صحيح بأنه ورد يف احلديث الشريف، أن ثالثة ال يستجيب 12السؤال

 اهلل دعاءهم، منهم رجل عنده امرأة سيئة اخللق فلم يطلقها؟

َرى، اجلواب غ  نَِن الصُّ َرِِضَ الُل  يِّ رِ عَ ش  الَ  ىوَس مُ  ِِب أَ  نعَ : َجاَء يف السُّ

َم  يِّ بِ الن   نعَ  ،َعنهُ  بِِه وَسل   اللَ  ونَ عُ د  يَ  ة  َلثَ ثَ »: اَل قَ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 .اهَ ق  لِّ طَ يُ  م  لَ فَ  ِق لُ اخلُ  ةُ ئَ يِّ َس  ة  أَ رَ ام   هُ تَ ََت   ت  انَ كَ  ل  ُج رَ : مهَلُ  اُب جَ تَ س  يُ  فَل

 .يهِ لَ عَ  د  هِ ش  يُ  م  لَ فَ  ال  مَ  لٍ ُج رَ  ىَل عَ  هُ لَ  انَ كَ  ل  ُج رَ وَ 

 ڭ ڭ ڭ: ﴿وجل   عز   اللُ  اَل قَ  دقَ وَ  ،هُ الَ مَ  ا  يهَ فِ َس  ىآتَ  ل  ُج رَ وَ 

َرِك. [5]النساء:  «﴾ۇ َتد   ورواه الاكم كذلَك يف املُس 

 وبناء عىل ذلك:

 ِّ ُعو عىل َزوَجتِِه بالرش  نَاُه أن  الذي َيد  ُه، وَمع  ُ فالَِديُث َرواُه الَاكُِم وَغري 

َلِقَها ال يُ   َأخ 
ِ
َبِة بَِسَبِب ُسوء َكاِن أن ُيَطلَِّقَها، وكذلَك بالنِّس  َتَجاُب َلُه، لَن ُه باإِلم  س 

ُجِل الذي  َبِة للر  نِِه، وكذلَك بالنِّس  ِهد  عىل َدي  ائِِن إذا َدَعا عىل املَِديِن، لَن ُه ََل  ُيش  للد 

ِدِه، واللُ ََنَاُه عن ذلَك. هذا، ِفيَه َماَلُه َقب َل ُرش  َطى الس   والُل تعاىل أعلم. َأع 
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يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري »: ما صحة حديث: 13السؤال

؟ «حساب هم الذين ال يسرتقون وال يتطريون وعلى ربهم يتوكلون

 ؟«ال يسرتقون»وما معنى: 

َرِِضَ الُل  َعب اسٍ  اب نِ  َعن  الَِديُث َصِحيح  َرَواُه اإِلَماُم الُبَخاريُّ : اجلواب

بِِه َوَسل َم  َرُسوَل  َأن   َعنُهَم  ُخُل » :َقاَل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َن ةَ  َيد   اجل 

تِي ِمن   ف َسب ُعونَ  ُأم  ِ  ا  َأل  ِذينَ  ُهم   ،ِحَساٍب  بَِغري  ُقونَ  اَل  ال  َت  ونَ  َواَل  ،َيس  ُ  َوَعىَل  ،َيَتَطري 

ِم   ُلونَ  َرَبِّ  «.َيَتَوك 

َية ق  قَ التِ  ةُ : الُعوذَ الرُّ وِهَي َجاِئَزة  ََرعا ، لَقولِِه  ةِ اآلفَ  ُب احِ ا َص ى َِبَ ي ُير 

بِِه َوَسل َم:  ُقوا»َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َت  َرةَ  َِبَا َفإِن   هَلَا اس  رواُه «. الن ظ 

 اإلماُم الُبَخاريُّ 

َرو َأن  َعنُه  َرِِضَ اللُ  َجابِرٍ  َعن   وروى اإلَماُم أَِحد مٍ  ب نَ  َعم   ُدِعَي  َحز 

َرَأةٍ  ِقَيَها َحي ة   َلَدَغت َها بِامل َِدينَةِ  اِلم  َِبَ  َفَأَبى َلرَي  الِل َصىل  الُل َعَلي ِه  َرُسوُل  بَِذلَِك  َفُأخ 

بِِه َوَسل َم    .َُفَدَعاهَوعىل آلِِه َوَصح 

و َفَقاَل  ر  َقى َعن   ُجرُ َتز   إِن َك اللِ  َرُسوَل  َيا :َعم    .الرُّ

َرأ َها» :َفَقاَل    «. َعَل   اق 

 .َعَلي هِ  َفَقَرَأَها

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َفَقاَل  َم  َبأ َس  اَل »اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ِهَي  إِن 

ِق  َمَواثِيُق   «.َِبَا َفار 

ِل اجلَن ِة الَذي ا الَِديث يِف ِصَفِة َأه  َن َيدُخُلوََنَا بَِغرِي ِحَساٍب، َفُهَو ِصَفُة أم 

 ِمن 
ٍ
نَيا الِذيَن اَل َيلَتِفُتوَن إىل ََشء بََِّي املُعِرِضََّي َعن أسَباِب الدُّ  واملَُقر 

ِ
الَولَِياء

 َعََلِئِقَها.
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ا الَعَوامُّ أمَثاُلنَا َفُمَرخ   ص  هَلُم وتِلَك َدَرَجُة اخلََواصِّ اَل َيبُلُغَها َغرُيُهم، وَأم 

، وانَتَظَر الَفَرَج ِمَن اللِ َتعاىل 
ِ
يِف الت َداِوي وامُلَعاجَلَاِت، َوَمن َصََبَ َعىل الَبَلء

.
ِ
َعاَء َكاَن ِمن َُجَلِة اخلََواصِّ والَولِياء  بالدُّ

َق بَِجِميِع َمالِِه ََل ُينكِر  يَق َرِِضَ الُل َعنُه ملَ ا َتَصد  دِّ َعليِه َأاَل َتَرى أن  الصِّ

بِِه َوَسل َم، ِعلم  ِمنُه بَِيِقينِِه وَصَِبِه، ومل ا أَتاُه  الن بيُّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َبُه بِِه، بَِحيُث  َهِب، وَقاَل: ال َأمِلُك َغرَيُه، ََضَ ُجُل بِِمث ِل َبيَضِة الََمِم ِمَن الذ  الر 

 َلو أَصاَبُه َعَقَرُه.

 ىل ذلك:وبناء ع

، وَمعنَى  ُقونَ  اَل فالَِديُث َصِحيح  َرَواُه اإِلَماُم الُبَخاريُّ َت  َيعنِي اَل  َيس 

. هذا، والل تعاىل أعلم.   َيطُلبُوَن الُرقيََة، اعتَِمدا  ِمنُهم َعىل اللِ، وَهِذِه َمرَتبَُة اخلََواصِّ

 : ما صحة احلديث: الولد وما ملكت يداه ملك أبيه؟14السؤال

يِف، وال يف الََثِر: الَوَلُد َوَما َمَلَكت  اجلواب ِ : َما َوَرَد يف الَِديِث الرش 

يِف الذي رواه اإلمام أِحد ِ  َعن   َيَداُه ِمل ُك َأبِيِه؛ ولكن َجاَء يف الَِديِث الرش 

ِرو هِ  َعن   َأبِيهِ  َعن   ُشَعي ٍب  ب نِ  َعم  َرابِي   َأن  َرِِضَ الُل َعنُه،  َجدِّ َصىل  اللُ  الن بِي   َأَتى ا  َأع 

بِِه وَسل َم   َأن   ُيِريدُ  َوالِِدي َوإِن   ،ا  َوَوالِدَ  َماال   ِِل  إِن   :َفَقاَل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 ٍَ َتا  .َماِِل  ََي 

اَلَدُكم   إِن   ،لَِوالِِدكَ  َوَماُلَك  َأن َت » :َقاَل  بُِكم   َأط َيِب  ِمن   َأو   ن  مِ  َفُكُلوا ،َكس 

ِب  اَلِدُكم   َكس   «.َأو 

َرِِضَ  يَق دِّ الصِّ  رٍ ك  بَ  ابَ أَ  ُت َض  َح  :اَل قَ  مٍ ازِ َح  ِِب أَ  بنِ  سِ ي  قَ  نعَ وروى البيهقي 

 .هُ اَح تَ ََيَ وَ  هُ ل  كُ  اِِل مَ  ذَ ُخ أ  يَ  ن  أَ  يدُ رِ يُ  هذا ،اللِ  ولِ ُس رَ  ةَ يفَ لِ َخ  ايَ  :ل  ُج رَ  هُ لَ  اَل قَ فَ اللُ َعنُه، 
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 .يَك فِ ك  يَ  امَ  هِ الِ مَ  من َك لَ  َم ن  َرِِضَ الُل َعنُه: إِ  رٍ ك  بَ  وبُ أَ  اَل قَ فَ 

َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه  اللِ وُل ُس رَ  اَل قَ  يَس لَ أَ  ،اللِ  ولِ ُس رَ  ةَ يفَ لِ َخ  ايَ  :اَل قَ فَ 

بِِه وَسل َم:   لَبِيَك؟ َوَماُلَك  َأن َت وَصح 

  اللُ  ِِضَ رَ  َم بِ  َض ر  اِ َرِِضَ الُل َعنُه:  رٍ ك  بَ  وبُ أَ  اَل قَ فَ 
 ؛هِ بِ

ُ غَ  اهُ وَ رَ وَ    اَل قَ وَ  ،ادٍ يَ زِ  بنِ  رِ ذِ ن  املُ  نعَ  هُ ري 
 يَ  َم ن  إِ  :يهِ فِ

 .ةَ قَ فَ الن   بذلَك  يعنِ

 وبناء عىل ذلك:

نَاُه  ن  َمع 
ُل: الَوَلُد َوَما َمَلَكت  َيَداُه ِمل ُك َأبِيِه، َليَس بَِحِديٍث، وَلكِ َفَقو 

، عىل َأن  َيأ ُخذَ  َداِر الن َفَقِة، إِن  َكاَن َفِقرَيا ،  َصِحيح  الَوالُِد من َماِل َوَلِدِه بِِمق 

ِفيِه وِعَياُلُه. هذا، والُل تعاىل أعلم.  والَوَلُد ِعن َدُه َما َيك 

فما معنى « رفع عن أميت اخلطأ»: جاء يف احلديث الشريف: 15السؤال

 رفع اخلطأ؟

يِف اجلواب ِ ابِن َعب اٍس  َعن  الذي رواه الاكم : َوَرَد يف اَلِديِث الرش 

بِِه وَسل َم:  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُهم  اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

اَوزَ » تِي َعن  الُل  ََتَ ََطأَ  ُأم  َيانَ  ،اخل  ِرُهوا َوَما ،َوالنِّس  ُتك   «.َعَلي هِ  اس 

تِيأُ  َعن  ُرفَِع »ويف ِرَواَيٍة:   «.م 

بِِه وَسل َم:  تِي اخلََطأُ »َقوُلُه َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   :أي «ُرفَِع َعن ُأم 

ُه ُيوِجُب  ،هُ مُ ك  ُح  ال هُ مُ ث  إِ   ىت  َح  هُ بَ بَ َس  اطَ عَ تَ يَ  ََل   امَ  َك ذلِ كَ « انُ يَ س  والنِّ »؛ نَ َم الض  َفإِن 

ِرُهوا َوَما»؛ مُ ثَ أ  يَ  هُ ن  إِ فَ  ،ِب اجِ الوَ  ِت و  فَ  ُتك  ُم َما « َعَلي هِ  اس  أي: َوُرفَِع َعنُهم إِث 

. ُلُه ِم ا ال ََيِلُّ ُ فِع  َرَهُهُم الَغري   َأك 
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 وبناء عىل ذلك:

َياِن، إذ  ال َت َتنُِع   والنِّس 
َخُذ باخلََطأِ ُه َكاَن ُيؤ  يِف َأن  ِ ُهوُم اَلِديِث الرش  َفَمف 

َل ، ُموِم، َفَكَم َأن  َتنَاُوهَلَا ُيَؤدِّي إىل اهلََلكِ  املَُؤاَخَذُة َِبَِم َعق  ُنوَب َكالسُّ وإِن  ََل   لَن  الذُّ

. ِِض إىل الِعَقاِب وإِن  ََل  َيُكن  َعِزيَمة  ُنوِب ال َيب ُعُد َأن  ُيف   َيُكن  َخَطأ ، َفَتَعاطِي الذُّ

ُه َوعَ  ِة َأن  ِل الِل عز  وجل  عىل الُم  َة  ولكن من َفض  َد بالت َجاُوِز َعنُه َرِح 

َمِن،  ِة إذا َوَقُعوا يف املَُخاَلَفِة، ولكن ال ُبد  من الض  َم عن الُم  َل ، َفَرَفَع اإِلث  وَفض 

 الَواِجِب. هذا، واللُ تعاىل أعلم.
ِ
 وال ُبد  من َقَضاء

 ْتَلِعُجَف ِهوِبُنُذِب َيِتُأ يلََِّصُي اَمَق اَذِإ بَدالَع نََِّإ»: ما صحة حديث: 16السؤال

 ؟«نُهَع ْتَطاَقَسَت َدَجَس وَأ َعَكَر اَملََُّكَف ،ِهِقاِتَع على

اِِنُّ َعن اجلواب ََبَ ُه  رَ مَ عُ  نِ اب  : روى الط   لِّ َص يُ  ى  تَ فَ  ىأَ رَ َرِِضَ اللُ َعنُهم، َأن 

 .ايهَ فِ  َب نَ ط  أَ وَ  َلةَ الص   اَل طَ أَ  دقَ 

 هذا؟ ُف رِ ع  يَ  نمَ : اَل قَ فَ 

 .هُ فُ رِ ع  أَ  انَ أَ : ل  ُج رَ  َل اقَ فَ 

 ك  يُ  ن  أَ  هُ تُ ر  مَ َلَ  هُ فُ رِ ع  أَ  ُت ن  كُ  ولَ  ِنِّ إِ  امَ أَ : اَل قَ فَ 
 ِنِّ إِ فَ  ،ودَ جُ والسُّ  وعَ كُ الرُّ  رَ ثِ

بِِه وَسل َم  اللِ  وَل ُس رَ  ُت ع  مِ َس   اذَ إِ  بدَ العَ  ن  إِ »: وُل قُ يَ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 .«نهُ عَ  ت  طَ اقَ َس تَ  دَ جَ َس  وأَ  عَ كَ رَ  َم ل  كُ فَ  ،هِ قِ اتِ عَ  عىل ت  لَ عِ جُ فَ  هِ وبِ نُ ذُ بِ  ِتَ أُ  لِّ َص يُ  امَ قَ 

ُدُه َما رواه اإلمام مسلم َعن  ُه  ُعث َمنَ وُيَؤيِّ  ،بَِطُهورٍ  َدَعاَرِِضَ اللُ َعنُه، َأن 

ُت  :َفَقاَل   ِمن   َما» :َيُقوُل بِِه وَسل َم الِل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   َرُسوَل  َسِمع 

ِرئٍ  لِمٍ  ام  هُ  ُمس  ُضُ ُتوَبة   َصََلة   ََت  ِسنُ  َمك   إاِل   َوُرُكوَعَها َوُخُشوَعَها ُوُضوَءَها َفُيح 

اَرة   َكاَنت   ُنوِب  ِمن َقب َلَها ملَِا َكف  ِت  ََل   َما ،الذُّ رَ  َوَذلَِك  ،َكبِرَية   ُيؤ  ه   «.ُكل هُ  الد 
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ُدُه  َرِِضَ الُل َعنُه  َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ  َعن  كذلَك َما رواه اإلمام التمذي وُيَؤيِّ

بِِه وَسل َم:  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ِ  ِمن   َما»الِل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   َرَفَعا َحافَِظَّي 

لِ أَ  يِف الُل  َفَيِجدُ  ،ََنَارٍ  َأو   َلي لٍ  ِمن   َحِفَظا َماالِل  إىَِل  ِحيَفةِ  و  ِحيَفةِ  آِخرِ  َويِف  الص   الص 

 َ ِهُدُكم   :َتَعاىَل اللُ  َقاَل  إاِل   ،ا  َخري  ُت  َقد   َأِنِّ  ُأش  َ  َما لَِعب ِدي َغَفر  ِحيَفةِ  َطَريَفِ  َبَّي   «.الص 

 اللِ  وُل ُس رَ  اَل قَ : اَل قَ  َرِِضَ اللُ َعنهُ  ٍك الِ مَ  بنِ  سِ نَ أَ  نعَ ويف ِرَواَيِة البيهقي 

بِِه وَسل مَ َصىل   ِ  ِمن   َما»:  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   عز   اللِ إىل انِ عَ فَ ر  يَ  َحافَِظَّي 

 ُت ر  فَ غَ  ِنِّ أَ  َم كُ دُ هِ ش  أُ : وتعاىل كَ ارَ بَ تَ  اللُ اَل قَ  إال ،َلةٍ َص  عَ مَ  لٍ ُج رَ  َلةِ َص بِ  وجل  

 .«َم هُ نَ ي  بَ  امَ  يدِ ب  عَ لِ 

 وبناء عىل ذلك:

َلةُ فالَِديُث َحَس  ِحيَحِة، فالص  ، وُمَؤي د  بالََحاِديِث الص  نَاُه َصِحيح  ، وَمع   ن 

َغاِئِر. هذا، واللُ تعاىل أعلم. اَرة  للص   َكف 

 : هل صحيح بأن سيدنا جربيل عليه السالم حيضر عند موت املؤمن؟17السؤال

اِِنُّ يف الَكبرِِي اجلواب دٍ  بنِت  َمي ُموَنةَ  َعن  : َأخَرَج الط ََبَ  َرِِضَ الُل َعنها َسع 

؟ َوُهوَ  َأَحُدَنا َيأ ُكُل  َهل   ،اللِ َرُسوَل  َيا: ُقل ُت : َقاَلت    ُجنُب 

أَ  َحت ى َيأ ُكُل  ال»:َقاَل   .«َيَتَوض 

ُقدُ  َهل   ،اللِ َرُسوَل  َيا: ُقل ُت : َقاَلت   ُنُُب؟ َير   اجل 

ُقدَ  َأن   ُأِحبُّ  َما» :َقاَل  َأ، ىَحت   ُجنُب   َوُهوَ  َير   َوإِِنِّ  ُوُضوَءُه، َوَُي ِسنَ  َيَتَوض 

َشى ، َأن   َأخ  هُ  َفَل ُيَتَوف  يُل  ََي ُضُ ِ َلمُ  َعَلي هِ  ِجَب   «.الس 

 وبناء عىل ذلك:

. هذا، واللُ تعاىل أعلم. ، وهَو َحِديث  َضِعيف  اِِنُّ  فالَِديُث َرَواُه اإِلَماُم الط ََبَ
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 فضل ليلة النصف من شعبان؟: هل ورد حديث صحيح يف 18السؤال

 َرُسوُل  َعَل   َدَخَل : َرِِضَ اللُ َعنها َقاَلت   َعاِئَشةَ : روى البيهقي َعن اجلواب

َم  بِِه وَسل  َبي هِ  َعن هُ  َفَوَضعَ اللِ َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  م   ََل   ُثم   ،َثو 
َتتِ  َقامَ  َأن   َيس 

ة   نِيَفَأَخَذت   ،َفَلبَِسُهَم  َ َض  َيأ ِت  َأن هُ  َظنَن ُت  ،َشِديَدة   َغري  ِباِت  َبع  ُت  ،ُصَوَي   َفَخَرج 

َبَعهُ  ُتهُ  َأت  َرك  َبِقيعِ  َفَأد  َقدِ  َبِقيعِ  ،بِال  َغر  ِفرُ  ،ال  َتغ  ِمنَِّيَ  َيس  ِمنَاِت  لِل ُمؤ    َوامل ُؤ 
ِ
َهَداء  .َوالشُّ

ي بَِأِِب : َفُقل ُت  َيا َحاَجةِ  يِف  َوَأَنا َك،َربِّ  َحاَجةِ  يِف  َأن َت  َوُأمِّ ن  ُت، الدُّ ف   َفان ََصَ

َرِت  َفَدَخل ُت  َقنِي َعاٍل، َنَفس   َوِِل  ُحج  اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه  َرُسوُل  َوَلِ

َم  بِِه وَسل   «.َعاِئَشُة؟ َيا الن َفُس  َهَذا َما»: َفَقاَل وَصح 

ي بَِأِِب : َفُقل ُت  َت  َأَتي َتنِي َوُأمِّ َبي َك  َعن َك  َفَوَضع  َتتِم   ََل   ُثم   ،َثو  َت  َأن   َتس   ُقم 

َتُهَم  نِي ،َفَلبِس  ة   َفَأَخَذت  َ ، َغري  َض  َتأ ِت  َأن َك  َظنَن ُت  َشِديَدة  ِباِت  َبع   َحت ى ،ُصَوَي 

ُتَك  َبِقيعِ  َرَأي  نَعُ  بِال  نَعُ  َما َتص   .َتص 

افِ  َأُكن ِت  ،َعاِئَشةُ  َيا»: َقاَل   َأَتاِِن  َبل   َوَرُسوُلُه، َعَلي ِك اللُ  ََيِيَف  َأن   َّيَ ََتَ

يُل  ِ ََلُم، َعَلي هِ  ِجَب  ي َلةُ  َهِذهِ : َفَقاَل  الس  ِف  َلي َلةُ  الل  َبانَ  ِمن   النِّص   ُعَتَقاءُ  فِيَهاولِل  ،َشع 

ٍك،مُ  إىَِل  فِيَها اللُ  َين ُظرُ  اَل  َكل ٍب، َغنَمِ  ُشُعورِ  بَِعَددِ  الن ارِ  ِمنَ  ِ  ُمَشاِحٍن، إىَِل  َواَل  رش 

بٍِل، إِىَل  َواَل  َرِحٍم، َقاِطعِ  إىَِل  َواَل  ِه، َعاق   إِىَل  َواَل  ُمس  ِمنِ  إىَِل  َواَل  لَِوالَِدي   «.َِخ رٍ  ُمد 

عَ  ُثم   َبي هِ  َعن هُ  َوض  ي َلِة؟ َهِذهِ  ِقَيامِ  يِف  ِِل  َتأ َذنَِّيَ  ،َعاِئَشةُ  َيا»: ِِل  َفَقاَل ، َثو   «.الل 

ي، بَِأِِب  َنَعم  : َفُقل ُت   ُقبَِض  َأن هُ  َظنَن ُت  َحت ى ،َطِويََل   َلي ََل   َفَسَجدَ  َفَقامَ  َوُأمِّ

ُت  ُه، َفُقم  َتِمس  ُت  َأل  كَ  َقَدَمي هِ  َباطِنِ  َعىَل  َيِدي َوَوَضع  ُت  َفَتَحر  تُهُ  َفَفِرح   َيُقوُل  َوَسِمع 

ِوكَ  َأُعوذُ »: ُسُجوِدهِ  يِف   َوَأُعوذُ  َسَخِطَك، ِمن   بِِرَضاكَ  َوَأُعوذُ  ابَِك،ِعقَ  ِمن   بَِعف 

ُهَك، َجل   ِمن َك، بَِك  ِص  اَل  َوج  نَي َت  َكَم  َأن َت  َعَلي َك  َثنَاء   ُأح  ِسَك  َعىَل  َأث   «.َنف 



 
 118 الفتاوى الرشعية

َبَح  َفَلم   ُِتُن   َأص  ؟ ،َعاِئَشةُ  َيا»: َفَقاَل  َلهُ  َذَكر  تُِهن   «.َتَعل م 

 .َنَعم  : َفُقل ُت 

، َتَعل ِميِهن  »: َل َفَقا ِميِهن  يَل  َفإِن   َوَعلِّ ِ ََلمُ  َعَلي هِ  ِجَب   َوَأَمَرِِن  َعل َمنِيِهن   الس 

َدُهن   َأن   ُجودِ  يِف  ُأَردِّ  «.السُّ

 وبناء عىل ذلك:

َمِل.  َمُل بِِه يف َفَضاِئِل الَع  ن  ُيع 
فقد َوَرَد َحِديث  َضِعيف  يف ذلَك، وَلكِ

  أعلم.هذا، واللُ تعاىل

 َتِعيُش َكَأنَّك ِلُدْنَياك: ما معنى هذا احلديث الشريف: ِاْعَمْل 19السؤال

 ؟ًاَغَد َتُموُت َكَأنَّك ِلآِخَرِتك َواْعَمْل ،ًاَأَبَد

: هذا َليَس بَِحِديٍث عن َسيِِّدنا َرُسوِل الل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه اجلواب

بِِه َوَسل َم، َبل هَو  ُرث  : َرِِضَ اللُ َعنُهم َحيُث َقاَل  ُعَمرَ  اب نِ َمن ُسوب  إىل َوَصح   ُاح 

َمل   ،ا  َأَبدَ  َتِعيُش  َكَأن ك لُِدن َياك  ا .َغدَ  َتُوُت  َكَأن ك آِلِخَرتِك َواع 

 وبناء عىل ذلك:

ِن ُعَمَر َرِِضَ اللُ    َعنُهم.َفُهَو َليَس بَِحِديٍث، َبل هَو من َكَلِم َسيِِّدَنا َعب ِد اللِ ب 

َعِة  َمِل الُدنَيا، والَث  عىل الِّسُّ  ِع يف َأع  َفِة والت َِّسُّ نَاُه: الت َأِنِّ وَعَدُم الل ه  وَمع 

َيَة َأن   يِن التي ُيَثاُب َعَليَها يف اآلِخَرِة، وذلَك َخش  َمِل الدِّ ِويِف يف َأع  وَعَدِم الت س 

الِِح. هذا، والل تعاىل أعلم.ُيَفاِجَئُه الََجُل َقبَل الِقَياِم ب  الَعَمِل الص 

: ما صحة هذا احلديث: عبدي أطعين تكن ربانيًا، تقول للشيء 20السؤال

 كن فيكون؟

يَفِة، وال يف ُكُتِب اجلواب ِ : ََل  َيِرد  هذا الَكَلُم يف ُكُتِب الََحاِديِث الرش 
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ن  َوَرَد يف الَِديِث 
ِسي ِة، وَلكِ ُلُه تعاىل:  الََحاِديِث الُقد  ِحيِح َقو  ِِسِّ الص   َوَما»الُقد 

ُب  َعب ِدي َيَزاُل  َبب ُتهُ  َفإَِذا ،ُأِحب هُ  َحت ى بِالن َوافِلِ  إَِِل   َيَتَقر  َعهُ  ُكن ُت  َأح   ال ِذي َسم 

َمعُ  هُ  ،بِهِ  َيس  تِي َوَيَدهُ  ،بِهِ  ُيب َِصُ  ال ِذي َوَبََصَ َلهُ  ،َِبَا َيب طُِش  ال  تِيا َوِرج  َِش  ل   ،َِبَا َيم 

طَِين هُ  َسَأَلنِي َوإِن   َتَعاَذِِن  َوَلِئن   ،َلُع   رواه اإلمام البخاري.« َلُِعيَذن هُ  اس 

 وبناء عىل ذلك:

 ُكن  َفَيُكوُن؛ َليَس َحِديَثا  
ِ
ء انِي ا ، َتُقوُل للَش   نِي َتُكن  َرب  ُل: َعب ِدي َأِطع  َفَقو 

ِسي ا   يَفا ، وال ُقد  ُب ََرِ نَاُه َصِحيَحا ، بَِحيُث َيُكوُن الَعبُد الذي َيَتَقر  ، وَقد َيُكوُن َمع 

. هذا، والل تعاىل أعلم. ٍِ َد اجلََواِر َوِة، وُمَسد  ع   إىل اللِ تعاىل بالن َوافِل َُمَاَب الد 

 : ما صحة حديث: بارك اهلل يف الرجل املشعر، واملرأة امللساء؟21السؤال

َقاُء : ََل  يَ اجلواب ن ِة إِب  ِحيَحِة هذا الَِديُث، َبل من السُّ ِرد  يف الََحاِديِث الص 

ُه  َأِة َفإِن  َبِة للَمر  ِه، وَحل ُق الَعاَنِة، وكذلَك بالنِّس 
ُجِل، وَنت ُف إِب طِ َيِة للر  ِر اللِّح  َشع 

ِر اإِلب ِط والَعاَنِة. ن ِة َنت ُف َشع   من السُّ

ٍَ املَالِكِ  ِن َبل َص  ِر الَيَدي  َأِة، َكَشع  ِر َجَسِد امَلر  ي ُة بُِوُجوِب َحل ِق َشع 

، وَقاُلوا: ََيُِب َعَلي َها إَِزاَلُة َما يف إَِزاَلتِِه ََجَال  هَلَا. ِ َلَّي  ج   والرِّ

 وبناء عىل ذلك:

َأِة ا ِعِر، واملَر  ُجِل املُش  . هذا، َفَلم  َيث ُبت  يف الََحاِديِث: َباَرَك اللُ يف الر 
ِ
ملَل َساء

 واللُ تعاىل أعلم.

: ما صحة حديث: أن رجاًل خرج وأمر امرأته أن ال خترج من 22السؤال

بيتها، وكان أبوها يف أسفل الدار، وكانت يف أعالها، فمرض أبوها، 

فأرسلت إىل النيب َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، فذكرت 
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فمات أبوها، فأرسلت إىل النيب  «.يعي زوجكأط»فقال:  ذلك له.

«. أطيعي زوجك»َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، فقال: 

إن اهلل »فأرسل إليها النيب َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: 

 ؟«قد غفر ألبيها بطاعتها لزوجها

ِ اجلواب َسِط، َوُهَو َحِديث  : هذا الَِديُث الرش  اِِنُّ يف الَو  يُف رواه الط ََبَ

.  َضِعيف 

َف  َأِِب  ب نِ اللِ  َعب دِ  َعن  والَِديُث اَلَسُن َما رواه ابن ماجه  َرِِضَ اللُ َعنُه  َأو 

امِ  ِمن ُمَعاذ   َقِدمَ  مَل ا: َقاَل  بِِه َوَسل َم.َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  لِلن بِيِّ  َسَجدَ  الش   َوَصح 

 «.ُمَعاذُ  َيا َهَذا َما» :َقاَل 

امَ  َأَتي ُت  :َقاَل  ُتُهم   الش  ُجُدونَ  َفَواَفق  ُت  ،َوَبَطاِرَقتِِهم   ِلََساِقَفتِِهم   َيس   يِف  َفَوِدد 

ِِس  َعَل  َأن   َنف   .بَِك  َذلَِك  َنف 

َعُلوا َفََل »بِِه َوَسل َم: الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َرُسوُل  َفَقاَل   ،َتف 

ُجدَ  َأن   ا  َأَحدَ  ا  آِمرَ  ُكن ُت  َلو   َفإِِنِّ  ِ  َيس  ُت الِل  لَِغري  َأةَ  َلََمر  ُجدَ  َأن   امل َر  ِجَها َتس   ،لَِزو 

ُس  َوال ِذي دٍ  َنف  َأةُ  ُتَؤدِّي اَل  ،بَِيِدهِ  ُُمَم  ا َحق   امل َر  َ َي  َحت ى َرَبِّ  َوَلو   ،ِجَهاَزو   َحق   ُتَؤدِّ

َسَها َسَأهَلَا هُ  ََل   َقَتٍب  َعىَل  َوِهَي  َنف   «.َت نَع 

 وبناء عىل ذلك:

ِمنََِّي َأن  ُيَضيُِّقوا عىل نَِساِئِهم  َراِم من املُؤ 
، وال َيلِيُق بالكِ فالَِديُث َضِعيف 

يَفِة. هذا، والل تعاىل أعلم. ِ  من ِخَلِل هذِه الََحاِديِث الرش 

 َيْنُظُر َفِإنَُّه ،اْلُمْؤِمِن ِفَراَسَة اتَُّقوا»د يف احلديث الشريف: : ور23السؤال

ُدَنا َرُسوُل هذا احلديث الشريف أما كان َسيِّ من خالل«. اهلِل ُنوِرِب

اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم يعرف براءة السيدة 



 

 121 الديث الرشيفكتاب 

 عائشة َرِضَي اهلُل َعنها؟

يُف رواه التمذي الً: أو: اجلواب ِ  َسِعيدٍ  َأِِب  َعن  هذا اَلِديُث الرش 

ِريِّ  ُد  بِِه  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  اخل  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُقوا»َوَسل َم:  ِمنِ  فَِراَسةَ  ات  هُ  ،امل ُؤ   ڦ ڤ ڤ ڤ: ﴿َقَرأَ  ُثم  « اللِ بِنُورِ  َين ُظرُ  َفإِن 

.[75]الجر:  ﴾ڦ ِسََّي. َوُهَو َحِديث  َضِعيف   . أي: للُمَتِفرِّ

نَا عز  وجل  َقاَل: ﴿ثانيًا:   ی*  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئَربُّ

لَِع َرُسوَلُه [27-26]اجلن:  ﴾حئ جئ ی ی نَا عز  وجل  إِن  َشاَء َأن  ُيط  . َفَربُّ

ِض املَُغي   لَِياِئِه عىل َبع  ِلُعُه، َأو َأَحَدا  من َأو  َبَلِة ُيط  َتق  ِة أو املُس  َباِت املَاِضَيِة َأو اَلاَِضَ

لُِعُه. َمٍة ال ُيط  ك  لَِعُه ِلِ  وإِن  َشاَء َأن  ال ُيط 

لَِياِئِه ُعُيوَن ثالثًا:  ُتُ الُل تعاىل عىل َأو  َداِئِد َقد َيس   والش 
ِ
َقاِت الَبَلء يف َأو 

.
ِ
َمال  للَبَلء  الَفَراَسِة إِك 

َل.فهذ َم هَلُُم الِعج  ِرِف املََلِئَكَة َحي ُث َقد  َلُم ََل  َيع  َراِهيُم َعَلي ِه الس   ا َسيُِّدَنا إِب 

ِرِف املََلِئَكَة ِعن َدَما َدَخُلوا َعَلي ِه. َلُم ََل  َيع   وهذا َسيُِّدَنا ُلوط  َعَلي ِه الس 

ِرف   َلُم ََل  َيع  ِت ِعن َدَما َدَخَل َعَلي ِه. وهذا َسيُِّدَنا ُموَسى َعَلي ِه الس   َمَلَك املَو 

 وبناء عىل ذلك:

َقة  بَِمِشيَئِة اللِ تعاىل، إِن  َشاَء  فالَفَراَسُة َثابَِتة  وال َشك  فِيَها، وَلِكن َها ُمَعل 

، وهذا َما َحَصَل َمعَ 
ِ
تَِلء َمال  لَلب   َكَشَف َعن ُعُيوَِنَا، وإِن  َشاَء َسَتَ ُعُيوََنَا إِك 

يَِّدِة  بِِه َوَسل َم، َحت ى َقاَل للس  َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِت  َأو   ا  ُسوءَ  َقاَرف ِت  ُكن ِت  إِن   ،َعاِئَشةُ  َيا»َعاِئَشَة َرِِضَ اللُ َعنها:   إِىَل  َفُتوِِب  َظَلم 

َبُل الَل  َفإِن  اللِ،  َبةَ  َيق   رواه اإلمام البخاري. هذا، والل تعاىل أعلم.« ِعَباِدهِ  ِمن   الت و 
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 ؟«ِللشََّياِطنِي َوُبُيوٌت ،ِللشََّياِطنِي ِإِبٌل َتُكوُن»: ما صحة حديث: 24السؤال

 َقاَل  :َقاَل  ِهن دٍ  َأِِب  ب نِ  َسِعيدِ  َعن  : َجاَء يف ُسنَِن َأِِب داود والبيهقي اجلواب

َرةَ  َأُبو بِِه  َرُسوُل  َقاَل  َعنُه: َرِِضَ اللُ  ُهَري  اللِ َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َياطَِّيِ  إِبِل   َتُكونُ »وَسل َم:  َياِطَّيِ  َوُبُيوت   ،لِلش  ا ،لِلش  َياطَِّيِ  إِبُِل  َفَأم   َفَقد   الش 

ُتَها ُرُج  ،َرَأي  َمنََها َقد   َمَعهُ  ي َباٍت جِ نَ بِ  َأَحُدُكم   َُي  ُلو َفََل  َأس   بَِأِخيهِ  َوَيُمرُّ  ،ِمن َها ا  َبِعريَ  َيع 

ِمُلهُ  َفََل  بِهِ  ان َقَطعَ  َقد ا ،ََي  َياطَِّيِ  ُبُيوُت  َوَأم   «.َأَرَها َفَلم   الش 

َفاُص  َهِذهِ  إاِل   ُأَراَها اَل  :َيُقوُل  ِهن دٍ  َأِِب  ب نُ  َسِعيدُ  َكانَ  َق  تِي ال  ُتُ  ال    َيس 

يَباِج  الن اُس   .بِالدِّ

ُة للت َفاُخِر والت َكاُثِر، وبُِدوِن  واملَُراُد من ذلَك ِهَي اإِلبُِل والُبُيوُت املَُعد 

 َحاَجٍة إَِلي َها.

َمنََها َصاِحُبَها  يُع، َقد َأس  ِ والن ِجيُب من اإِلبِِل: الَقِويُّ ِمن َها، اخلَِفيُف الِّس 

ينَِة.  للزِّ

َكُب َبِعرَيا   : ال َير  ُلو: َأي   ِمن َها. فَل َيع 

ِمُلهُ  َفََل  بِهِ  ان َقَطعَ  َقد بَِأِخيهِ  َوَيُمرُّ   َياِطَِّي الذيَن ََي  ، وذلَك َطاَعة  للش 

. ِ ِل اخلرَي  نُوَن َلُه َعَدَم فِع  ِوُسوَن َلُه وُيَزيِّ  ُيَوس 

ا َياطَِّيِ  ُبُيوُت  َوَأم  بِِه  التي َما َرآَها الن بِيُّ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِهِ  الش  وَصح 

َفاِر. ُفوَن يف الَس  َ يبَاِج واملََحاِمُل التي َيأ ُخُذَها املُت  تُوَرُة بالدِّ  وَسل َم َفِهَي اهلََواِدُج املَس 

 وبناء عىل ذلك:

. هذا، واللُ تعاىل أعلم.  فالَِديُث َرَواُه البيهقي وَأُبو َداود، َوُهَو َحِديث  َضِعيف 
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 ري عشرة أعشار، تسعة أعشار بالشام؟: ما صحة حديث: اخل25السؤال

اِِنِّ َعن  َعب ِد اللِ َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: اجلواب ََبَ َجِم الَكبرِِي للط  : َجاَء يف  امُلع 

اِم،  َشاٍر بِالش  َعَة َأع  َشاٍر، َفَجَعَل تِس  َة َأع  ، َفَجَعَلُه َعرَشَ َ رَي  َم الُل َعز  َوَجل  اخل  َقس 

َءا  ِمن ُه  َوَبِقي َتهُ  َشاٍر، َفَجَعَل ُجز  َة َأع  ، َفَجَعَلُه َعرَشَ َم الرش   ِض، َوَقس  يِف َساِئِر الَر 

ِض. اِم، َوَبِقي َتُه يِف َساِئِر الَر   بِالش 

 وبناء عىل ذلك:

. هذا، واللُ تعاىل أعلم. ، َوُهَو َحِديث  َضِعيف  اِِنُّ ََبَ  فالَِديُث رواه الط 

َفِعْشَرُة َما َبْيَنُهَما  َأيَُّما َرُجٍل َواْمَرَأٍة َتَواَفَقا»صحة حديث:  : ما26السؤال

 ؟ وما معناه؟«ُث َلَياٍل، َفِإْن َأَحبَّا َأْن َيَتَزاَيَدا َأْو َيَتَتاَرَكا َتَتاَرَكاَثال

َوِع َرِِضَ الُل اجلواب َك  ِن ال  : َجاَء يف صحيح اإلمام البخاري َعن َسَلَمَة ب 

بِِه وَسل َم َقاَل:  َعنُه، َم َرُجٍل »َعن  َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َأيُّ

ُة َما َبي نَُهَم َثََلُث َليَاٍل، َفإِن  َأَحب ا َأن  َيَتَزاَيَدا َأو  َيَتتَاَرَكا َتتَارَ  َ َرَأٍة َتَواَفَقا َفِعرش   «.َكاَوام 

ء  َكانَ  ِري َأََش  . َفَم َأد  ة  ة  َأم  لِلن اِس َعام   َلنَا َخاص 

بِِه  َقاَل َأُبو َعب د اللِ: َوَبي نَُه َعِلٌّ َعن الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

. ُه َمن ُسوخ   وَسل َم َأن 

يُف َذَكَرُه َسيُِّدَنا َرُسوُل الِل َصىل  الُل َعَليِه وعَ  ِ ىَل آلِِه هذا الَِديُث الرش 

َص هَلُم باملُت َعِة، َكَم َجاَء يف َصِحيِح اإلمام مسلم َعن   َم ِعن َدَما ُرخِّ بِِه وَسل  وَصح 

َوِع َرِِضَ الُل َعنُهم َقااَل: ُكن ا يِف َجي ٍش َفَأَتاَنا  َك  ِن ال  ِن َعب ِد اللِ َوَسَلَمَة ب  َجابِِر ب 

بِِه وَسل َم َفَقاَل: َرُسوُل َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ عَ  ُه َقد  ُأِذَن »َليِه وَعىَل آلِِه وَصح  إِن 

تُِعوا َتم  تُِعوا َفاس  َتم   «.َلُكم  َأن  َتس 
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ي ا  َرِِضَ الُل 
ٍُ املُت َعِة، روى اإلمام البخاري َأن  َعلِ َم نَِكا َد ذلَك ُحرِّ ثم  َبع 

ِن َعب اٍس: إِن  الن بِي  َص  َم ََنَى َعن َعن ُه َقاَل اِلب  بِِه وَسل  ىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

. لِي ِة َزَمَن َخي ََبَ َه  ُُمِر ال   امل ُت َعِة، َوَعن  ُلُوِم ال 

 وبناء عىل ذلك:

ِخيِص  ِت َتر  فالَِديُث َصِحيح  رواه اإلمام البخاري، وَكاَن هذا يف َوق 

َم ذلَك إىل الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل  ٍِ املُت َعِة، ثم  َحر  بِِه وَسل َم يف نَِكا آلِِه وَصح 

ُه َكاَن َمَع َرُسوِل اللِ َصىل   ، َأن  َُهنِيِّ َة اجل  َ ِم الِقَياَمِة، روى اإلمام مسلم عن َسَب  َيو 

بِِه وَسل َم َفَقاَل:  َا الن اُس، إِِنِّ »اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   َقد  ُكن ُت َأِذن ُت َلُكم  َيا َأُيُّ

ِقَياَمِة، َفَمن  َكاَن ِعن َدُه  ِم ال  َم َذلَِك إىَِل َيو  ، َوإِن  الَل َقد  َحر 
ِ
َتاِع ِمن النَِّساء تِم  يِف ااِلس 

ء  َفل ُيَخلِّ َسبِيَلُه، َواَل َتأ ُخُذوا ِم ا آَتي ُتُموُهن  َشي َئا    «.ِمن ُهن  ََش 

اَرُقط   ِن َأِِب َطالٍِب َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: ََنَى َرُسوُل وروى الد  نِيُّ َعن  َعِلِّ ب 

َم َعِن امل ُت َعِة. بِِه وَسل   اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

ةُ  ِعد  ٍُ َوالط ََلُق َوال  ِزَل النَِّكا ، َفَلم  ُأن  د 
َوامل رَِياُث  َقاَل: َوإِن َم َكاَنت  ملَِن  ََل  ََيِ

. َأِة ُنِسَخت  ِج َوامل َر  و  َ الز   َبَّي 

وُهنَاَك َمن َُيَاِوُل َأن  َيط َعَن يف َصِحيِح اإلمام البخاري، وَيُقوُل: ُان ُظُروا 

َنا؟ ﴿ َوة  إىل إَِباَحِة الزِّ  ڀ ڀ ڀ پإىل هذا اَلِديِث، َأَلي َس فِيِه َدع 

 [5]الكهف:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ
ِ
َل  . َما َمَثُل هؤالء َرُأ َقو  إال َمَثُل َمن َيق 

ُكُت. هذا، والُل تعاىل أعلم.[4]املاعون:  ﴾ڃ ڃاللِ تعاىل: ﴿  . ثم  َيس 

 : ما صحة حديث: من جعل همه همًا واحدًا، كفاه اهلل سائر اهلموم؟27السؤال

 َقاَل : َقاَل َرِِضَ الُل َعنُه  َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ  َعن  : روى التمذي اجلواب
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بِِه وَسل َم:  وُل َرُس  ِخَرةُ  َكاَنِت  َمن  »الِل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  هُ  اآل   ،َُه 

َلهُ  َلهُ  َوََجَعَ  ،َقل بِهِ  يِف  ِغنَاهُ اللُ  َجَعَل  َيا َوَأَتت هُ  ،َشم  ن   َكاَنِت  َوَمن   ،َراِغَمة   َوِهَي  الدُّ

َيا ن  هُ  الدُّ َرهُ اللُ  َجَعَل ، َُه  َ بَ  َفق  َق  ،َعي نَي هِ  َّي  َلهُ  َعَلي هِ  َوَفر  َيا ِمن َيأ تِهِ  َوََل   ،َشم  ن   َما إاِل   الدُّ

رَ   «.َلهُ  ُقدِّ

َصىل  الُل  اللِ وُل ُس رَ  اَل قَ : اَل قَ َرِِضَ اللُ َعنُهم  رَ مَ عُ  نِ اب   نعَ وروى الاكم 

بِِه وَسل مَ  ُُمو َجَعَل  َمن  » : َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َياهُ  َهم  اللُ  َكَفاهُ  ا  َواِحدَ  ا  َُه   مَ اهل   ،ُدن 

َبت   َوَمن   ُُمومُ  بِهِ  َتَشع  ِديَ  َأيِّ  يِف اللُ  ُيَبالِ  ََل   اهل  َياَأو  ن   .«َهَلَك  ِة الدُّ

 وبناء عىل ذلك:

ا  َواِحَدا ، َكَفاُه الُل َساِئَر اهلُُموِم َلي َس بَِحِديٍث  ُه َُه  ُظ َمن َجَعَل َُه   َفَلف 

 . ِ ابَِقَّي   الس 
ِ
يَفَّي  ِ ِ الرش  َتَمدٌّ من الَِديَثَّي  ، َوُهَو ُمس  نَاُه َصِحيح  ن  َمع 

يٍف، وَلكِ ََرِ

 هذا، واللُ تعاىل أعلم.

 : ما صحة حديث: ملعون من جلس وسط احللقة؟28السؤال

طَ  َقَعدَ  َرُجََل   َأن   َِم َلزٍ  َأِِب  َعن  : روى التمذي وأبو داود اجلواب  َوس 

َفةُ  َفَقاَل  ،َحل َقةٍ  دٍ  لَِسانِ  َعىَل  َمل ُعون   َرِِضَ اللُ َعنُه: ُحَذي   َعىَل الُل  َلَعنَ  َأو  ـ  ُُمَم 

دٍ  لَِسانِ  بِِه وَسل َم ـ  ُُمَم  طَ  َقَعدَ  َمن  َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َل َقةِ  َوس   .ال 

 .يح  َصحِ  َحَسن   َحِديث  وَقاَل التمذي َعن ُه: 

َقِة  َقِة، َكَحل  ِط الَل  َرُه اجلُُلوُس يف َوس  ُه ُيك   بَِأن 
ِ
ٍَ َُج ُهوُر الُفَقَهاء وَقد َص 

ِ ذلَك. َعاِم وَغري  ِر والِعل ِم والط  ك   الذِّ

 وبناء عىل ذلك:

َقِة، لَن  الن اَس  َط الَل  َم ُلِعَن َمن َجَلَس َوس  ، وإِن  فالَِديُث َحَسن  َصِحيح 
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ُعُد يَ  ٍض، وال َيق  َضُهم َعن َبع  ُه ََي ُجُب َبع  َقاِب، ولَن  ُيِم بَِتَخطِّي الرِّ وَنُه لَِتَأذِّ ُذمُّ

وَرٍة. هذا، واللُ تعاىل أعلم. لُِس، إال إذا َكاَن ُجُلوُسُه لَِضُ  َحي ُث َين َتِهي بِِه املَج 

 ؟«كاد الفقر أن يكون كفرًا»: ما صحة حديث: 29السؤال

َيِة َعن َأَنٍس َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َقاَل : أَ اجلواب َرَج َأُبو ُنَعي ِم يف اِلل  خ 

بِِه وَسل َم:  َرا ، »َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ُر َأن  َيُكوَن ُكف  َكاَد الَفق 

لَِب الَقَدرَ  .« َوَكاَد الََسُد َأن  َيغ   َوُهَو َحِديث  َضِعيف 

َرَة َرِِضَ اللُ َعنُه، َأن  وَلكِ  يِه، روى اإلمام أِحد َعن َأِِب َبك  ن  َلُه َشَواِهُد ُتَقوِّ

بِِه وَسل َم َكاَن َيُقوُل:  الل ُهم  إِِنِّ َأُعوُذ بَِك »الن بِي  َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 ِ َقَب  ِر َوَعَذاِب ال  َفق  ِر َوال  ُكف   «.ِمن ال 

 عىل ذلك: وبناء

. هذا، واللُ تعاىل أعلم. نَاُه َصِحيح  ، وَمع   فالَِديُث َضِعيف 

 َفِإنََّما ِإْذِنِه ِبَغْيِر َأِخيِه ِكَتاِب ِفي َنَظَر َمْن»: ما صحة حديث: 30السؤال

 وما معناه؟« النَّاِر ِفي َيْنُظُر

 َأن  َرِِضَ اللُ َعنُهم،  سٍ َعب ا ب نِ اللِ  َعب دِ : َجاَء يف ُسنَِن َأِِب داود َعن اجلواب

بِِه َوَسل َم  َرُسوَل  وا اَل » :َقاَل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُتُ ُُدرَ  َتس   َمن   ،اجل 

ِ  َأِخيهِ  كَِتاِب  يِف  َنَظرَ  نِهِ  بَِغري  َم  إِذ  ُكم   بُِبُطونِ اللَ  َسُلوا ،الن ارِ  يِف  َين ُظرُ  َفإِن   اَل وَ  ،َأُكفِّ

َأُلوهُ  ُتم   َفإَِذا ،بُِظُهوِرَها َتس  َسُحوا َفَرغ  .« ُوُجوَهُكم   َِبَا َفام   َوُهَو َحِديث  َضِعيف 

، َأو   َتاُب الذي فِيِه َأَماَنة 
ُرُم الن َظُر فِيِه، ُهَو الكِ ُصوُد بالكَِتاِب الذي ََي  َواملَق 

ُتوِب إَِلي ِه، َأو  فِي َ الَكاتِِب واملَك  ة  بالَكاتِِب.ِْسٌّ َبَّي  ُلوَمات  َخاص   ِه َمع 
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 ، ِ ِم الن َظِر يف ُكُتِب الِعل ِم للَغري  َتَلَف الُفَقَهاُء يف ُحك  ا ُكُتُب الِعل ِم، َفاخ  َأم 

ِن َصاِحِب الكَِتاِب. ُك الن َظِر إال بِإِذ  ىَل َتر  ُضُهم َمنََع، والَو  ُضُهم َأَجاَز، َوَبع   َبع 

 وبناء عىل ذلك:

ار  فالَِدي َ ُصوُد بِِه ُهَو الِكَتاُب اخلَاصُّ الذي فِيِه َأْس  ، واملَق  ُث َضِعيف 

ٍن. هذا، والل تعاىل أعلم. ىَل َعَدُم الن َظِر فِيَها إال بِإِذ  ا ُكتُُب الِعل ِم، فالَو   للَكاتِِب، َأم 

ِفيِه  َفَأْوِغْل ،ِإنَّ َهَذا الدِّيَن َمِتنٌي»: ما معنى احلديث الشريف: 31السؤال

 ،َعَطَق ًاَرَفال َس َتَبْنامَل نََِّإَف ،َكبََِّر َةاَدَبِع َكِسْفإىل َن ْضغََِّبوال ُت، ِبِرْفٍق

 ؟« ىَقْبَأ ًاَرْهوال َظ

َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ : روى اإلمام أِحد َعن اجلواب

بِِه َوَسل َم: الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه وَ َرُسوُل  يَن َمتَِّي  »َصح   ،إِن  َهَذا الدِّ

ٍق  ِغُلوا فِيِه بِِرف   «.َفَأو 

ن ، عَ َرِِضَ اللُ َعنُهم اصِ العَ  نِ و ب  رِ م  عَ  نِ ب   اللِ دِ ب  ن عَ عَ وروى البيهقي 

َم  اللِ ولِ ُس رَ  بِِه َوَسل   ،يَن َمتَِّي  إِن  َهَذا الدِّ : »اَل قَ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِغل    ،عَ طَ قَ  ا  رَ فَ ال َس  َت بَ ن  املَ  ن  إِ فَ  ،َك بِّ رَ  ةَ ادَ بَ عِ  َك ِس ف  إىل نَ  ض  غِّ بَ فِيِه بِِرف ٍق، وال تُ  َفَأو 

 «.ىقَ ب  أَ  ا  رَ ه  وال ظَ 

ٍق  ، َفِسرُيوا فِيِه بِِرف  يَن َمتَِّي  َصل ب  يِف: إِن  هذا الدِّ ِ نَى الَِديِث الرش  َوَمع 

ِ َتَكلُّ  ُكوا الَعَمَل، من َغري  ُ ِجُزوا َوَتت  ُفَسُكم َما ال ُتِطيُقوَن، َفَتع  ُلوا َأن  مِّ ٍف، وال َُتَ

نِِه  َقتِِه لَِكو  ِة، َفإِن  املَن َبَت املُن َقطَِع املَُتَخلَِّف َعن ِرف  َرُهوا الط اَعَة بَِسَبِب املََشق  َوَتك 

َياَها َأو َعطَِبت   َتُه َحت ى َأع  َهَد َداب  َض التي َأج  َرُه، ال ُهَو َقَطَع الَر  ِض َوط  ، َوََل َيق 

َرُه َين َفُعُه. َقى َظه   َقَصَدَها، وال ُهَو َأب 
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 وكذلَك َمن َتَكل َف من الِعَباَدِة َما ال ُيِطيُق.

 وبناء عىل ذلك:

 فالَِديُث رواه اإلمام أِحد والبيهقي.

لِيم  َلنَا بَِأن  الُغُلو  آَفة   َر َسيُِّدَنا  َوفِيِه َتع  ، لَِذا َحذ  َتِطري  ، َوَداء  َفت اك  ُمس  َخِطرَية 

ِد،  بِِه َوَسل َم من الُغُلوِّ والت َشدُّ َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َسلََِّي َصىل  اللُ يِن من َشَفاَعِة َسيِِّد املُر  َم الدِّ َعَلي ِه َوعىل  َوَصاِحُب الُغُلوِّ َُم ُروم  َيو 

بِِه َوَسل َم.  آلِِه َوَصح 

اِِنُّ يف الَكبرِِي  الِل َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َرِِضَ اللُ َعنهُ  َعن  َأِِب ُأَماَمةَ روى الط ََبَ

بِِه َوَسل مَ  تِي َلن  َتنَاهَلَُم َشَفاَعتِي: » :َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِصن َفاِن ِمن  ُأم 

، َوُكلُّ َغاٍل َماِرٍق   هذا، والل تعاىل أعلم.«. إَِمام  َظُلوم 

: هل ورد بأن اهلل تعاىل اختار سيدنا حممدًا َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 32السؤال

 َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم، واختار له أصحابه َرِضَي اهلُل َعنُهم؟

اِِنُّ يف الَكبرِِي َعن اجلواب َنِ  ب دِ عَ : روى الط ََبَ ِح  مِ  نِ ب   الر   َساِعَدَة ، نِ ب   ُعَوي 

بِِه َوَسل َم  َرُسوَل  َأن   َتاَرِِن،اللَ  إِن  » :َقاَل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   اخ 

َتارَ  َحابَ  ِِل  َواخ  َهارَ  ،ا  َوَأن َصارَ  ُوَزَراَء، َبي نَُهم   ِِل  َفَجَعَل  ،ا  َأص   َسب ُهم   َفَمن   ،ا  َوَأص 

نَةُ  َفَعَلي هِ  َِعََّي، َوالن اسِ  َوامل ََلِئَكةِ اللِ  َلع  َبُل  ال َأَج  مَ  ِمن هُ  ُيق  ِقَياَمةِ  َيو  ف   ال   َوال َص 

ل    هذا، والل تعاىل أعلم.«. َعد 

: هل صحيح بأن َسيَِّدَنا َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه 33السؤال

ن ولده سيدنا إبراهيم عليه السالم، وبكى سيدنا َم لقََّوَصْحِبِه َوَسلَّ

 عمر َرِضَي اهلُل َعنُه؟ ألن هذا األمر منشور على النت؟
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َراِهيُم َعَلي ِه اجلواب ُه ملَ ا َماَت َسيُِّدَنا إِب  ُضوَعِة، َأن  : من الََحاِديِث املَو 

َلُم، َوَدَفنَُه الن بِيُّ َصىل  اللُ َعَلي ِه  بِِه َوَسل َم، َقاَل الن بِيُّ َصىل  اللُ الس  َوعىل آلِِه َوَصح 

بِِه َوَسل َم: ََلمُ  ،َأِِب اللِ  َوَرُسوُل  ،َرِبِّ اللُ  :ُقل   َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  س  ِ  .ِدينِي َواإل 

نُهُ  َأن َت اللِ،  َرُسوَل  َيا: َلهُ  َفِقيَل  نُنَا؟ َفَمن   ،ُتَلقِّ  ُيَلقِّ

َزَل   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿: َتَعاىَل الُل  َفَأن 

 .[27]إبراهيم:  ﴾ڃ ڃ

َراِهيَم، َوَقَف عىل  ُه ملَ ا َدَفَن َوَلَدُه إِب  ُض بِِصيَغٍة َثانَِيٍة، َأن  وَكَذلَِك َرَواُه الَبع 

ِه، َفَقاَل: ِ َقل َب  إن   ،ُبنَي   َيا َقَب  َ  ،ََي َزنُ  ال  َمعُ  َوال َعَّي  ِخطُ  امَ  َنُقوُل  َواَل  ،َتد  ، ُيس  ب   الر 

ََلمُ  ،َرِبِّ اللُ  :ُقل   ،ُبنَي   َيا َراِجُعوَن، إَلي هِ  َوإِن اللِ  إن ا س  ِ  .َأِِب الِل  َوَرُسوُل  ،ِدينِي َواإل 

َحاَبةُ  َفبََكِت  َتَفعَ  َحت ى ،ُعَمرُ  َوِمن ُهم   ،َعن ُهم  الُل  َرِِضَ  الص  ُتُه، ار  تََفَت  َصو   َفال 

َم،  بِيُّ الن   إَلي هِ  بِِه َوَسل   ُعَمُر؟ َيا ُيب كِيك َما: َفَقاَل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُُلمَ  َبَلغَ  َوَما ،َوَلُدك َهَذاالِل،  َرُسوَل  َيا: َفَقاَل  َقَلمُ  َعَلي هِ  َجَرى َواَل  ،ال   ،ال 

َتاُج  نُهُ  ،ِمث لِك َتل ِقَّيِ  إىَل  َوََي  ِحيدَ  ُتَلقِّ ِت، َهَذا ِمث لِ  يِف  الت و  َوق   َوَقد   ُعَمرَ  َحاُل  َفَم  ال 

ُُلمَ  َبَلغَ  َقَلمُ  َعَلي هِ  َوَجَرى ال  ن   َلهُ  َوَلي َس  ال   ؟َك ِمث لَ  ُمَلقِّ

َم،  الن بِيُّ  َفَبَكى بِِه َوَسل  َحاَبةُ  َوَبَكِت َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   الص 

يُل  َوَنَزَل  َمَعُه، ِ لِهِ  ِجَب   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿: َتَعاىَل  بَِقو 

 .[27]إبراهيم:  ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ

 وبناء عىل ذلك:

 عىل َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه 
ِ
اء ِتَ فهذا من الَكِذِب واالف 

بِي   ُلوَمِة بَِأن  الص  ِعي ِة املَع  َكاِم الرش   بِِه َوَسل َم، ومن الَح  ُن.َوَصح   ال ُيَلق 
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َر  َسَل هذا الَِديَث، َواِجب  َعَلي ِه َأن  َيَتَداَرَك هذا الَم  َوَعَلي ِه، َفُكلُّ َمن َأر 

ُموا َذلَِك  ُب َعىَل اجلَِميِع َأن  ُيَعمِّ
َسَلُه إَِلي ِه، َوََيِ ِسَل إىل َمن َأر  ِذيِب، َوَأن  ُير  بالت ك 

 ىل أعلم.إَِذا َوَصَل إَِلي ِهم. هذا، والل تعا

: ما هو احلديث الذي يقول: أعذر اهلل من أخر أجله حتى بلغ 34السؤال

 ستني عامًا؟

َرةَ  َأِِب  َعن  : روى اإلمام البخاري اجلواب  الن بِيِّ  َعنَرِِضَ اللُ َعنُه،  ُهَري 

بِِه َوَسل َم  َذرَ » :َقاَل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  رَ  ِرئٍ ام   إىَِل اللُ  َأع   َأَجَلهُ  َأخ 

َغهُ  َحت ى  «.َسنَة   ِستَِّّيَ  َبل 

َرةَ  َأِِب  َعن  وروى اإلمام أِحد  َصىل  اللُ َعَلي ِه  الن بِيِّ  َعنَرِِضَ اللُ َعنُه،  ُهَري 

بِِه َوَسل َم  َذرَ  َلَقد  » :َقاَل َوعىل آلِِه َوَصح  َياهُ  َعب دٍ  إىَِل اللُ  َأع   َأو   َّيَ ِستِّ  َبَلغَ  َحت ى َأح 

َذرَ  َلَقد   ،َسنَة   َسب ِعَّيَ  َذرَ  َلَقد  اللُ،  َأع   «.إَِلي هِ اللُ  َأع 

 وبناء عىل ذلك:

نَِدِه،  َُد يف ُمس  فالَِديُث َرَواُه اإِلَماُم الُبَخاِريُّ يف َصِحيِحِه، واإِلَماُم َأِح 

تَِذاِر، َحي ُث  ِضع  لَلع  : ََل  َيب َق فِيِه َمو  نَاُه: َأي  َة، َوََل   َوَمع  َهَلُه اللُ تعاىل هذِه املُد  َأم 

، َوََل  َيُتب  إىل اللِ تعاىل. هذا، والل تعاىل أعلم. َتِذر   َيع 

 اْلَمْرَأِة َماَء الرَُّجِل َماُء َسَبَق َفِإَذا»: ما معنى احلديث الشريف: 35السؤال

 ؟«اْلَوَلَد َنَزَع

، َعن الن بِيِّ َسََلمٍ  ب نِ الِل  ب دِ عَ روى اإلمام البخاري َعن أوالً: : اجلواب

َم َقاَل:  بِِه َوَسل  ُجلِ  َماءُ  َسَبَق  َفإَِذا»َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َأةِ  َماءَ  الر   امل َر 

َوَلدَ  َنَزعَ  َأةِ  َماءُ  َسَبَق  َوإَِذا ،ال  ُجلِ  َماءَ  امل َر  َوَلدَ  َنَزَعت الر   «.ال 
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 ل  ُج رَ  اءَ َج : اَل قَ  َرِِضَ اللُ َعنهُ  ودٍ عُ س  مَ  نِ ب   اللِ دِ ب  عَ  نعَ اُر روى الَبز  ثانيًا: 

بِِه َوَسل َم،  اللِ ولِ ُس رَ  إىل اِب تَ الكِ  لِ ه  أَ  من  هُ لَ أَ َس فَ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 .هِ بَ الش   عن

بِ  يُّ بِ الن   اَل قَ فَ   لِ ُج الر   اءُ مَ  ََل عَ  اذَ إِ »: ِه َوَسل مَ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 «.هُ بَ الش   َب لَ غَ  ةِ أَ ر  املَ  اءُ مَ  ََل عَ  اذَ إِ وَ  ،هُ بَ الش   َب لَ غَ 

َرِِضَ الُل َعنُه، َعن الن بِيِّ َصىل   َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ  َعن  روى اإلمام أِحد ثالثًا: 

َم َقاَل  بِِه َوَسل  ُجلِ  َماءُ  َسَبَق  إَِذا: »اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َأةِ  َماءَ  الر   َذَهَب  امل َر 

َبهِ  َأةِ  َماءُ  َسَبَق  َوإَِذا ،بِالش  ُجلِ  َماءَ  امل َر  َبهِ  َذَهَبت   الر   «.بِالش 

لِِه تعاىل: ﴿رابعًا:  َفَة يف َقو   إىل َأن  النُّط 
ِ
ُض الُعَلَمء  ں ں ڱَذَهَب َبع 

ُه َخَلَق  . ِهَي َماءُ [13]املؤمنون:  ﴾ڻ ڻ ڻ َ َأن  َدُه، ِلَن  اللَ تعاىل َبَّي  ُجِل َوح  الر 

ُجِل َكَم ُهَو [6]الطارق:  ﴾ڤ ڤ ٹ اإِلن َساَن ﴿ ف ُق ال َيُكوُن إال من الر  . والد 

ُلُه تعاىل: ﴿ ، َوَقو   ہ*  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ*  ں ڱ ڱ ڱ ڱَظاِهر 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ*  ۓ ۓ ے ے ھ*  ھ ھ ہ ہ

ُجلِ [40-36]القيامة:  ﴾ۆ َفَة من الر   ۓ ے ے ھ﴿ . ُيِشرُي إىل َأن  النُّط 

 ﴾.ۓ

لِِه َصىل  الُل  َأِة، َوُهَو الَواِضُح من َقو  ُجِل واملَر   الر 
ِ
َفة  من َماء َا ُنط  َوِقيَل: إَِن 

بِِه َوَسل َم:  ُجلِ  َماءُ  َسَبَق  إَِذا»َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َأةِ  َماءَ  الر  َبهِ  َب َذهَ  امل َر   ،بِالش 

َأةِ  َماءُ  َسَبَق  َوإَِذا ُجلِ  َماءَ  امل َر  َبهِ  َذَهَبت   الر  َوَواِضح  من ِعَباَرِة اَلِديِث، َأن  «. بِالش 

َأِة.  املَر 
ِ
ُجِل َوَماء  الر 

ِ
َتَزَجِة من َماء َفِة امُلم  ُن من النُّط   اجلَنََِّي َيَتَكو 
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 وبناء عىل ذلك:

ِن يَ  بُِق َين ِزُع الَوَلَد، َفَأيُّ املَاَءي  ُجلِ  َماءُ  َسَبَق  َفإَِذاس  َمِمِه،  الر  ال  َنَزَع ِلَع  َأو 

َأةِ  َماءُ  َسَبَق  َوإَِذا َوالِِه. هذا، والل تعاىل أعلم. امل َر   َنَزَع ِلَخ 

 ،ِزَياَرِتي ِإالَّ َحاَجٌة ُهَتْحِمُل ال ًاَزاِئَر َجاَءِني َمْن»: ما صحة حديث: 36السؤال

 ؟«اْلِقَياَمة َيْوم َشِفيعًا َلُه َأُكون َأْن َعَليَّ ًاَحقَّ اَنَك

بِِه اجلواب : روى ابن ماجه، َعن الن بِيِّ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِملُ  اَل  ا  َزاِئرَ  َجاَءِِن  َمن  »َوَسل َم َقاَل:   َأُكون ن  أَ  َعَل   ا  َحق   َكانَ  ،ِزَياَرِت  إاِل   َحاَجة   هُ ََت 

م ا  َشِفيعَ  َلهُ  ِقَياَمة َيو  .«. ال   َوُهَو َحِديث  َصِحيح 

 َقاَل  :َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُهم  ُعَمرَ  اب نِ  َعنِ وروى البيهقي والدارقطني 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  ِ  َزارَ  َمن  »اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َلهُ  َوَجَبت   يَقَب 

. .«يتِ َشَفاعَ   َوُهَو َحِديث  َضِعيف 

اِِنُّ يف الَكبرُِي   َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُهم  ُعَمرَ  اب نِ  َعنِ وروى الط ََبَ

بِِه َوَسل َم:  َلُمهُ  ال ا  َزاِئرَ  َجاَءِِن  َمن  »اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َحاَجة   َيع 

مَ  ا  َشِفيعَ  َلهُ  َأُكونَ  َأن   َعَل   ا  َحق   َكانَ  ،ِزَياَرِت  إاِل ِقَياَمةِ  َيو  . «. ال   َوُهَو َحِديث  َضِعيف 

 وبناء عىل ذلك:

ي الََحاِديَث الث انَِيَة. هذا، والل تعاىل أعلم. ، َوُهَو ُيَقوِّ  فالَِديُث َصِحيح 

 هله؟مبا هو أ : هل ورد يف احلديث الشريف: جزى اهلل عنا حممدًا37السؤال

ِن َعب اٍس َرِِضَ الُل َعنُهم َقاَل: اجلواب َسِط َعن اب  اِِنُّ يف الَو  ََبَ : روى الط 

بِِه َوَسل َم:  َمن َقاَل: َجَزى اللُ َعن ا »َقاَل َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُلُه، َأت َعَب َسب ِعََّي َكا َدا  بَِم ُهَو َأه  ٍٍ ُُمَم   «.تَِبا  َأل َف َصَبا
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اِميََِّّي، َوَذَكَرُه َصاِحُب  نَِد الش  َيِة، َويِف ُمس  َوَكَذلَِك َرَواُه َأُبو ُنَعي م يف اِلل 

. ِهيِب، َوُهَو َحِديث  َضِعيف  ِغيِب والت    الت  

 وبناء عىل ذلك:

ُه، َوهُ  ُ اِِنُّ َوَغري  ََبَ ، َفَقد َرَوى هذا اَلِديَث اإِلَماُم الط  َو َحِديث  َضِعيف 

ِن اللِ تعاىل. هذا، والل  ِر الَعِظيِم بِإِذ  َمُل َبذا الَِديِث َطَمَعا  يف هذا الَج  َوُيع 

 تعاىل أعلم.

ْسَوَداِن التَّْمُر ة عائشة َرِضَي اهلُل َعنها: )اأَل: من كالم السيد38السؤال

ُسوِل اهلِل َصلَّى َماُء( وذلك عندما سئلت عن عيشها مع َسيَِِّدَنا َرـَواْل

ْسَوَداِن(. واملاء ِه َوَسلََّم، فلماذا قالت: )اأَلاهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِب

 ليس أسودًا؟

َا َكاَنت  َتُقوُل: واللِ اجلواب  : روى الشيخان َعن  َعاِئَشَة َرِِضَ اللُ َعنها، َأَن 

تِي، إِن  ُكن ا َلنَن ُظُر إِىَل اهل ِ  َن ُأخ  ِن، َيا ب  َري  ٍة يِف َشه  ََلِل، َثََلَثَة َأِهل 
ِ ََلِل ُثم  اهل 

ِ ََلِل ُثم  اهل 

. َم َنار  بِِه َوَسل  َياِت َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َوَما ُأوِقَد يِف َأب 

؟  َقاَل: َيا َخاَلُة، َفَم َكاَن ُيَعيُِّشُكم 

َوَداِن ال َس  : ال  ُر َوال  َقاَلت  ُه َقد  َكاَن لَِرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه ـت م  َمُء، إاِل  َأن 

َن َصاِر، َوَكاَنت  هَلُم  َمنَاِئُح، َفَكاُنوا  َم ِجرَيان  ِمن ال  بِِه َوَسل  َوعىل آلِِه َوَصح 

بِ  ِسُلوَن إىَِل َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َباَِنَا، ُير  ِه َوَسل َم ِمن  َأل 

ِقينَاُه.  َفَيس 

ُر َوال   َوَداِن الت م  َس  يَِّدِة َعاِئَشَة َرِِضَ اللُ َعنها: ال  ُل الس   َمُء، َنَعَتت ُهَم ـَقو 

َء إَِذا َكاَن َمَعُه  ا، وهذا من َشأ ِن الَعَرِب، َحي ُث َكاُنوا َين َعُتوَن الَش   ِت َأَحِدُِهَ بِنَع 
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ٍر َوُعَمَر غ ِن لَِسيِِّدَنا َأِِب َبك  ِس والَقَمَر؛ والُعَمَري  م  ِن للش  م: الَقَمَري 
هِلِ ُه، َكَقو  ُ ري 

 َرِِضَ اللُ َعنُهم.

َودَ َوملَ ا َكا َباعيف الَغالِِب ُأِضيَف املَاُء إَِلي   َن َت ُر املَِدينَِة َأس  تِِه إِت   ا .ِه َوُنِعَت بِنَع 

 وبناء عىل ذلك:

ُر َوال  فَ  َوَداِن: الت م  َس  ُه ـال  ، ِلَن 
ِ
ُر ُدوَن املَاء َوَد ُهَو الت م  َمُء، َوإِن َم َكاَن الَس 

َباعالَغالُِب عىل َت ِر املَِدينَِة، ُأِضيَف إَِلي ِه املَاُء، َوُنِعَتا ََجِ  ٍت َواِحٍد إِت  ا . هذا، يَعا  بِنَع 

 والل تعاىل أعلم.

بأن َسيََِّدَنا َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه  : هل صحيح39السؤال

 ؟«اٍبوَََّت ٍنَتْفُم لَُُّك مُكاُرَيِخ»َوَصْحِبِه َوَسلََّم قال: 

َلِميُّ اجلواب ي  اُر والَبي َهِقيُّ والد  : اَل قَ  َرِِضَ اللُ َعنهُ  ِل  عَ  نعَ : روى الَبز 

بِِه َوَسل مَ َصىل  اللُ َعلَ  اللِ  وُل ُس رَ  اَل قَ   نٍ تَ ف  مُ  لُّ كُ  مكُ ارُ يَ ِخ »: ي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

.«اٍب و  تَ   . َوُهَو َحِديث  َضِعيف 

اِِنُّ يف الَكبرِِي   َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  َرِِضَ اللُ َعنُهم َعب اسٍ  اب نِ  َعنِ وروى الط ََبَ

بِِه َوَسل   ِمنَ ـال   إِن  » :مَ اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ابَ  ا  ُمَفت نَ  ُخلَِق  ُمؤ  ، ا  َتو  اء   َنس 

رَ  إَِذا َضا . .«َذَكرَ  ُذكِّ  َوُهَو َحِديث  َضِعيف  َأي 

َنَِفي ةِ  اب نِ وروى اإلمام أِحد َعن  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ال 

بِِه َوَسل َم:  بُّ  اللَ  إِن  »َوعىل آلِِه َوَصح 
َعب دَ  َُيِ ِمنَ ـال   ال  اَب  ُمَفت نَ ـال   ُمؤ  َوُهَو «. الت و 

َضا .  َحِديث  َضِعيف  َأي 

 وَل ُس رَ  ايَ : اَل قَ فَ  ل  ُج رَ  اءَ َج : اَل قَ َرِِضَ اللُ َعنُه  سٍ نَ أَ  نعَ وروى البيهقي 

َنب ُت  ،اللِ بَ  َأذ   .ا  َذن 
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بِِه َوَسل مَ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل  اللِ وُل ُس رَ  اَل قَ فَ  َنب َت  إَذا» :آلِِه َوَصح   َأذ 

ِفر   َتغ   «.َرب َك  َفاس 

نُِب  ودُ عُ أَ  ثم   ،رُ فِ غ  تَ س  أَ  ِنِّ إِ فَ : اَل قَ   .فُأذ 

َنب َت  َفإذا» :اَل قَ  ِفر   َفُعد   َأذ  َتغ   «.َرب َك  َفاس 

ِفر  : اَل قَ فَ  ؛ةِ عَ ابِ الر   يف ااهَلَ قَ فَ  َتغ   «.املحُسورُ  ُهوَ  ي َطانُ الش   َيُكونَ  َحت ى َرب َك  اس 

َفاَر  تِغ  َبَة واالس  َر الت و  ن ُب َعَلي ِه َأن  ُيَكرِّ َر ِمن ُه الذ  نَى الَِديِث: َأن  الذي َتَكر  َوَمع 

َفاٍر. تِغ  َتاُج إىل اس  َفاُرُه ََي  تِغ  َبِة، وإال َفاس  وَط الت و  َق َُرُ  بِلَِسانِِه َوَقل بِِه، َوَُيَقِّ

 :وبناء عىل ذلك

َتَبِة الََسِن،  َتِفُع إىل َمر  رُه بِِرَواَياٍت َقد َير  ، َوَلِكن  ِذك  َفالَِديُث َضِعيف 

ُدُه ما رواه البيهقي  ، َوُيَؤيِّ نَاُه َصِحيح  ِن َعب اٍس َرِِضَ اللُ َعنُهم  َعنَوَلكِن  َمع  اب 

بِِه َوَسل َم: الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَص  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل   ِمن الت اِئُب »ح 

ن ِب   ئِ زِ ه  تَ س  املُ كَ  هِ ي  لَ عَ  يم  قِ مُ  وَ هُ وَ  ِب ن  الذ   من رُ فِ غ  تَ س  مُ ـالوَ ، َلهُ  َذن َب  اَل  َكَمن   الذ 

 س  مُ  ىآذَ  نمَ وَ  ،هِ بِّ رَ بِ 
 هذا، والل تعاىل أعلم.«. اذَ كَ وَ  اذَ كَ  مِ ث  اإلِ  من هِ ي  لَ عَ  انَ كَ  َم  لِ

ٍء َصْفَوٌة، َوَصْفَوُة الصَّالِة التَّْكِبرَيُة ِلُكلِّ َشْي»حديث: : ما صحة 40السؤال

 ؟«وَلىاأُل

َرَة َرِِضَ اللُ َعنُه، َقاَل: َقاَل اجلواب ىَل َعن  َأِِب ُهَري  : روى الَبي َهِقيُّ َوَأُبو َيع 

بِِه َوَسل َم:  َوُة لُِكلِّ ََش  »َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ، َوَصف  َوة   َصف 
ٍ
ء

ُوىَل  برَِيُة ال  ََلِة الت ك  : ُخَلَصُتُه.«. الص 
ِ
ء َوُة الَش   . َوَصف   َوُهَو َحِديث  َضِعيف 

 َرِِضَ الُل َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ َصىل  
ِ
َداء ر  وروى الَبي َهِقيُّ َعن َأِِب الد 

بِِه  َلِة »َوَسل َم: اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ، َوإِن  َأَنَفَة الص   َأَنَفة 
ٍ
ء إِن  لُِكلِّ ََشِ
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ُظوا َعَلي َها
 «.الت كبرَِيُة الُوىَل، َفَحافِ

َلَة  َلِة الت كبِرَيُة الُوىَل، ِلَن  الص  َمُتُه؛ َوَأَنَفُة الص  ُلُه َوُمَقدِّ : َأو 
ٍ
ء َأَنَفُة ُكلِّ ََش 

.ُتب َدُأ َِبَا؛ وهذِه الَ   َحاِديُث َضِعيَفة 

َلُف إَِذا َفاَتت ُهم   ، َوَكاَن الس  َدة  َراَكَها ُسن ة  ُمَؤك  َوَقد َذَكَر الُفَقَهاُء بَِأن  إِد 

ُفَسُهم   ا َأن  و  ََمَعُة َعز  اٍم، َوإَِذا َفاَتت ُهُم اجل  ُفَسُهم  َثََلَثَة َأي  ا َأن  و  َراِم َعز  برَِيُة اإِلح  َتك 

َما .َسب َعَة أَ  ُفَسُهم  َسب ِعََّي َيو  ا َأن  و  اٍم. َوإَِذا َفاَتت ُهُم اجُلُمَعُة َعز   ي 

 وبناء عىل ذلك:

َلِة، َفِهَي بَِداَيُة  ِريُم الص  َا ََت  ، ِلََن  نَاُه َصِحيح  ، َوَلكِن  َمع  َفالَِديُث َضِعيف 

َلِة َعَلي َها، َوإِد   َلِة، َوُيَتَوق ُف ان ِعَقاُد الص  ؛ َوَذَكَر الص  َدة  َراُكَها َمَع اإِلَماِم ُسن ة  ُمَؤك 

ُضُهم َقاَل: َقب َل  ِريِم اإِلَماِم؛ َوَبع  َراَكَها َمَع اإِلَماِم َيُكوُن َعِقَب ََت  الُفَقَهاُء بَِأن  إِد 

َعِة الُوىَل  ك  َرَكَها يف الر  ُضُهم َقاَل: إَِذا َأد  وِع اإِلَماِم بالِقَراَءِة؛ َوَبع  ُضُهم َُرُ ؛ َوَبع 

ِل ُرُكوٍع. هذا، والل تعاىل أعلم. َرَكَها بَِأو   َقاَل: إَِذا َأد 

 ڭ﴿: هل صحيح أن عبد اهلل بن أم مكتوم ملا نزل قوله تعاىل: 41السؤال
. أنه [72]اإلسراء:  ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 قال: يا رسول اهلل، فأنا يف الدنيا أعمى، أفأكون يف اآلخرة أعمى؟

ُض ـ: ََل  َيِرد  يف الََحاِديِث الاجلواب يَفِة هذا الَكَلُم، َوَلكِن  َذَكَرُه َبع  ِ رش 

: ملَ ا ـال ُن َعب اٍس َوُمَقاتِل  ِسرِيِه: َقاَل اب  ، َحي ُث َجاَء يف َتف  ُطبِيِّ يَن َكاإِلَماِم الُقر  ِ ُمَفِّسِّ

ُتوٍم: َيا َرُسوَل ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿َنَزَل:  ُن ُأمِّ َمك  اللِ، َفَأَنا يف  ﴾. َقاَل اب 

َمى؟ َمى، َأَفَأُكوُن يف اآلِخَرِة َأع  َيا َأع  ن   الدُّ

﴿ :   ﴾ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئَفنََزَلت 
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ََلِم، َفُهَو يف اآلِخَرِة [46]الج:  َمى بَِقل بِِه َعن اإِلس  َيا َأع  ن  . َأي: َمن  َكاَن يف َهِذِه الدُّ

 يف الن اِر. اهـ.

 وبناء عىل ذلك:

َر يف الت َفاِسرِي  َما َوَردَ 
ا َما ُذكِ يَفِة ِمث ُل هذا الَكَلِم، َوَأم  ِ يف الََحاِديِث الرش 

َتَمُد َعَلي ِه. هذا، والل تعاىل أعلم. نَاٍد َصِحيٍح ال ُيع   بُِدوِن إِس 

: ما صحة احلديث بأن رجلني من أصحاب النيب َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 42السؤال

 َوَسلََّم قال أحدهما لصاحبه: إنه لنؤوم؟َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه 

َلِق َعن َأَنٍس َرِِضَ الُل َعنُه اجلواب يُّ يف َمَساِوِئ الَخ 
َرَد اخلََراِئطِ : َأو 

ٍر َوُعَمَر  َفاِر، َوَكاَن َمَع َأِِب َبك  َضا  يف الَس  ُضُهم َبع  َقاَل: َكاَنِت الَعَرُب َُي ِدُم َبع 

َتي َقَظا َوََل  ُُيَيِّئ  َطَعاَما .َرُجل  َُي ِدُمُهَم، َفنَا  َم، َواس 

ِت َرُسوَل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه  َقَظاُه َفَقااَل: ائ  َفَقااَل: إِن  َهَذا َلنَُؤوم  َبي نَُكم؛ َفَأي 

َلَم، َوُُهَ  ِرآنَِك الس  ٍر َوُعَمَر ُيق  بِِه َوَسل َم َفُقل  َلُه: إِن  َأَبا َبك  ا َوعىل آلِِه َوَصح 

َتأ ِدَمانَِك.  َيس 

بِِه َوَسل َم:  َُم َقد »َفَأَتاُه، َفَقاَل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ا َأَن  ُُهَ َِب  َأخ 

َتَدَما  «.ائ 

َم، َفَقااَل: َيا  بِِه َوَسل  َفَفِزَعا، َفَجاَءا إىل الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

نَا؟َرُسوَل ا َتَدم   ائ 
ٍ
ء َتَدَما، َفبَِأيِّ ََش  َتأ ِدُمَك، َفُقل َت: ائ   للِ، َبَعث نَا َنس 

َ َثنَاَياُكم»َفَقاَل:  لُِكَم َل َم َأِخيُكَم، إِِنِّ َلََرى َل َمُه َبَّي   «.بَِأك 

ِفر  َلنَا. َتغ   َفَقااَل: َيا َرُسوَل الِل، َفاس 

ِفر  لَ »َقاَل:  َتغ   «.ُكَم ُهَو، َفل َيس 
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يِف. ِ  َوَما َصح  َهَذا اَلِديُث يف ُكُتِب الَِديِث الرش 

 وبناء عىل ذلك:

َتاِب إَِذا ََل   َتِمُع الِغيَبِة َكاملُغ  ، َوُمس  َل َلُه؛ َوَلِكن  الِغيَبَة َحَرام  َفالَِديُث ال َأص 

، َوُهَو ال َير   ُه َنُؤوم  ، َوإَِذا ِقيَل َعن إِن َساٍن إن  ر 
، َوَحَرام  ُين كِ ََض بَِذلَِك، َفِهَي ِغيَبة 

َعا . هذا، والل تعاىل أعلم.  ََر 

 ؟«َأْعَماُر ُأمَِّتي َما َبْيَن السِّتِّنَي ِإَلى السَّْبِعنَي»: ما صحة حديث: 43السؤال

ُهم َعن  َأِِب اجلواب ُ : روى الَبي َهِقيُّ والَاكُِم وابن ماجه والتمذي وَغري 

َرَة َرِِضَ  بِِه ُهَري  اللُ َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ب ِعََّي، َوَأَقلُُّهم  َمن  ََيُوُز َذلَِك »َوَسل َم:  تََِّّي إىَِل الس  َ السِّ تِي َما َبَّي  َمُر ُأم  َوُهَو «. َأع 

.  َحِديث  َصِحيح 

رَ  َة َرِِضَ الُل َعنُه، َعن الن بِيِّ َصىل  الُل وروى اإلمام البخاري َعن  َأِِب ُهَري 

بِِه َوَسل َم َقاَل:  َر َأَجَلُه َحت ى َبل َغُه »َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِرٍئ َأخ  َذَر اللُ إىَِل ام  َأع 

 «.ِستََِّّي َسنَة  

، َكَأن ُه َيُقوُل: َلو ُمد  ِِل يف تَِذار  نِي: ََل  َيب َق َلُه اع  ُت بِِه. َيع   الََجِل َلَفَعل ُت َما ُأمر 

 وبناء عىل ذلك:

ِعيُد َمن َطاَل ُعُمُرُه َوَحُسَن َعَمُلُه، روى اإلمام  ، والس  َفالَِديُث َصحيح 

؟ َرَة، َأن  َرُجََل  َقاَل: َيا َرُسوَل اللِ، َأيُّ الن اِس َخري    أِحد والتمذي َعن َأِِب َبك 

 «.ُرُه َوَحُسَن َعَمُلهُ َمن  َطاَل ُعمُ »َقاَل: 

؟  َقاَل: َفَأيُّ الن اِس ََرٌّ

 «.َمن  َطاَل ُعُمُرُه َوَساَء َعَمُلهُ »َقاَل: 
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اُه َسيُِّدنا َرُسوُل الِل َصىل   َمنَا إِي  وال َيَسُعنَا يف َهَذا الُعُمِر إال َأن  َنُقوَل َما َعل 

بِِه َوَسل َم:  ا  ِِل، َوَتَوف نِي»الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َ َيَاُة َخري  يِنِي َما َكاَنِت ال   الل ُهم  َأح 

ا  ِِل  َ َوَفاُة َخري  ِن َمالٍِك َرِِضَ اللُ َعن ُه.« إَِذا َكاَنِت ال   رواه الشيخان َعن  َأَنِس ب 

يَ »َوَنُقوَل َكَذلَِك:  تِنَا َما َأح  َمِعنَا َوَأب َصاِرَنا َوُقو  نَا بَِأس  ُه َوَمتِّع  َعل  ي َتنَا، َواج 

َواِرَث ِمن ا ِن ُعَمَر َرِِضَ اللُ َعنُهم.« ال   رواه التمذي َعن اب 

ََّي. آمَّي. هذا،  اِلِ ِمََّي، َوَأن  ُيل حَقنَا بالص 
لِ اَنا ُمس  ُجو الَل تعاىل َأن  َيَتَوف  َنر 

 والل تعاىل أعلم.

 اهلُل، َواِحَدًا َأَحَدًا َصَمَدًا، َمْن َقاَل ال ِإَلَه ِإال»: ما صحة حديث: 44السؤال

َلْم َيتَِّخْذ َصاِحَبًة َوَلا َوَلَدًا، َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفَوًا َأَحٌد، َعْشَر َمرَّاٍت، 

 ؟«ُكِتَبْت َلُه َأْرَبُعوَن َأْلَف َحَسَنٍة

اِريِّ َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َقاَل اجلواب  : روى اإلمام أِحد َعن  َتِيٍم الد 

بِِه َوَسل َم:  َمن  َقاَل: اَل إَِلَه إاِل  اللُ، »َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 َ ، َعرش  َواِحَدا  َأَحَدا  َصَمَدا ، ََل  َيت ِخذ  َصاِحَبة  َواَل َوَلَدا ، َوََل  َيُكن  َلُه ُكُفَوا  َأَحد 

َبُعونَ  اٍت، ُكتَِبت  َلُه َأر  َف َحَسنَةٍ  َمر  .«. َأل   َوُهَو َحِديث  َضِعيف 

 وبناء عىل ذلك:

َمِل، َوال َشك  بَِأن   َمُل بِِه يف َفَضاِئِل الَع  ؛ َوَلِكن  ُيع  َفالَِديُث َضِعيف 

َأُل الَل تعاىل َمُة املُن ِجَيُة والَواِقَيُة من َعَذاِب اللِ تعاىل؛ َأس 
ِحيِد ِهَي الَكلِ َمَة الت و 

 َكلِ

، َوَأن  ُيِميَتنَا َعَلي ِهَم. هذا، والل تعاىل أعلم. ِ َهاَدَتَّي  ِيَينَا عىل الش   َأن  َُي 

َرِضَي اهلُل  ُخْدِريِّـاْل َسِعيٍد َأِبي َعْن: جاء يف صحيح اإلمام مسلم 45السؤال

 َلا» :َقاَلاهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم  َرُسوَل َأنََّعنُه، 
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 َوَلا َعنِّي َوَحدُِّثوا ،َفْلَيْمُحُه اْلُقْرآِن َغْيَر َعنِّي َكَتَب َوَمْن ،َعنِّي َتْكُتُبوا

وجاء يف «. النَّاِر ِمن َمْقَعَدُه َفْلَيَتَبوَّْأ ًاُمَتَعمَِّد َعَليَّ َكَذَب َوَمْن ،َحَرَج

 اهلُل َعنُهما، عن النََِّبيَِّ َرِضَي َعْمٍرو ْبِناهلِل  َعْبِد َعْنمسند اإلمام أمحد 

 َنْفِسي َفَوالَِّذي ،اْكُتْب»َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َقاَل: 

 فكيف نفهم احلديثني؟«. َحقٌّ ِإال ِمْنُه َخَرَج َما ،ِبَيِدِه

ُل الذي ََنَى فِيِه َسيُِّدنا َرُسوُل اللِ َصىل  اجلواب  اللُ َعَلي ِه : الَِديُث الَو 

َف  آِن َخو  ِت ُنُزوِل الُقر  ا  بَِوق  بِِه َوَسل َم َعن الكَِتاَبِة َكاَن ََن َيا  َخاص  َوعىل آلِِه َوَصح 

 َواِحٍد.
ٍ
ء آِن َمَعُه يف ََش  ِ الُقر  ِه، َأو بِِكَتاَبِة َغري  ِ  َلب ِسِه بَِغري 

ُن َناِسخ  ِعن دَ  ، َواإِلذ  م  ُي ُمَتَقدِّ ِن الل ب ِس. َفالن ه   َأم 

ِظ. ُي َخاصٌّ بَِمن  ِخيَف ِمن ُه االتَِّكاُل عىل الكَِتاَبِة ُدوَن اِلف   َوِقيَل: الن ه 

 وبناء عىل ذلك:

َتاَبِة َصاَر َمن ُسوَخا ، َوَلَقد َأَمَر َسيُِّدنا َرُسوُل اللِ َصىل  الُل 
ُي َعن الكِ َفالن ه 

بِِه وَ  َبتِِه َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُتُبوا»َسل َم يف ُخط  َتَبُه ـ رواه « َشاهٍ  ِلَِِب  اك  َتك  ـ َلـم  اس 

َرةَ الشيخان َعن َأِِب   .َعن هُ الُل  َرِِضَ  ُهَري 

َرةَ  َأِِب  َعن  وروى التمذي  َن َصارِ  ِمن َرُجل   َكانَ : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُهَري   ال 

بِِه َوَسل َم، َصىل  اللُ الن بِيِّ  إىَِل  ََي لُِس  َمعُ  َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َصىل   الن بِيِّ  ِمن َفَيس 

بِِه َوَسل َم  َِديَث اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِجُبهُ  ،ال   إىَِل  َذلَِك  َفَشَكا ؛ََي َفُظهُ  َواَل  َفُيع 

بِِه َوَسل مَ  الن بِيِّ   .َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َمعُ  إِِنِّ اللِ،  َرُسوَل  َيا :َفَقاَل  َِديَث  ِمن َك  َأس  ِجُبنِي ال  َفُظهُ  َواَل  َفُيع   .َأح 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َفَقاَل  َتِعن  »الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   بَِيِمينَِك  اس 

َمأَ  ـ  «.ـ لِل َخطِّ  بَِيِدهِ  َوَأو 
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َدَقاِت َوَكَتَب الن بيُّ َصىل   َم كَِتاَبا  يف الص  بِِه َوَسل   اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

يِف الذي رواه الاكم َعن  ِ َياِت، َكَم َجاَء يف اَلِديِث الرش   مٍ ز  َح  نِ ب   ورِ م  عَ والدِّ

بِِه َوَسل مَ  يِّ بِ الن   نعَ  َرِِضَ اللُ َعنُه،  إىل َب تَ كَ  هُ ن  أَ  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 . هذا، والل تعاىل أعلم.اُت يَ والدِّ  ،نُ نَ السُّ وَ  ،ُض ائِ رَ الفَ  يهِ فِ  اٍب تَ كِ بِ  نِ مَ اليَ  لِ ه  أَ 

: هل باإلمكان شرح حديث النيب َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه 46السؤال

 َدِم ِفي اْشَتَرُكوا ْرِضاأَل َوَأْهَل السََّماِء َأْهَل َأنَّ َلْو»َوَصْحِبِه َوَسلََّم: 

 ؟«النَّاِر ِفياهلُل  َكبَُّهُمأَل ُمْؤِمٍن

ِريِّ  َسِعيدٍ : روى التمذي َعن َأِِب اجلواب ُد  َرةَ  َوَأِِب  اخل  َرِِضَ الُل  ُهَري 

َم  َرُسولِ  َعن  َعنُهم،  بِِه َوَسل    َأن   َلو  » :َقاَل الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َل    َأه 
ِ
َمء َل  الس  ضِ  َوَأه  َر  ُكوا ال  َتَ ِمنٍ  َدمِ  يِف  اش  َوُهَو «. الن ارِ  يِف الُل  َلََكب ُهمُ  ُمؤ 

.  َحِديث  َصِحيح 

ِض  َل الَر  ُصوِمََّي، َوَأه  َراِم املَع 
 من املََلِئَكِة الكِ

ِ
َمء َل الس  نَاُه َلو َأن  َأه  َوَمع 

َتَ  ، اش  َم  َلََكب ُهُم اللُ تعاىل يف الن اِر.من َعاََلِ اإِلن ِس واجِلنِّ ِمٍن ُظل   ُكوا يف َقت ِل ُمؤ 

؛  َم  ِمِن ُظل  يِم َقت ِل املُؤ 
ظِ ُصوُموَن لَِتع  ُم َمع  َوَذَكَر اللُ تعاىل املََلِئَكَة َمَع َأَن 

ِل، َوََل  ُيَباَُروا الَقت   ُكوا ََجِيَعا  بِالَقو  َتَ ُر َوَظاِهُر اَلِديِث: َلو اش  ُه َيَتَعذ  َل، ِلَن 

ُة الُكلِّ بالَقت ِل من املََلِئَكِة واجِلنِّ واإِلن ِس، َولَِذا َجاَء يف الَِديِث  ُمَباََرَ

يِف الذي رواه ابن ماجه  ِ َرةَ  َأِِب  َعن  الرش  الِل  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُهَري 

بِِه َوَسل َم: َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَص  ِمنٍ  َقت لِ  َعىَل  َأَعانَ  َمن  »ح   َكلَِمةٍ  بَِشط رِ  ُمؤ 

ُتوب   َوَجل   َعز  اللَ  َلِقَي  َ  َمك  َةِ  ِمن   آِيس   َعي نَي هِ  َبَّي   «.اللِ َرِح 
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 وبناء عىل ذلك:

ُلوَقاِت من املََلِئَكِة واإِلن ِس واجِلنِّ عىل َقت ِل مُ  َك ََجِيُع املَخ  َتَ ِمٍن َفَلو اش  ؤ 

ِمِن. هذا،  َمِة َدِم املُؤ  ِظيِم ُحر  َم  َلََكب ُهُم اللُ تعاىل ََجِيَعا  يف الن اِر، َوَما َذاَك إال لَِتع  ُظل 

 والل تعاىل أعلم.

 فيما حديثًا أربعني أميت على حفظ من»: ما صحة حديث: 47السؤال

 وما معناه؟« دينهم أمر من ينفعهم

ِزيِّ َعن َأِِب ُأَماَمَة َرِِضَ اللُ َعنُه، َعن الن بِيِّ َصىل  : روى اب ُن اجلَ اجلواب و 

َم َقاَل:  بِِه َوَسل   م  أُ  عىل ظَ فِ َح  نمَ »اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
  ا  يثَ دِ َح  َّيَ عِ بَ ر  أَ  يتِ

 يَم فِ

 دِ  رِ م  أَ  من مهُ عُ فَ ن  يَ وَ  مهُ ُضُّ ـيَ 
 «.ا  يهَ قِ فَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ و  يَ  تعاىل اللُ  هُ رَشَ َح  مهِ ينِ

َصىل  الُل  اللِ وُل ُس رَ  اَل قَ : اَل قَ  َرِِضَ اللُ َعنهُ  ةَ رَ ي  رَ هُ  ِِب أَ  نعَ وروى الَبي َهِقيُّ 

بِِه َوَسل مَ   م  أُ  عىل ظَ فِ َح  نمَ »: َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
  ا  يثَ دِ َح  َّيَ عِ بَ ر  أَ  يتِ

 مهُ عُ فَ ن  يَ  يَم فِ

 دِ  رِ م  أَ  من
 َم لَ العُ  من ةِ امَ يَ القِ  مَ و  يَ  َث عِ بُ  مهِ ينِ

ِ
 «.ء

، َعن الن بِيِّ َصىل  ودٍ عُ س  مَ  ِِب أَ  نعَ  يِّ زِ و  اجلَ  نُ واب   ةِ يَ ل  الِ  يف مٍ ي  عَ نُ  وبُ أَ وروى 

بِِه َوَسل َم َقاَل:   م  أُ  عىل ظَ فِ َح  نمَ » اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
 ا  يثَ دِ َح  َّيَ عِ بَ ر  أَ  يتِ

 «.َت ئ  ِش  ةِ ن  اجلَ  اِب وَ ب  أَ  يِّ أَ  من ل  ُخ د  ا: هُ لَ  يَل قِ  ا،َِبَ  تعاىل اللُ مُ هُ عُ فَ ن  يَ 

َرِِضَ الُل َعنُه، َعن الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل  ِل  عَ  نعَ  يِّ زِ و  اجلَ  نُ اب  وروى 

َم َقاَل:  بِِه َوَسل   م  أُ  عىل ظَ فِ َح  نمَ »آلِِه َوَصح 
 اللُ  هُ ثَ عَ بَ  اَِبَ  ونَ عُ فِ تَ ن  يَ  ا  يثَ دِ َح  َّيَ عِ بَ ر  أَ  يتِ

َ عَ  ا  يهَ قِ فَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ و  يَ  تعاىل
 «.ا  املِ

َمِل، َرَجاَء  َمُل َِبَا يف َفَضاِئِل الَع  ، َوَلكِن  ُيع  َوَهِذِه الََحاِديُث ُكلَُّها َضِعيَفة 

ِر والث َواِب من ِعن ِد الِل تعاىل.  الَج 
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نَى:  تِي»َوَمع  نِي« َحِفَظ عىل ُأم  ِر َيع  ا َلو َحِفَظَها َعن َظه  ِة، َأم  : َنَقَلَها إىل الُم 

ِة، َوَقد َحِفَظَها  ُه من الُم  ِد ِلَن  َتَمُل ُدُخوُلُه يف َهَذا الَوع  َقل ٍب َوََل  َين ُقل َها َفُيح 

ِة، وال َشك  بَِأن  َمن ُط َأن  َيُكوَن َنَقَلَها لُِكلِّ الُم  َتَ ِسِه، وال ُيش  ِض  لِنَف  َنَقَلَها لَِبع 

عِه. ٍب، لُِعُموِم َنف  َضُل بَِل َري  َثِرَها َفَهَذا َأف  ِة َأو ِلَك   الُم 

 وبناء عىل ذلك:

لَِها  يَفِة، َولِنَق  ِ ِظ الََحاِديِث الرش  ف  ِغيب  ِلِ ن  فِيِه َتر 
، َوَلكِ َفالَِديُث َضِعيف 

َتَبِة اَلِديِث، وَ  ِة، َمَع َبَياِن َمر  ِل الََحاِديِث لأُلم  َيُكِن الن اِقُل عىل َحَذٍر من َنق  ل 

َعَها. ُكَر َوض  ُضوَعِة بُِدوِن َأن  َيذ   املَو 

بِِه َوَسل َم:  ُلُه َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُد هذا َقو  َ »َوُيَؤيِّ َرأ  اللُ  َنض   ام 

هٍ  َحاِملِ  َفُرب   ،هُ ُيَبلِّغَ  َحت ى َفَحِفَظهُ  ا  َحِديثَ  ِمن ا َسِمعَ  َقهُ  ُهوَ  َمن   إِىَل  فِق   َوُرب   ،ِمن هُ  َأف 

هٍ  َحاِملِ   َرِِضَ اللُ َعنُه. َثابٍِت  ب نِ  َزي دِ  َعن  رواه أبو داود « بَِفِقيهٍ  َلي َس  فِق 

بِِه َوَسل َم:  ُلُه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  رواه « آَية   َوَلو   َعنِّي َبلُِّغوا»َوَقو 

رو ب نِ اللِ  َعب دِ  َعن  اإلمام البخاري   َرِِضَ اللُ َعنُهم. هذا، والل تعاىل أعلم. َعم 

 : هل كلمة لنا الظاهر واهلل يتوىل السرائر حديث شريف؟48السؤال

، اجلواب يَفا  اِئُر، َلي َست  َحِديَثا  ََرِ َ : َكلَِمُة َلنَا الظ اِهُر واللُ َيَتَوىل  الـِّس 

لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه وَ  ة  ِمن َقو  َتَمد  َتَمَدَها الُفَقَهاُء، َوِهَي ُمس  َلكِن َها َقاِعَدة  اع 

بِِه َوَسل َم:  َت  َأَفََل »َوَصح  بِهِ  َعن   َشَقق  دٍ  ب نِ  ُأَساَمةَ  َعن  رواه اإلمام مسلم « َقل   َزي 

 َرِِضَ اللُ َعنُه.

لِِه َصىل   بِِه َوَسل َم:  َوِمن َقو   َأن ُقَب  َأن   ُأوَمر   ََل   إِِنِّ »الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِريِّ  َسِعيدٍ رواه الشيخان َعن َأِِب « الن اسِ  ُقُلوِب  َعن   ُد   َرِِضَ اللُ َعنُه. اخل 
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 وبناء عىل ذلك:

اِئُر، ِهَي َقاعِ  َ َفَق َعَلي َها الُفَقَهاُء، َفَكلَِمُة َلنَا الظ اِهُر والُل َيَتَوىل  الِّس  َدة  ات 

، َوَلي َست  بَِحِديٍث َعن َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل  نَاَها َصِحيح  َوَمع 

بِِه َوَسل َم. هذا، والل تعاىل أعلم.  آلِِه َوَصح 

َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه  : لقد ورد عن َسيَِِّدَنا َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه49السؤال

 َوَسلََّم أنه سيأتي زمان على الناس، القابض فيه على دينه كالقابض

 على اجلمر، فهل ينطبق هذا احلديث على زماننا هذا؟

َباِِنِّ َقاَل : روى التمذي اجلواب ع  َلَبَة : َعن  َأِِب ُأَمي َة الش  َأَتي ُت َأَبا َثع 

َُشنِي  َفُقل ُت َلهُ  َيةِ كَ  :اخل  ِذِه اآل  نَُع َِبَ  ؟ي َف َتص 

ُة آَيةٍ  :َقاَل   ؟َأي 

ُلُه َتَعاىَل  :ُقل ُت   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :َقو 

 .[105]املائدة:  ﴾ڃ ڄ

َت َعن َها َخبرِيَ والِل َأَما  :َقاَل  ُت َعن َها َرُسوَل  ،ا  َلَقد  َسَأل  الِل َصىل  الُل َسَأل 

بِِه َوَس  َتِمُروا بِال  » :َفَقاَل ل َم، َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُروِف ـَبل ائ  ا َعن   ،َمع  َوَتنَاَهو 

َت ُشح   ،ُمن َكرِ ـال   َثَرة   ،ا  ُمت َبعَ  ى  َوَهوَ  ،ا  ُمَطاعَ  ا  َحت ى إَِذا َرَأي  َيا ُمؤ  َجاَب  ،َوُدن  َوإِع 

ِسَك  ،ُكلِّ ِذي َرأ ٍي بَِرأ ِيهِ  ِة َنف  َعَوا َوَدعِ  ،َفَعَلي َك بَِخاص  امَ  ،م  ال   ا  َفإِن  ِمن  َوَراِئُكم  َأي 

رِ  َم  َقب ِض َعىَل اجل  ُ فِيِهن  ِمث ُل ال  َب  ِر َِخ ِسََّي َرُجََل   ،الص   لِل َعاِمِل فِيِهن  ِمث ُل َأج 

َمُلوَن ِمث َل َعَملُِكم   .«. َيع   َوَهَذا َحِديث  َحَسن 

 رِ ادِ وَ نَ  هِ ابِ تَ كِ  يف يمُ كِ الَ  يمذالت ىرو يُّ وطِ يُ للسُّ  ريِ بِ الكَ  عِ امِ اجلَ  يف اءَ َج وَ 

َرِِضَ اللُ َعنُه، َعن الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  ودٍ عُ س  مَ  نِ ن اب  عَ  ولِ ُص الُ 
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َم  بِِه َوَسل    ُك سُّ مَ الت   ان  مَ زَ  اسِ عىل الن   ِت أ  يَ »َقاَل:  َوَصح 
 ِف ََل تِ اخ   دَ ن  عِ  يتِ ن  ُس بِ  يهِ فِ

 م  أُ 
.« رِ م  عىل اجلَ  ضِ ابِ لقَ اكَ  يتِ  َوُهَو َحِديث  َضِعيف 

ِن َمالٍِك ويف ِرَواَيٍة للتمذي  َقاَل َرُسوُل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه َعن  َأَنِس ب 

بِِه َوَسل َم:  ابُِر فِيِهم  »اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َيأ ِت َعىَل الن اِس َزَمان  الص 

رِ َعىَل ِدي َم  َقابِِض َعىَل اجل   «.نِِه َكال 

َدُه ََرٌّ ِمن ُه. ُه ال َيُمرُّ َزَمان  عىل الن اِس إال والذي َبع  ُلوم  َأن   َوَمع 

 وبناء عىل ذلك:

ِرَياِت واالن ِحَراَفاُت، َلكِن َها  َفَقد َكُثَرِت الِفَتُن يف َزَمانِنَا، َوَكُثَرِت املُغ 

ِد الِل تعاىل ََل  تَ  َمِن عىل بَِحم  نَا َنِجُد يف َهِذا الز  ُد للِ َما ِزل  َوِة، والَم  ر  ِصل  إىل الذُّ

ُجو اللَ تعاىل َأن  َيِقَينَا  اتِنَا، َوَنر  ي  بُِّئُه الَقَدُر َلنَا َولُِذرِّ ِري َما ُُيَ َواَنا ، وال َند  ِ َأع  اخلرَي 

 . هذا، والل تعاىل أعلم.ََر  ََجِيِع الِفَتِن َما َظَهَر ِمن َها َوَما َبَطنَ 

ولكن هو  ي،ي وال بالتحّلميان بالتمنَّليس اإل: ما صحة القول: 50السؤال

 ؟قه العملما وقر يف القلب وصدَّ

يِّ َرِِحَُه اللُ تعاىل اجلواب ِ ُل َمن ُسوب  إىل َسيِِّدَنا اَلَسِن الَبَص  : َهَذا الَقو 

 ،ِب ل  يف القَ  رَ قَ ا وَ مَ  وَ هُ  ن  كِ لَ وَ  ،لِّ حَ وال بالت   ينِّ مَ بالت   نَ يَم اإلِ  َس ي  لَ  َحي ُث َقاَل:

 نُ ح  وا: نَ الُ قَ وَ  ؛مهَلُ  َل مَ  عَ اَل ا وَ يَ ن  وا من الدُّ ُج رَ َخ  ا  مَ و  قَ  ن  إِ وَ  ،ُل مَ العَ  هُ قَ د  َص وَ 

 .َل مَ وا العَ نُ َس ح  َلَ  ن  وا الظ  نُ َس ح  و أَ وا، لَ بُ ذَ كَ وَ  ؛باللِ  ن  الظ   نُ ِس ح  نُ 

 وبناء عىل ذلك:

ُل َلي َس من َكَلِم َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  َفَهَذا الَقو 

لِِه تعاىل: ﴿ بِِه َوَسل َم، َبل  ُهَو َمأ ُخوذ  من َقو   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹَوَصح 
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 ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

لِِه تعاىل: ﴿[123]النساء:   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ. ومن َقو 

 .[105]التوبة:  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

بِِه َوَسل َم:  لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َسُه »َومن َقو  َكيُِّس َمن  َداَن َنف  ال 

َد ال   ِت ـَوَعِمَل ملَِا َبع  َسُه َهَواَها َوَتَن ى َعىَل  ،َمو  َبَع َنف  َعاِجُز َمن  َأت  رواه « اللَِوال 

ٍس وابن ماجه اإلمام أِحد والتمذي  ِن َأو  اِد ب  َرِِضَ اللُ َعنُه. هذا، والل َعن  َشد 

 تعاىل أعلم.

 : اتق شر من أحسنت إليه؟: ما صحة هذا القول51السؤال

بِِه اجلواب : َما َوَرَد َعن َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِق ََر   ُه َقاَل: ات  َسن َت إَِلي ِه.َوَسل َم َأن    َمن  َأح 

ُه َقاَل: الَكِريُم َيلَُِّي إَِذا  َوَلكِن  َوَرَد َعن َسيِِّدَنا َعِل  َرِِضَ اللُ َعنُه َأن 

ُسو إَِذا ُأل طَِف. ِئيُم َيق  طَِف، والل  ُتع   اس 

ُت َلِئيَم  َقطُّ إال َقلِيَل املُُروَءِة،  َوَيُقوُل َسيُِّدَنا ُعَمُر َرِِضَ اللُ َعنُه: َما َوَجد 

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ويف الت ن ِزيِل َيُقوُل اللُ تعاىل: ﴿

 .[74]التوبة: 

 وبناء عىل ذلك:

ُل َلي َس بَِحِديٍث َعن َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  َفَهَذا الَقو 

نَ  ن  َقد  َيُكوُن َمع 
بِِه َوَسل َم، َوَلكِ ن  َهَذا ال َوَصح 

َئاِم، َوَلكِ اُه َصِحيَحا  َمَع الن اِس اللِّ

لِِه تعاىل: ﴿ ُروِف، لَِقو  ِمَن من ُصن ِع املَع  نَُع اإِلن َساَن امُلؤ   گ گ ک کَيم 

 .[34]فصلت:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
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َساَن إ َساَن، وال َين َتِظُر اإِلح  ُروَف واإِلح  نَُع املَع  ُص َيص 
لِ ِمُن املُخ  ال من واملُؤ 

 اللِ تعاىل. هذا، والل تعاىل أعلم.

: هل صحيح بأن سيدنا آدم عليه السالم استشفع بسيدنا حممد 52السؤال

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم عندما أخرج من اجلنة؟

ي ِة، َأن  ُعَمَر اب َن اخلَ اجلواب ُدنِّ ط اِب َرِِضَ الُل : َجاَء يف كَِتاِب املََواِهِب الل 

بِِه َوَسل َم:  َف  ملَ ا»َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َتَ  آَدم اق 

َطِيَئةَ  َأُلك َربِّ  َيا: َقاَل  اخل  دٍ  بَِحقِّ  َأس  َت  َما إال   َوَسل مَ  َعَلي هِ اللُ  َصىل   ُُمَم   . ِِل  َغَفر 

دَ  َعَرف ت َوَكي َف : َتَعاىَل الُل  َفَقاَل  هُ  َوََل   ا  ُُمَم  ُلق   .َأخ 

َتنِي ملَ ا ِلَن ك ،َربِّ  َيا: َقاَل  َت  َخَلق  ُت  ُروِحَك  ِمن   يِف   َوَنَفخ   َرأ ِِس، َرَفع 

ُت  شِ  َقَواِئمِ  يِف  َفَرَأي  َعر  ُتوبَ  ال  د  اللُ،  إال   إَلهَ  اَل : ا  َمك   ََل   َأن َك  َعَرف ُت فَ  ،اللِ َرُسوُل  ُُمَم 

ِسَك  إىَل  ُتِضف   َل ِق  َأَحب   إال   َنف   .إَلي َك  اخل 

َل ِق  َلََحبُّ  إن هُ ، آَدمُ  َيا َصَدق ت :َتَعاىَل اللُ  َفَقاَل  ، اخل  َتنِي إذ   إَِل   َفَقد   بِهِ  َسَأل 

ُت  اَل  ،َلَك  َغَفر  د   َوَلو  ُتَك  َما ُُمَم  والطَباِن. وهو  رواه البيهقي، والاكم،« َخَلق 

.  َحِديث  َضِعيف 

 وبناء عىل ذلك:

َفَع  َتش  َلُم اس  ِحيَحِة بَِأن  َسيَِّدَنا آَدَم َعَليِه الس  َفَم َثَبَت يف الََحاِديِث الص 

بِِه َوَسل َم، َبل َوَرَد يف اَلِديِث  ٍد َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  بَِسيِِّدَنا ُُمَم 

ِعي َكَرُه. هذا، والل تعاىل الض  َفُر َمن َأن  ر  ال َيَتَعل ُق بالَعِقيَدِة، وال ُيك  ِف، وهذا َأم 

 أعلم.

** ** ** 
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: أعلم أن من أركان اإلمياِن اإلمياُن باملالئكة، فما هو املقصود 1السؤال

 من اإلميان باملالئكة؟

ِمنََِّي اإلِ اجلواب  ڳ ڳيَمُن بِاملَََلِئَكِة، َقاَل تعاىل: ﴿: ِمن ِصَفاِت املُؤ 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 .[285]البقرة:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہ

بِِه وَسل َم َعن اإِليَمِن،  وِعن َدَما ُسِئَل الن بِيُّ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

ِمنَ  َأن  »َقاَل:  مِ  َوُرُسلِهِ  ُتبِهِ َوكُ  َوَمََلِئَكتِهِ بالِل  ُتؤ  َيو  ِخرِ  َوال  ِمنَ  ،اآل  َقَدرِ  َوُتؤ  هِ  بِال  ِ  َخري 

هِ   رواه اإلمام مسلم عن ُعَمَر َرِِضَ اللُ َعنُه.« َوََرِّ

ُصوُد باإِليَمِن باملََلِئَكِة:  واملَق 

 اإِليَمُن بُِوُجوِدِهم، وُهم َقد ُخلُِقوا من ُنوٍر.أوالً: 

ُم َيُقوُمونَ ثانيًا:   ەئ ەئ ائ ائ ى ﴿بَِم َأَمَر اللُ تعاىل، َقاَل تعاىل:  َأَن 

َرُموَن، َقاَل تعاىل: ﴿[6]التحريم:  ﴾ۇئ وئ وئ ُم ُمك   ڤ ٹ. َوَأَن 

 ۆئ. وَقاَل تعاىل: ﴿[27-26]النبياء:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ* 

. [206]العراف:  ﴾ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 .[19]النبياء:  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ وَقاَل تعاىل: ﴿

يَل ثًا: ثال ِ ن ِة، َكَسيِِّدَنا ِجَب  َتاِب والسُّ
َمُه من الكِ نَا اس  م 

 َمن َعلِ
ِ
َمء اإِليَمُن بَِأس 

ِت. َواَن وُمن َكٍر وَنكرٍِي وَملِِك املَو  افِيَل وَمالٍِك ورض  َ َلُم، وِميَكائِيَل وإِْس   َعَليِه الس 

 وبناء عىل ذلك:

ُصوُد باإِليَمِن باملََلِئَكِة ا إِليَمُن بُِوُجوِدِهم، واإِليَمُن بِِصَفِة َخل ِقِهم، فاملَق 

ُصوَن اللَ َما َأَمَرُهم،  ُم ال َيع  َفُهُم اللُ تعاىل َِبَا، وَأَن  واإِليَمُن بالَوَظاِئِف التي َكل 
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ن ِة. هذا، واللُ تعاىل أعلم. َمِئِهُم الَواِرَدِة يف الكَِتاِب والسُّ  واإِليَمُن بَِأس 

 : هل عذاب القرب للروح واجلسد، أم للروح فقط؟2لالسؤا

، وَحَياة  يف الََبَزِخ، َكَم َأن  اجلواب ِ : لقد َثَبَت َأن  ُهنَاَك فِت نَة  وَعَذاَبا  يف الَقَب 

، بَِحَسِب َحاِل املَي ِت.  ڻ ڻ ں ںقال تعاىل: ﴿ فِيِه َنِعيَم   وَراَحة 

 .[46]غافر:  ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

ِل  وَقاَل  الِل َأه  تِد  ل  َكبرِي  يف اس  ابُن َكثرٍِي َرِِحَُه اللُ تعاىل: وهذِه اآلَيُة َأص 

ن ِة عىل َعَذاِب الََبَزِخ يف الُقُبوِر.  السُّ

ِحيِح الذي رواه الشيخان َعن  يِف الص  ِ  َرِِضَ  َعاِئَشةَ وَجاَء يف الَِديِث الرش 

بِِه َوَسل َم  َصىل  اللُ  الن بِي   َأن  اللُ َعنها،  ُعو َكانَ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ََلةِ  يِف  َيد   :الص 

ِ  َعَذاِب  ِمن   بَِك  َأُعوذُ  إِِنِّ  الل ُهم  » َقَب  الِ  امل َِسيِح  فِت نَةِ  ِمن   بَِك  َوَأُعوذُ  ،ال  ج   ،الد 

َيا فِت نَةِ  ِمن   بَِك  َوَأُعوذُ  َرمِ  امل َأ َثمِ  ِمن بَِك  ُعوذُ أَ  إِِنِّ  الل ُهم   ،َوامل ََمِت  امل َح   «.َوامل َغ 

َرِِضَ اللُ َعنُه، عن الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه  َسِعيدٍ  َأِِب  َعن  وروى التمذي 

َم َقاَل:  بِِه َوَسل  َم »َوعىل آلِِه َوَصح  ُ  إِن  َقَب  َضة   ال  َن ةِ  ِرَياضِ  ِمن   َرو  َرة   َأو   ،اجل   ِمن   ُحف 

 «.ارِ الن   ُحَفرِ 

 ٍِ و  وَنِعيَمُه َيَقُع عىل الرُّ
ِ
 بَِأن  َعَذاَب الَقَب 

ِ
ِحيُح من َأقَواِل الُعَلَمء والص 

ِجُزُه ََشء  يف الَرِض وال  نَا عز  وجل  ال ُيع  واجلََسِد، وَلو َصاَر اجلََسُد ُتَراَبا ، َفَربُّ

ُضوُع من الُُموِر الَغي بِي ةِ  ، وهذا املَو 
ِ
َمء َلُمَها إال الُل تعاىل، والذي يف الس   التي ال َيع 

ُم أو َرِة بَِأن  الَعبَد ُينَع  ن ِة املَُطه  ِة من ِخَلِل الُقرآِن الَعظِيِم والسُّ ُب  َوَصَل إىل الُم  ُيَعذ 

َلُم بالَِقيَقِة. هذا، والل تعاىل أعلم. ِب َعَملِِه، واللُ تعاىل َأع  ِه، عىل َحس 
ِ
 يف َقَب 

** ** ** 
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 : ما حكم الطعام الذي يأكل منه القط؟1السؤال

ُت : َقاَلت  َرِِضَ الُل َعنها  َكب َشةَ  َعن  : روى اإلمام أِحد اجلواب  َأَبا َرَأي 

َغى َقَتاَدةَ  َناءَ  َأص  ِ ةِ  اإل  َبت   لِل ِهر    .إَِلي هِ  َأن ُظرُ  َفَرآِِن  :َكب َشةُ  َقاَلت  منُه،  َفرَشِ

َجبَِّيَ  :َقاَل    ؟َأِخي بِن َت  َيا َأَتع 

  .َنَعم   :َقاَلت  

بِِه َوَسل َم  اللُ َرُسوَل  إِن   :َفَقاَل  َا» :َقاَل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   إَِن 

َا بِنََجسٍ  َلي َست   افَِّيَ  ِمن   إَِن  اَفاِت  َعَلي ُكم   الط و   «.َوالط و 

افِِعي ِة والَنَابَِلِة إىل أن  وَذَهَب َُجُهوُر الفُ   من الَنَِفي ِة واملَالِكِي ِة والش 
ِ
َقَهاء

.  اهِلر  ـ الِقط  ـ َطاِهر 

ِقَياَس  ن  إِ  وَيُقوُل ابُن َعابِِديَن: ةِ  يِف  ال  ر 
ِ ِرَها؛ َنَجاَسةُ  اهل  هُ  ُسؤ   َُم َتلِط   ِلَن 

دِ  بُِلَعاَِبَا مُ  َسَقطَ  َلكِن   لن ِجِس،ا َل ِمَها ِمن   امل َُتَولِّ َفاقا   الن َجاَسةِ  ُحك   ةِ بِِعل   اتِّ

لِهِ  امل َن ُصوَصةِ  الط َواِف  َم:  بَِقو  بِِه َوَسل  َا»َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َلي َست   إَن 

َا بِنَِجَسٍة، افَِّيَ  ِمن   إَن  اَفاِت وِ أ َعَلي ُكم   الط و  نِي«. الط و  َاأَ  َيع  ُخُل  َن   ،امل ََضاِيَق  َتد 

ةُ  َواَلَزَمهُ  رُ  بَِحي ُث  امل َُخاَلَطةِ  ِشد  نُ  َيَتَعذ  ََواِِن  َصو   .ِمن َها ال 

 وبناء عىل ذلك:

ُرُه  ، َفُسؤ  فإذا َأَكَل اهِلرُّ ـ الِقطُّ ـ من الط َعاِم وََل  َتُكن  عىل َفِمِه َنَجاَسة 

، وال َينُجُس الط َعاُم، و  إال َفَينُجُس. هذا، والل تعاىل أعلم.َطاِهر 

 : إذا بال القط على الثوب أو السجادة، فهل ينجسها؟2السؤال

َءَها َنِجس  يف َأظ َهِر اجلواب ِة وُخر  َل اهِلر  : لقد َنص  الُفَقَهاُء عىل أن  َبو 
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َب. ِسُد املَاَء والث و  َواَياِت، ُيف   الرِّ

ُة يف اإِلنَ  َس.فإذا َباَلِت اهِلر  ِب فقد َتنَج  ، أو عىل الث و 
ِ
 اء

افِِعي ِة  ِة، وُعُموُم َأقَواِل الش  ِل اهِلر  وكذلَك ُفَقَهاُء املَالِكِي ِة َيَروَن َنَجاَسَة َبو 

َواِل َيقَتِِض َنَجاَسَتُه.  يف َنَجاَسِة ََجِيِع الَب 

 وبناء عىل ذلك:

ج   ِب، أو الس  ُة عىل الث و  َسَت، وََيُِب َتط ِهرُيَها فإذا َباَلِت اهِلر  اَدِة، فقد َتنَج 

. هذا، والل تعاىل أعلم.
ِ
 باملَاء

 : ما حكم التبول قائمًا؟3السؤال

َثَك  اجلواب: : َمن  َحد  روى اإلمام أِحد َعن  َعاِئَشَة َرِِضَ اللُ َعنها َقاَلت 

بِهِ  ُه، َما  َأن  َرُسوَل الِل َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ق  َم َباَل َقاِئَم  َفََل ُتَصدِّ وَسل 

آُن. ُقر  ِزَل َعَلي ِه ال   َباَل َرُسوُل الِل َقاِئَم  ُمن ُذ ُأن 

ٍل َرِِضَ الُل َعنُه، َأن  الن بِي  َصىل  الُل  ِن ُمَغف  وروى التمذي َعن  َعب ِد اللِ ب 

بِِه وَسل َم ََنَ  ِه، َوَقاَل: َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َتَحمِّ ُجُل يِف ُمس  إِن  »ى َأن  َيُبوَل الر 

َواِس ِمن هُ  َوس  َة ال   «.َعام 

وروى الاكم َعن َأِِب ُهَريَرَة َرِِضَ اللُ َعنُه، َأن  الن بِي  َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل 

ٍٍ َكاَن بَِمأ بِِض  َم َباَل َقاِئَم  ِمن ُجر  بِِه وَسل  َبِة ـآلِِه وَصح  ك  ِن الرُّ
ق  يف َباطِ  ِه ـ ِعر 

ا  ، وَأم  ُروه  ٍر َمك  ُجِل َقاِئَم  لَِغرِي ُعذ  َل للر   إىل َأن  الت َبوُّ
ِ
وَذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء

َفاَقا . ُروٍه اتِّ ٍر َفَليَس بَِمك   إذا َكاَن بُِعذ 

 وبناء عىل ذلك:

ٍر ال  ُجِل َقاِئَم  بُِعذ  ُل للر  َفاِق، ملا َوَرَد يف َصِحيِح فالت َبوُّ َكَراَهَة فِيِه باالتِّ
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َفَة َرِِضَ الُل َعنُه َقاَل: ُكن ُت َمَع الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل  اإلمام مسلم َعن  ُحَذي 

ي ُت، َفَقا ، َفَتنَح  ٍم، َفَباَل َقاِئَم  َتَهى إِىَل ُسَباَطِة َقو  َم َفان  بِِه وَسل  ُنه  »َل: آلِِه وَصح   «.اد 

َباَطُة:  ي ِه. السُّ َأ َفَمَسَح َعىَل ُخف  ُت ِعن َد َعِقَبي ِه، َفَتَوض  ُت َحت ى ُقم  َفَدَنو 

َساُخ. اُب والَو  َ َمى فِيِه التُّ ِضُع الذي ُير   املَو 

لِِه َقاِئَم  َما ِقيَل إِن  الَعَرَب َكاَنت  َتس   : َسَبُب َبو 
ِ
ُض الُفَقَهاء ِفي بِِه وَقاَل َبع  َتش 

ُه َكاَن بِِه. ل ِب، َفَلَعل   لَِوَجِع الصُّ

ُلُه لَِبَياِن اجَلَواِز. : وََيُوُز أن َيُكوُن فِع   وَقاَل اإِلَماُم الن َوِويُّ

َرُه. هذا، واللُ تعاىل أعلم. ٍر َفُيك  ا إذا َباَل بَِغرِي ُعذ   َأم 

 املاء؟: هل دم احلجامة ناقض للوضوء؟ وهل جيب غسله ب4السؤال

،اجلواب
ِ
افِِعي ُة إىل َأن  َدَم اِلَجاَمِة َليَس بِنَاِقٍض للُوُضوء  : َذَهَب املَالِكِي ُة والش 

، وِعن َد الَنَابَِلِة َناِقض  كذلَك إذا َكاَن َكثرَِيا .
ِ
 وِعن َد الَنَِفي ِة َناِقض  للُوُضوء

ِحهِ  َفى َعن َأَثِر َدِم اِلَجاَمِة َبعَد َمس  َتِجُم. وُيع  َأ املُح  َ ِوَها إىل َأن  َيَب  َقٍة وَنح   بِِخر 

 وبناء عىل ذلك:

افِِعي ِة، وهَو َدم    ِعن َد اَلنَِفي ِة، ِخَلَفا  للش 
ِ
َفَدُم اِلَجاَمِة َناِقض  للُوُضوء

ٍِ ِمن ُح يف َتط ِهرِي َمَكاِن اجلُر  ن  َُي ِزُئ امَلس 
، وَلكِ

ِ
َماء وَرِة. َنِجس  َكَبِقي ِة الدِّ ُ ُه للض 

 هذا، واللُ تعاىل أعلم.

 : كيف يستنجي اإلنسان، وما هي آدابه؟5السؤال

، اجلواب ِ بِيَلَّي  َعا ، وهَو إَِزاَلُة َما َُي ُرُج من الس  تِن َجاُء َمط ُلوب  ََر  : االس 

 ِعن َد َُجُهورِ 
ِ
تِن َجاُء باملَاء َتَحبُّ االس  ِح، وُيس  ِل أو املَس  . َسَواء  بالَغس 

ِ
 الُفَقَهاء
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 وآَداَبُه، ِمنَها:
ِ
تِن َجاء  وَذَكَر الُفَقَهاُء َكي ِفي َة االس 

بِِه وَسل َم:  لِِه َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َمِل، لَِقو  تِن َجاُء بالشِّ أوال : االس 

« 
ِ
َناء ِ َب َأَحُدُكم  َفََل َيَتنَف س  يِف اإل  َ  ،إَِذا ََرِ  ،ََلَء َفََل َيَمس  َذَكَرُه بَِيِمينِهِ َوإَِذا َأَتى اخل 

ح  بَِيِمينِهِ   َرِِضَ اللُ َعنُه. َعن  َأِِب َقَتاَدةَ رواه اإلمام البخاري « َواَل َيَتَمس 

.
ِ
تِن َجاء تَِتاُر ِعن َد االس   ثانيا : االس 

َباِرَها. تِد  َباِل الِقب َلِة واس  تِق   ثالثا : َعَدُم اس 

 َ تَِب  َتي َقَن َزَواُل الََثِر.رابعا : االس   اُء، َحت ى ُيس 

ء  يف  ُه ََل  َيب َق ََش  ِفيِه َأن ُه َُيِسُّ من َنَفِسِه َأن  ُه َيك  اُء من الَغاِئِط َفإِن  َ تَِب  واالس 

َرِج.  املَخ 

َتاَدُه، َحت ى ال يَ  ٍر اع  ُه ََي ُصُل بَِأيِّ َأم  ِل، َفإِن  اُء من الَبو  َ تَِب  ا االس  ب َقى َأَثر  َأم 

َوَسِة. هذا، والُل تعاىل أعلم. ُه ذلَك إىل الَوس  ر  ِل، ُدوَن َأن  ََيُ  للَبو 

 : ما حكم العطر الذي فيه كحول، هل هو جنس؟6السؤال

َل يف اجلواب َهاَرُة، َكَم َأن  الَص   الط 
ِ
َياء َل يف الَش  َر الُفَقَهاُء َأن  الَص  : َقر 

 اإِلَباَح 
ِ
َياء لِيُل عىل َنَجاَستِِه، الَش   بالن َجاَسِة إال إذا َقاَم الد 

ٍ
ء ُة، فَل َُي َكُم عىل ََش 

ِريِمِه. لِيُل عىل ََت  َمِة إال إذا َقاَم الد   بالُر 
ٍ
ء  وال َُي َكُم عىل ََش 

ِريَم ال ُيَلِزُم الن َجاَسَة، فالَِشيَشُة ُُمَر   َر الُفَقَهاُء عىل َأن  الت ح  َمة  َكَم َقر 

ُموُم الَقاتَِلُة ال َدلِيَل عىل َنَجاَستَِها. َراُت، والسُّ ، وكذا املَُخدِّ  َطاِهَرة 

 وبناء عىل ذلك:

ُه َلي َس بِنَِجٍس، فإذا  ِحيُح َأن  ، والص 
ِ
َ الُفَقَهاء َأَلة  ِخَلفِي ة  َبَّي  فالُكُحوُل َمس 
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ُسُه، هذا من َباِب  َر َفإِن ُه ال ُينَجِّ ُع عن ذلَك.  َخاَلَط الِعط  َوى الت َورُّ الَفت َوى، والت ق 

 هذا، واللُ تعاىل أعلم.

 : هل جيوز للمريض أن يتيمم على قطعة قماش؟7السؤال

ط  اجلواب ِعيِد الط اِهِر، َوُهَو ََر  ِم بالص  َفَق الُفَقَهاُء عىل َجَواِز الت َيمُّ : ات 

لِِه تعاىل: ، لِقو 
ِ
 .[43]النساء:  ﴾ەئ ائ ائ ﴿ ِعن َد َُج ُهوِر الُفقَهاء

لِِه  ِض، لَِقو  ِعيُد الط يُِّب )الط اِهُر( ِعن َد الَنَِفي ِة َما َكاَن من ِجن ِس الَر  والص 

بِِه َوَسل َم:  ضِ  َعَلي ُكم  »َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  اِِنُّ يف « بِالَر  ََبَ رواه الط 

َرةَ  َأِِب  َعن  الَكبرِِي   َرِِضَ اللُ َعنُه. ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  لِِه َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُض  ِِل  َوُجِعَلت  »َولَِقو  َر   ال 

ِجدَ   اللِ َرِِضَ اللُ َعنُهم. َعب دِ  ب نِ  َجابِرِ رواه اإلمام البخاري َعن  «ا  َوَطُهورَ  ا  َمس 

مُ  َتَزَق بَِيِدِه  َفِعن َد اَلنَِفي ِة ََيُوُز الت َيمُّ ِض، ال   بُِكلِّ َما ُهَو من ِجن ِس الَر 

ء  َأو ال.  ََش 

َلُق  اٍب َطاِهٍر ِذي ُغَباٍر َيع  ُم إال بُِتَ افِِعي ُة َقاُلوا: ال ََيُوُز الت َيمُّ اَدُة الش  ا الس  َأم 

ِ غَ بالَيِد    ،ٍق َتِ ُُم   ري 
 و  قَ لِ

 ﴾ڇ ڇ ڇ چ ﴿: تعاىل هِ لِ

ُم بِِه.. َفَم [6]املائدة:    ال ُغَباَر َلُه ال َيِصحُّ الت َيمُّ

 وبناء عىل ذلك:

ُم َعَلي َها، وإال  َزُق بالَيِد، َفَيِصحُّ الت َيمُّ يَها ُغَبار  َيل 
َفإَِذا َكاَنت  ِقط َعُة الِقَمِش فِ

 فَل ََيُوُز. هذا، والل تعاىل أعلم.

 وء؟: هل خروج الريح من ُقُبِل املرأة ينقض الوض8السؤال
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َأِة، اجلواب يِح من ُقُبِل املَر   بُِخُروِج الرِّ
ِ
ِض الُوُضوء َتلَف الُفَقَهاُء يف َنق  : اخ 

َأِة، َأو َذَكِر  يِح من ُقُبِل املَر  ُض الَنَابَِلِة إىل َأن  ُخُروَج الرِّ َفَذَهَب الَشافِِعي ُة َوَبع 

 والط َهاَرِة، لُِعُموِم قَ 
ِ
ُجِل َناِقض  للُوُضوء بِِه الر  لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  و 

ٍت َأو  ِريٍح »َوَسل َم:  رواه اإلمام أِحد والتمذي َعن  َأِِب « اَل ُوُضوَء إاِل  ِمن  َصو 

َرَة َرِِضَ اللُ َعنُه.  ُهَري 

يَح اخلَ  اِرَج ِمن الُقُبِل أو َوَخاَلَف يف َذلَِك الَنَِفي ُة واملَالِكِي ُة، َوَقاُلوا: إِن  الرِّ

ل   ، َوُهَو َقو 
ِ
َكِر َلي َس بِنَاِقٍض، ِلَن ُه ال َين َبِعُث ِمن َُمَلِّ الن َجاَسِة، َفُهَو َكاجلَُشاء الذ 

 ِعن َد الَنَابَِلِة َكَذلَِك.

 وبناء عىل ذلك:

َأ إَِذا  َأِة َأن  َتَتَوض  َوُط للَمر  ، والَح  َأَلُة فِيَها ِخَلف  َشَعَرت  بُِخُروِج َفاملَس 

يِح ِمن الُقُبِل. هذا، والل تعاىل أعلم.  الرِّ

: رجل مسح على اخلفني، ثم نزعهما بدون أن ُيْحِدَث، فهل جيب 9السؤال

 عليه إعادة الوضوء، أم يغسل رجليه فقط؟

ل  للش  اجلواب  من الَنَِفي ِة واملَالِِكي ِة، َوُهَو َقو 
ِ
، : َذَهَب َُج ُهوُر الُفَقَهاء افِِعيِّ

، َفإَِذا  ِ َّي  ِح عىل اخلُف  ا من َنَواِقِض املَس   َأو َأَحِدُِهَ
ِ
َّي  َع اخلُف  ِ الَنَابَِلِة، إىل َأن  َنز  َغري 

ا،  َداُُهَ ، َأو إِح 
ِ
، َأو بُِخُروِج الَقَدَمَّي  ِع اخلُفِّ ا، بِنَز  َداُُهَ َلِن، َأو إِح  ج  َخَرَجِت الرِّ

َثِر الَقدَ  ُح، ويف َهذِه الَاَلِة ََيُِب َأو ُخُروِج َأك  َتَقَض املَس  ، َفَقد ان  ِم َخاِرَج اخلُفِّ

ُح؛ َوبَِزَواِل الَبَدِل  ا بَِزَواِل الَبَدِل َوُهَو امَلس  ِرُِهَ  ََجِيَعا ، لُِبط َلِن ُطه 
ِ
ُل الَقَدَمَّي  َغس 

 عِ 
ِ
ُل، وال ََيُِب إَِعاَدُة الُوُضوء ِل َوُهَو الَغس  ِجُع إىل الَص  ُهوِر، ِخَلَفا  َنر  ن َد اجلُم 

ِه.  ُكلِّ
ِ
 للَحنَابَِلِة الذيَن َقاُلوا بُِوُجوِب إَِعاَدِة الُوُضوء
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 وبناء عىل ذلك:

ِة   ُمد 
ِ
ِح، َوبُِدوِن َأن َُي ِدَث، َقب َل ان ِقَضاء َد امَلس  ُجُل اخلُف  َبع  َفإَِذا َنَزَع الر 

ي ِة واَلنَِفي  
ِح، َفِعن َد املَالِكِ ، َوَلي َس املَس  ِ ُل الَقَدَمَّي  ِفيِه َغس  افِِعيِّ َيك  ٍل للش  ِة ويف َقو 

.
ِ
 بَِحاَجٍة إىل إَِعاَدِة الُوُضوء

؛
ِ
، ََيُِب َعَلي ِه إَِعاَدُة الُوُضوء افِِعيِّ ٍل آَخَر للش  ا َمَذَهُب الَنَابَِلِة ويف َقو   َوَأم 

تَِلِف يف ُوُجو تَِلُف َمب نِيٌّ عىل االخ  ، َفَمن  َأَجازَ وهذا االخ 
ِ
 ِب املَُواالِة يف الُوُضوء

ِريَق َكالَنَابَِلِة ويف  ، َوَمن  َمنََع الت ف 
ِ
َل الَقَدَمَّي   َأَجاَز َغس 

ِ
ُهوِر الُفَقَهاء ِريَق َكُجم  الت ف 

َطَل ُوُضوَءُه لَِفَواِت املَُواالِة. هذا، والل تعاىل أعلم. افِِعيِّ َأب  ٍل للش   َقو 

 صحيح بأنه يشرتط غسل امَلْذِي عن الفرج، والثوب؟: هل 10السؤال

َكِر ِمن ُه اجلواب ِر بَِغسِل الذ  ِي، لأَلم   إىل َنَجاَسِة املَذ 
ِ
: َذَهَب َُج ُهوُر الُفَقَهاء

، َوُكن ُت  اء  ، روى الشيخان َعن  َعِل  َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: ُكن ُت َرُجََل  َمذ 
ِ
والُوُضوء

ِيي َأن   َتح  نَتِِه،  َأس  ََكاِن اب 
بِِه َوَسل َم ملِ َأَل الن بِي  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َأس 

َوِد َفَسَأَلُه. َس  َن ال  َداَد ب  ُت امل ِق   َفَأَمر 

أُ »َفَقاَل:  ِسُل َذَكَرُه َوَيَتَوض   «.َيغ 

افِِعي ِة إىل َجَواِز  .َوَذَهَب ُفَقَهاُء الَنَِفي ِة والش 
ِ
 باملَاء

ِ
تِن َجاء َمِر ِمن ُه، َأو االس  تِج   االس 

ُر. ُ فِيِه املَاُء، وال َُي ِزُئ اجلَم  ا ِعن َد املَالِِكي ِة َفَيَتَعَّي   َأم 

 وبناء عىل ذلك:

ِج ِمن ُه، ُخُروَجا    ُل الَفر  ىَل َغس  ِب ِمن ُه، والَو  ُل الث و  ُب َغس 
ُي َنِجس  ََيِ َفاملََذ 

. هذا، والل تعاىل أعلم. من اخِلَلِف 
ِ
َ الُفَقَهاء  َبَّي 
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 : هل جيب إعادة الوضوء بعد االغتسال من اجلنابة؟11السؤال

ِج الن بِيِّ : روى اإلمام البخاري يف َصِحيِحِه اجلواب َصىل  َعن  َعاِئَشَة َزو 

بِِه َوَسل َم،  بِِه  َصىل  اللَُأن  الن بِي  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َنَاَبةِ َوَسل َم  َتَسَل ِمن اجل  هِ  ،َكاَن إَِذا اغ  ُأ  ،َبَدَأ َفَغَسَل َيَدي  ُأ َكَم َيَتَوض  ُثم  َيَتَوض 

ََلةِ  ِخُل َأَصابَِعُه يِف ال   ،لِلص   ـُثم  ُيد 
ِ
ا ُأُصوَل َشَعِرهِ  ،َمء  ُثم  َيُصبُّ َعىَل  ،َفُيَخلُِّل َِبَ

هِ  ِدِه ُكلِّهِ ـُثم  ُيِفيُض ال   ،َرأ ِسِه َثََلَث ُغَرٍف بَِيَدي   .َمَء َعىَل ِجل 

ُن َحَجٍر َرِِحَُه اللُ تعاىل:   َيُقوُل اَلافُِظ ب 
ِ
ُوُضوء  ال 

ِ
َضاء َل َأع  َم َغس  َم َقد  َوإِن 

يفَ ـتَ  ِ رَ  ،هَلَا ا  رش  غ  ِ الصُّ َهاَرَتَّي  ُصَل َلُه ُصوَرُة الط  َىَولَِتح   .ى َوال ُكَب 

َضا :   ةِ ابَ نَ اجلَ  لِ س  غُ  يف َب اجِ الوَ  ن  أَ  عىل ا  َض ي  أَ  يُّ ارِ خَ البُ  هِ بِ  ل  دَ تَ اس  وَ َوَقاَل َأي 

 بِ  أَ ض  وَ تَ  نمَ  ن  أَ  ىَل عَ وَ  ،ة  دَ احِ وَ  ة  ر  مَ 
 َض ع  أَ  ياقِ بَ  َل مَ ك  أَ  لِ س  الغُ  ةِ ي  نِ

ِ
َ يُ  ال هِ نِ دَ بَ  اء  هُ لَ  عُ رش 

 ُض الوُ  يدُ دِ ََت  
ِ
ِ غَ  من وء  .ٍث دَ َح  ري 

 وبناء عىل ذلك:

 إال إَِذا َحَصَل َناِقض  
ِ
َعاَدِة الُوُضوء ن ِة َفََل َحاَجَة إِلِ َل السُّ َتَسَل ُغس  َفَمن اغ 

َلُه من اجَلنَاَبِة َُي ِزُئ َعن  ، َفإِن  ُغس  ا إَِذا ََل  ََي ُدث  ، َوَأم 
ِ
من َنَواِقِض الُوُضوء

َأ قَ  ، َسَواء  َتَوض 
ِ
أ ، َلكِن  ال ُبد  من ُمَلَحَظِة الُوُضوء ِل َأم  ََل  َيَتَوض  ب َل الُغس 

تِن َشاِق. هذا، والل تعاىل أعلم. َمَضِة واالس   املَض 

 

** ** ** 
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 ؟صالته : هل صحيح بأن من حلق شعر رأسه حالقة القزع ال تصح1َّالسؤال

 اب نِ  َعنَعنَها ََرَعا ، روى الشيخان  ِحَلَقُة الَقَزِع َمنَهيٌّ أوالً: : اجلواب

بِِه َوَسل َم  َرُسوَل  َأن  َرِِضَ اللُ َعنُهم،  ُعَمرَ   ََنَىاللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َقَزعِ  َعن  .ال 

ُه َقاَل: ﴿ثانيًا:  ِل اللِ عز  وجل  عىل ِعَباِدِه َأن   ڭ ڭ ۓ من َفض 

: . وََل [114]هود:  ﴾ڭ ِهب نَ  إِن  َيُقل  يَِّئاِت ُيذ  ََسنَاِت  الس   .ال 

ُعوٍد َرِِضَ الُل َعنُه، عن الن بِيِّ َصىل  الُل ثالثًا:  روى الديلمي عن ابِن َمس 

بِِه َوَسل َم َقاَل:  مٍ  َسَوادَ  َكث رَ  َمن  »َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   «.ِمن ُهم   َفُهوَ  َقو 

 َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُهم  ُعَمرَ  اب نِ  َعنداود وروى اإلمام أِحد وأبو 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  مٍ  َتَشب هَ  َمن  »اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   «.ِمن ُهم   َفُهوَ  بَِقو 

ُه الُل باإِلسَلِم أن َيَتَشب َه بالَكا فِِريَن وال َيِليُق باإِلنَساِن املُؤِمِن الذي َأَعز 

اِر، وَعَليِه َأن ُيَكثَِّر َسَواَد املُسلِِمََّي َأهِل االستَِقاَمِة، وِحَلَقُة  وال بالَفاِسِقََّي الُفج 

 َعب دِ  َعن  الَقَزِع َنوع  من َأنَواِع الُبِّ لَهِل املََعاِِص واملُنَكَراِت، روى الشيخان 

بِِه َوَسل َم َصىل  اللُ  الن بِيِّ  َعناللِ َرِِضَ الُل َعنُه،   :َقاَل  َأن هُ  َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ءُ »  «.َأَحب   َمن   َمعَ  امل َر 

 وبناء عىل ذلك:

ا بالنِّسَبِة لَِصَلتِِه َفَصِحيَحة  إن  َشاَء  َفِحَلَقُة الَقَزِع َمنِهيٌّ َعنَها ََرَعا ، أم 

، ولو أن  َصاِحَب ِحَلَقِة الَقَزِع اللُ تعاىل، وَنرُجو اللَ تعاىل أن َتُكوَن َمقُبوَلة  
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 َصىل  َصَلَة اخلَاِشِعََّي َلنََهت ُه َصَلُتُه عن ذلَك. هذا، والل تعاىل أعلم.

: هل تصح الصالة على سجادة فيها صورة الكعبة املشرفة، أو 2السؤال

 القبة اخلضراء؟

ٍُ فِيِه من اجلََمَداِت والَشَجارِ اجلواب ِويُر َما ال ُرو ِوَها َجاِئز   : َتص  وَنح 

ٍٍ فَل ََيُوُز.  ِويُر ِذي ُرو ا َتص   هذا أوالً.ََرَعا  وال َحَرَج فِيِه، أم 

اَدتِِه َشيَئا  من  ثانيًا: َما َينَبِغي عىل املَُصلِّ أن ََيَعَل َأَماَمُه أو يف ُسج 

َرِِضَ الُل  ةَ َعاِئَش  َعن  الت َصاِويِر، َحت ى ال َينَشِغَل َِبَا، روى اإلمام البخاري 

بِِه َوَسل َم  الن بِي   َأن  َعنها،   هَلَا َِخِيَصةٍ  يِف  َصىل  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ََلم   ََلِمَها إىَِل  َفنََظرَ  ،َأع  َرة   َأع  َف  َفَلم   ،َنظ  َهُبوا» :َقاَل  ان ََصَ  إِىَل  َهِذهِ  بَِخِميَصتِي اذ 

مٍ  َأِِب  بَِجانِي ةِ  ِِن َوأ ُتو ،َجه  مٍ  َأِِب  بَِأن  َا ،َجه  َت نِي َفإَِن   «.َصََلِت  َعن   آنِفا   َأهل 

َوةَ  ب نُ  ِهَشامُ  َوَقاَل  َصىل  الُل َعَلي ِه  الن بِيُّ  َقاَل  ،َعاِئَشةَ  َعن   ،َأبِيهِ  َعن   ،ُعر 

بِِه َوَسل َم:  ََلةِ  يِف  اَوَأنَ  َعَلِمَها إِىَل  َأن ُظرُ  ُكن ُت »َوعىل آلِِه َوَصح   َأن   َفَأَخاُف  ،الص 

تِنَنِي  «.َتف 

؛  اخلَِميَصُة: َثوب  َُمَط ط  من ُصوٍف؛ والَعَلُم: ُنُقوش  وَزَخاِريف 

 : ِكَساء  َغلِيظ  ال ُنُقوَش فِيِه.ن بَِجانِي ةُ والَ 

 وبناء عىل ذلك:

اَدِة التي فِيَها ُصوَرُة الَكعَبِة ال  ج  َلَة عىل الس  َحَرَج فِيَها إذا ََل َيُكن فإن  الص 

َفِة. ، وَليَس فِيَها ُصَور  للط اِئِفََّي َحوَل الَكعَبِة املُرَش   َعَليَها ُنُقوش  َتشَغُل املَُصلِّ

اَدِة أن َيعَتنَِي َِبَا، وال َيَطَأ بَِقَدِمِه  ج  َكَم َينَبِغي عىل املَُصلِّ عىل تِلَك الس 

فَ   ِة. هذا، والل تعاىل أعلم.ُصوَرَة الَكعَبِة املُرَش 
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: هل ورد عن َسيِِّدَنا َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه 3السؤال

 َوَسلََّم دعاء قاله عند االضطجاع بعد سنة الفجر؟

َرةَ  َأِِب  َعن  روى التمذي أوالً: : اجلواب  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُهَري 

بِِه َوَسل َم: اللِ َرُسوُل  َعَتي َأَحُدُكم   َصىل   إَِذا» َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َرك 

رِ  َفج  َطِجع   ال   «.َيِمينِهِ  َعىَل  َفل َيض 

اللِ َصىل   َرُسوُل  َكانَ  :َقاَلت  َرِِضَ اللُ َعنها  َعاِئَشةَ وروى الشيخان عن 

بِِه  نُ  َسَكَت  إَِذاَوَسل َم اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُوىَل  امل َُؤذِّ رِ  َصََلةِ  ِمن   بِال  َفج   َقامَ  ال 

ِ  َفَرَكعَ  َعَتَّي  ِ  َرك  رِ  َصََلةِ  َقب َل  َخِفيَفَتَّي  َفج  دَ  ،ال  َتبَِّيَ  َأن   َبع  رُ  َيس  َفج  َطَجعَ  ُثم   ،ال   اض 

هِ  َعىَل  َمنِ  ِشقِّ َي  تَِيهُ  َحت ى ،ال  نُ  َيأ  ِقَ  امل َُؤذِّ  .اَمةِ لإِل 

بِِه ثانيًا:  َجاِعِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
اِخَتَلَف الُفَقَهاُء يف اضطِ

اَحِة، أم للت رِشيِع؟  َوَسل َم َبعَد َصَلِة الَفجِر هل هَو لَلسِتَ

افِِعي ُة بُِسنِّي تِِه، وَقاَل الَنَِفي ُة بَِعَدِم ُسنِّي تِِه، وكذلَك ا إلَماُم َمالِك  َقاَل الش 

َم  بِِه َوَسل  َجاَع الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
، وَِحَُلوا اضطِ

ِ
وَأكَثُر الُفَقَهاء

اَحِة.  عىل االسِتَ

َم ثانيًا:  بِِه َوَسل  ََل َيِرد  عن َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 ِعنَد اضِطَجاِعِه.ََشء  من ال
ِ
َعاء  دُّ

 بنِ  رِ امِ عَ َجاَء يف ِكَتاِب الَذَكاِر لإلَماِم الن َوِويِّ َرِِحَُه اللُ تعاىل: َعن ثالثًا: 

َصىل  الُل  اللِ وَل ُس رَ  ن  أَ وَ  ،رِ ج  الفَ  ِي تَ كعَ رَ  ىل  َص  هُ ن  أَ َرِِضَ اللُ َعنُه  يهِ بِ أَ  نعَ  ةَ امَ َس أُ 

بِِه َوَسل َم َعَلي ِه َوعىل آلِِه   وُل قُ يَ  هُ عَ مِ َس  ثم   ،َّيِ تَ يفَ فِ َخ  َّيِ تَ كعَ رَ  نهُ مِ  ا  يبَ رِ قَ  ىل  َص َوَصح 

َصىل  الُل  يِّ بِ الن   دٍ م  ُُمَ وَ  يَل ائِ يكَ مِ وَ  يَل افِ َْس إِ وَ  يَل َبِ جِ  ب  رَ  م  هُ الل  »: س  الِ َج  وهوَ 
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بِِه َوَسل مَ   «.ـ اٍت ر  مَ  َلَث ثَ ـ   ارِ لن  ا من َك بِ  وذُ عُ أَ  ،َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 وبناء عىل ذلك:

َم  بِِه َوَسل  َفَم َوَرَد عن َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِر، ولكن إذا َدَعا الَعبُد بَِأيِّ َنوٍع  ُدَعاء  َكاَن َيُقوُلُه ِعنَد اضِطَجاِعِه َبعَد ُسن ِة الَفج 

 يف  من َأنَواعِ 
ِ
َعاء َجاِع ال َحَرَج، عىل أن ال َيعَتِقَد بُِسنِّي ِة الدُّ

 ِعنَد االضطِ
ِ
َعاء الدُّ

 هذِه الَاِل. هذا، والل تعاىل أعلم.

: حنن نقيم يف دولة أجنبية، وعدد املصلني ال يتجاوز عشرين 4السؤال

شخصًا، فهل يصح أن نصلي صالة اجلمعة بهذا العدد؟ مع العلم 

ة تقام فيها اجلمعة بعدد كبري، ولكن تبعد عنا أكثر بأن هناك بلد

 من مئة كيلو مرت.

ِة َصَلِة اجلُُمَعِة اجلََمَعُة، َكَم َجاَء يف الَبَداِئِع: اجلواب وِط ِصح   َأن  : من َُرُ

ََلةَ  َهِذهِ  ى الص  نَى ُلُزومِ  ِمن   ُبد   َفََل  ،َُجَُعة   ُتَسم  ُُمَعةِ  َمع  تَِبارا   افِيه اجل  نَى اع   لِل َمع 

ظُ  ُأِخذَ  ال ِذي بِِه  َرُسوُل  ُيَؤدِّ  ََل   َوهِلََذا ،ِمن هُ  الل ف  الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُُمَعةَ َوَسل َم  َاعُ  َوَعَلي هِ  ،بَِجَمَعةٍ  إال   اجل    إَج 
ِ
ُعَلَمء  .ال 

ِة َصَلِة ا َط ُفَقَهاُء الَنَِفي ِة لِِصح  َا واشَتَ جلُُمَعِة َثَلَثة  ِسَوى اإلَماِم، لَن 

ِع.  َأَقلُّ اجلَم 

افِِعي ِة والَنَابَِلِة أن ال َيِقل  َعَدُد الذيَن ُيَصلُّوَن اجلُُمَعَة  َط ُفَقَهاُء الش  واشَتَ

ُط ُحُضوُرُهُم اخلُطَبَتَِّي. ِهُم اجلُُمَعُة، وُيشَتَ ُب يف َحقِّ
 عن َأرَبِعََّي َرُجَل  ََتِ

ُطوا أن ال َيقل  َعَدُد املَُصلََِّّي عن اثنَي َعرَشَ ِم ن أم   ا ُفَقَهاُء املَالِِكي ِة فقد اشَتَ

ِهُم اجلُُمَعُة. ُب يف َحقِّ
 ََتِ
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 وبناء عىل ذلك:

ُه ما َبَلَغ َعَدُد  افِِعي ِة والَنَابَِلِة، لن  َفَصَلُة اجلُُمَعِة ال ََتُِب َعَليُكم ِعنَد الش 

 ََّي َأرَبِعََّي َرُجَل ، وُتَصلُّوَن الظُّهَر.املَُصلِّ 

ُب َعَليُكُم اجلُُمَعُة ِعنَد املَالِكِي ِة.
 وََتِ

وكذلَك ِعنَد اَلنَِفي ِة ََتُِب َعَليُكم إذا ُكنُتم َتِعيُشوَن يف َمِدينٍَة فِيَها َقاٍض 

. هذا، والل تعاىل أعلم. م 
 وَحاكِ

 ن البسًا احلذاء؟: هل تصح صالة العبد إذا كا5السؤال

َلِة الط َهاَرُة، َطَهاَرُة الَبَدِن والث وِب  أوالً:: اجلواب ِة الص  وِط ِصح  من َُرُ

 واملََكاِن.

َلَمةَ  َأِِب  َسِعيدٍ  َعن  روى اإلمام البخاري  ثانيًا: ُت  :َقاَل  َمس   َأَكانَ  :َأَنسا   َسَأل 

َلي هِ  يِف  ُيَصلِّ بِِه َوَسل َم َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   الن بِيُّ   ؟َنع 

 .َنَعم   :َقاَل 

ِريِّ  َسِعيدٍ  َأِِب  َعن  روى اإلمام أِحد وأبو داود ثالثًا:  ُد  َرِِضَ الُل َعنُه  اخل 

بِِه َوَسل َم  َرُسوُل  َبي نََم : َقاَل  َحابِهِ  ُيَصلِّ اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   إِذ   بَِأص 

َلي هِ  َلعَ َخ  مُ  َذلَِك  َرَأى َفَلم   ،َيَساِرهِ  َعن   َفَوَضَعُهَم  ،َنع  َقو  ا ال  َقو   .نَِعاهَلُم   َأل 

بِِه َوَسل َم  َرُسوُل  َقََض  َفَلم    :َقاَل  َصََلَتهُ اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

  َعىَل  َِحََلُكم   َما»
ِ
َقاء  «.؟نَِعالُِكم   إِل 

نَاكَ  :واَقالُ  َقي َت  َرَأي  َلي َك  َأل  َقي نَا َنع   .نَِعاَلنَا َفَأل 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َفَقاَل  يَل  إِن  »اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِ  َصىل   ِجَب 

ِِن  ،َأَتاِِن  َوَسل مَ  َعَلي هِ اللُ  ََبَ  َأَحُدُكم   َجاءَ  إَِذا :َوَقاَل ـ  َأذى   :َقاَل  َأو  ـ  َقَذرا   فِيِهَم  َأن   َفَأخ 
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ِجدِ  إىَِل  َين ُظر   امل َس  َلي هِ  يِف  َرَأى َفإِن   ،َفل  هُ  َأذى   َأو   َقَذرا   َنع  َسح  َيم  ُيَصلِّ  ،َفل   «.فِيِهَم  َول 

ادِ  َعن  روى أبو داود رابعًا:  سٍ  ب نِ  َشد   َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  َأو 

بِِه َوَسل َم: اللِ َصىل  اللُ  َيُهودَ  َخالُِفوا» َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُم   ،ال   يِف  ُيَصلُّونَ  اَل  َفإَِن 

م  
 «.ِخَفافِِهم   َواَل  نَِعاهِلِ

 وبناء عىل ذلك:

 َ اِد، وَأَراَد أن ُيَصلِّ ج  فإذا َكاَن اإِلنَساُن ُيَصلِّ يف َمَكاٍن َليَس َمفُروَشا  بالس 

ا أن َيدُخَل وهَو البِس  حِ  ، وأم  َذاَءُه، فَل َحَرَج إذا ََل َيُكن  َعَليِه َأَذى  أو َقَذر 

اد  وهَو البِس  ِحَذاَءُه فَل ََيُوُز، لن  يف ذلَك إتَلفا   املَسِجَد الذي فِيِه َسج 

اِد، وهذا ُيؤِذي امُلسلِِمََّي املَُصلََِّّي. ج  اِد، وُعُلوَق الَوَسِخ يف الس  ج   للس 

، أم   اِد يف َبيتِِه وهَو البِس  َنعَليِه، َفَصَلُتُه َصِحيَحة  ج  ا إذا َصىل  عىل الس 

اِد َبيتِِه. هذا، والل  ولكن َما َينَبِغي أن َيفَعَل ذلَك، َحت ى ال َيعَلَق الَوَسُخ يف َسج 

 تعاىل أعلم.

 ؟: من هو األحق باإلمامة يف البيت، صاحب البيت، أم طالب العلم6السؤال

ُعودٍ  َأِِب  َعن  : روى اإلمام مسلم اجلواب َن َصاِريِّ  َمس  َرِِضَ اللُ َعنُه  ال 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  مَ  َيُؤمُّ »الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َقو   ال 

َرُؤُهم   ِقَراَءةِ  يِف  َكاُنوا َفإِن  الِل،  لِِكَتاِب  َأق  َلُمُهم  فَ  َسَواء   ال  ن ةِ  َأع   يِف  َكاُنوا َفإِن   ،بِالسُّ

ن ةِ  َدُمُهم   َسَواء   السُّ َرة   َفَأق  َرةِ  يِف  َكاُنوا َفإِن   ،ِهج  ج 
ِ َدُمُهم   َسَواء   اهل   َواَل  ،ِسل م   َفَأق 

ن   ُجُل  َيُؤم  ُجَل  الر  َطانِهِ  يِف  الر  ُعد   َواَل  ،ُسل  ِرَمتِهِ  َعىَل  َبي تِهِ  يِف  َيق  نِهِ  ال  إِ  َتك   «.بِإِذ 

ُه إذا اجَتَمَع َقوم  يف َبيٍت، وََل  َيُكن  فِيِهم ُذو ُسلَطاٍن،  َفَق الُفَقَهاُء عىل َأن  وات 
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َلِة،  ُم َصاِحُب الَبيِت وَلو َكاَن فِيِه َمن هَو َأفَقُه ِمنُه، َما َداَم َعاملَِا  بَِأحَكاِم الص  ُيَقد 

ا يِف الس  ِ  بِِق.وذلَك للَحِديِث الرش 

 وبناء عىل ذلك:

ِة  وِط ِصح  ِمَعا  لرُِشُ َتج  فالََحقُّ باإِلَماَمِة َصاِحُب الَبيِت، إذا َكاَن ُمس 

َتَحبُّ لَِصاِحِب  َلِة، وَلو َكاَن يف الَقوِم َأفَقُه أو َأوَرُع أو َأقَرُأ ِمنُه، َلكِن ُه ُيس  الص 

 ا، والل تعاىل أعلم.املَنِزِل أن َيأ َذَن ملَِن هَو َأفَضُل ِمنُه. هذ

: دخلت املسجد فوجدت مجاعة قائمة، وكان اإلمام رجاًل مرابيًا 7السؤال

 معروفًا، فهل تصح الصالة خلفه؟

اَرُقطنِيُّ اجلواب َرةَ  َأِِب  َعن  : فقد روى الد   َرُسوَل  َأن  َرِِضَ اللُ َعنُه،  ُهَري 

بِهِ  َم  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   «.َوَفاِجرٍ  َبر   ُكلِّ  َخل َف  َصلُّوا» :َقاَل َوَسل 

َلُة  ِة، فالص  ح  وَط الصِّ َتوفَِيا  َُرُ ُجُل الذي ُيَصلِّ إَِماَما  ُمس  فإذا َكاَن هذا الر 

، وِم ا ال َشك  فِيِه بأن   ُه َعاٍص للِ عز  وجل  ، َغرَي َأن  ِلم  ُه ُمس  ، لن  َفُه َصِحيَحة  َخل 

َوى هَي الَوىَل. ٍِ والت ق  َل َلَة َخل َف َأهِل الص   الص 

 وبناء عىل ذلك:

َلُة َصِحيَحة  إن  َشاَء  ُجِل املَُراِِب، والص  فَل َحَرَج من َصَلتَِك َخل َف الر 

، َِقولِِه تعاىل: ﴿ ُح َلُه َفاف َعل  َكانَِك النُّص   ڳ ڳ ڳاللُ تعاىل، وإذا َكاَن بِإِم 

 ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 . هذا، والل تعاىل أعلم.[104]آل عمران: 

 : إذا سجد املصلي على منديل كان على رأسه، فهل صالته صحيحة؟8السؤال
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 ُكن ا: َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ  َعن  : روى اإلمام مسلم اجلواب

بِِه َوَسل َم اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِ  َرُسولِ  َمعَ  ُنَصلِّ  ةِ  يِف ِه َوَصح  َرِّ  ِشد   ََل   َفإَِذا ،ال 

ع  
َتطِ نَ  َأن   َأَحُدَنا َيس  ضِ  ِمن َجب َهَتهُ  ُيَمكِّ َر  َبهُ  َبَسطَ  ،ال   .َعَلي هِ  َفَسَجدَ  ،َثو 

ُت  َلَقد  : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُهم  َعب اسٍ  ب نِ اللِ  َعب دِ  َعن  وروى اإلمام أِحد   َرَأي 

َم  َل َرُسو بِِه َوَسل  مٍ  يِف اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َيت ِقي َوُهوَ  ،َمِطريٍ  َيو 

  َسَجدَ  إَِذا الطَِّّيَ 
ٍ
َعُلهُ  بِكَِساء هِ  ُدونَ  ََي  ضِ  إىَِل  َيَدي  َر   .َسَجدَ  إَِذا ال 

اِِنُّ يف الَكبرِِي  َف  َأِِب  بناللِ  َعب دِ  َعن  وروى الط ََبَ ُت : َقاَل  َرِِضَ الُل َعنهُ  َأو   َرَأي 

بِِه َوَسل َم  َرُسوَل  رِ  َعىَل  َسَجدَ اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِعَمَمةِ  َكو   .ال 

وروى البيهقي وابن أِب َشيَبَة َعن اَلَسِن َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َكاَن 

َم  َصىل  الُل َعَلي هِ  يِّ بِ الن   اُب حَ ص  أَ  بِِه َوَسل   يف مَُيُ يدِ أَ وَ  ونَ دُ جُ س  يَ َوعىل آلِِه َوَصح 

 .هِ تِ مَ َم عِ  ىَل عَ  منهُ مِ  ُل ُج الر   دُ جُ س  يَ وَ  ،م  اَِبِ يَ ثِ 

مُ  َكانَ ويف ِرَواَيِة اإلمام البخاري َقاَل اَلَسُن َرِِضَ الُل َعنُه:  َقو   ال 

ُجُدونَ  ِعَمَمةِ  َعىَل  َيس  َقَلن ُسَوةِ  ال  هِ  يِف  اهُ َوَيدَ  َوال   .ُكمِّ

 الن بِيُّ  َقاَل  :َقاَل  َعن ُهَم اللُ  َرِِضَ  َعب اسٍ  اب نِ  َعنوروى اإلمام البخاري 

بِِه َوَسل َم:  ُت »َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُجدَ  َأن   ُأِمر  ُظمٍ  َسب َعةِ  َعىَل  َأس   ،َأع 

َب َهةِ  َعىَل  ِفهِ أَ  َعىَل  بَِيِدهِ  َوَأَشارَ ـ  اجل  نِ  ن  َيَدي  ِ  َوال  َبَتَّي  ك  َراِف  َوالرُّ ِ  َوَأط  َقَدَمَّي   َواَل ـ  ال 

ِفَت  َعرَ  الثَِّياَب  َنك   «.َوالش 

 من الَنَِفي ِة واملَالِكِي ِة واَلنَابَِلِة إىل َعَدِم ُوُجوِب 
ِ
وَذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء

ُجودِ  ِف اجلَبَهِة والَيَديِن والَقَدَمَِّي يف السُّ  من هذِه َكش 
ٍ
ُة ََشء ، وال ََتُِب ُمَباََرَ

ِر ِعَمَمتِِه،  لِِه، وَيِدِه، وَكو  ِه، وَذي  ُجوُد عىل ُكمِّ ، َبل ََيُوُز السُّ  باملَُصىل 
ِ
الَعَضاء
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 وَغرِي ذلَك ِم ا هَو ُمت ِصل  باملَُصلِّ يف الَرِّ أو الََبِد.

افِِعي ُة، ويف ِرَواَيٍة عن اإلما ِف اجلَب َهِة وَذَهَب الش  ِم َأَِحَد، إىل ُوُجوِب َكش 

ِر ِعَمَمتِِه،  لِِه، وَيِدِه، وَكو  ِه، وَذي  ُجوِد عىل ُكمِّ ، وَعَدِم َجَواِز السُّ ا باملَُصىل  ِِتَ وُمَباََرَ

 َصىل  اللُ  اللِ َرُسوَل  َأَتي نَا: َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  َخب اٍب  َعن  ملا رواُه اإِلَماُم ُمسلِم  

بِِه َوَسل َم  َناَعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح    َحر   إَِلي هِ  َفَشَكو 
ِ
َضاء م  ِكنَا َفَلم   ،الر  . َيعنِي َل ُيش 

ُجوِد َعىَل َحاِئٍل َيِقينَا َحَراَرَة الَرِض. ِخيِص بالسُّ َواَنا بِالت   ُيِزل َشك 

 نَ مِ  َج خرُ يَ لِ  ينِ دَ اليَ وَ  ةِ بهَ اجلَ بِ  لِّ َص املُ  ةَ اََرَ بَ مُ  بُّ حَ تَ س  املُ قاَل ابُن ُقَداَمَة: 

 .ةِ يمَ زِ العَ بِ  ذَ أُخ يَ وَ  ِف ََل اخلِ 

 انَ كَ وَ  .دِ الََب وَ  رِّ الَ  يِف  ال  إِ ـ  تُ الس   يأَ ي ـ نِ بُ عجِ  يُ اَل َوَيُقوُل اإِلَماُم َأَِحد: 

 بنُ  ةُ ادَ بَ عُ  انَ كَ . وَ ةِ مَ َم العِ  ورِ  كَ ىَل عَ  ودَ جُ السُّ  هُ كرَ يَ َرِِضَ اللُ َعنُهم  رَ مَ عُ  ابنُ 

 .هُ تَ مَ َم عِ  ِِّسُ ََي  ةِ ََل  الص  ىَل إِ  امَ ا قَ ذَ إِ  ِت امِ الص  

 وبناء عىل ذلك:

فإذا َسَجَد املَُصلِّ عىل ِمنِديٍل َكاَن عىل َرأ ِسِه َفَصَلُتُه َصِحيَحة  إن  َشاَء الُل 

َرُه، ِخَل  إذا َكاَن لَاَجٍة، وإال َفُيك 
ِ
افِِعي ِة الذيَن تعاىل ِعنَد َُجُهوِر الُفَقَهاء َفا  للش 

 َقاُلوا بَِعَدِم اجلََواِز. هذا، والل تعاىل أعلم.

: كيف يكون السجود املسنون يف الصالة، هل توضع الركبتان 9السؤال

 قبل اليدين أم العكس؟

هِ  َيَضعُ  ُعَمرَ  اب نُ  َكانَ  َقاَل: َنافِعٍ : روى اإلمام البخاري َعن اجلواب  َيَدي 

َبتَ  َقب َل   .ي هِ ُرك 

رٍ  ب نِ  َواِئلِ  َعن  وروى أبو داود والتمذي  ُت : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُحج   َرَأي 
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بِِه َوَسل َم  َرُسوَل  َبَتي هِ  َيَضعُ  َسَجدَ  إَِذاالِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َقب َل  ُرك 

هِ  هِ  َرَفعَ  ََنََض  َوإَِذا ،َيَدي  َبَتي   َقب َل  َيَدي   .هِ ُرك 

 انَ ر  مِ أُ فَ  ،َّيِ تَ بَ ك  الرُّ  بَل قَ  ينِ دَ اليَ  عُ َض نَ  ان  كُ : اَل قَ  دٍ ع  َس  نعَ وروى ابُن ُخَزيَمَة 

 .ينِ دَ اليَ  بَل قَ  َّيِ تَ بَ ك  بالرُّ 

َرةَ  َأِِب  َعن  وروى البيهقي  اللِ َصىل  الُل  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُهَري 

بِ   وال ،يهِ دَ يَ  بَل قَ  هِ ي  تَ بَ ك  رُ بِ  أ  دَ ب  يَ ل  فَ  مكُ دُ َح أَ  دَ جَ َس  إذا»ِه َوَسل َم: َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُ يَ   «.لِ مَ اجلَ  وكَ رُ بُ  ك  َب 

افِِعي ِة والَنَابَِلِة، وَكثرِي  من   من اَلنَِفي ِة والش 
ِ
وإىل هذا َذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء

َلِف َرِِضَ اللُ َعنُهم.  الس 
ِ
 ُعَلَمء

َرةَ  َأِِب  َعن  اإلمام أِحد وأبو داود  وروى  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  ك   َفََل  َأَحُدُكم   َسَجدَ  إَِذا»اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُ  َيَب 

كُ  َكَم  ُ َبِعريُ  َيَب  َيَضع   ،ال  هِ  َول  َبَتي هِ  َقب َل  َيَدي   «.ُرك 

 وإىل هذا َذَهَب ُفَقَهاُء املَالِِكي ِة.

 وبناء عىل ذلك:

هِ  ُجوِد عىل الَرِض َقبَل َيَدي   السُّ
ِ
َبَتي ِه َأثنَاء  َفِعن َد اجلُمُهوِر َيَضُع املَُصلِّ ُرك 

ِن من  ذلَِك  دُ َمَع الت َمكُّ َحة  وللِ الَم  ُر فِيِه ُفس  ُس، والَم  ي ِة الَعك 
، ، وِعن َد املَالِكِ

ُجوِد للِ تعاىل َمَع اإِلخَلِص. هذا، والل  َقنَا لَِكث َرِة السُّ وَنسَأُل اللَ تعاىل أن ُيَوفِّ

 تعاىل أعلم.

 : متى يقوم املصلون لصالة اجلماعة، وخاصة يوم اجلمعة؟10السؤال

 َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  َقَتاَدةَ  َأِِب  َعن  : روى اإلمام مسلم اجلواب
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بِِه وَسل َم:  ََلةُ  ُأِقيَمِت  إَِذا»الِل َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   َحت ى َتُقوُموا َفََل  الص 

ِِن  َحُق  َوَزادَ ـ  َتَرو  َمرٍ  َحِديَث  ِرَواَيتِهِ  يِف  إِس  ِِن  َحت ى» َوَشي َبانَ  َمع  ُت  َقد   َتَرو   «.َخَرج 

ُه َين َبِغي َلِة ِعن َد اإِلَقاَمِة َحت ى  َوَنص  الُفَقَهاُء َأن  َأن  ال َيُقوَم املَُصلُّوَن للص 

بَِل.  َيُقوَم اإِلَماُم، أو ُيق 

َتمِّ ِحََّي َيُقوُل  وَذَهَب َُجُهوُر الَنَِفي ِة َما َعَدا َزَفٍر إىل َأن  الِقَياَم لإِلَماِم واملُؤ 

، هذا إذا َكاَن اإِلمَ  ٍِ ُن: َحي  عىل الَفَل َراِب، َفإِن  ََل  املَُؤذِّ ِب املِح  ا  بُِقر  اُم َحاَِضَ

اٍم،  ا  َيُقوُم ُكلُّ َصف  ِحََّي َين َتِهي إَِليِه اإِلَماُم، وإِن  َدَخَل اإِلَماُم من ُقد  َيُكن  َحاَِضَ

ُهم َعَليِه.  َقاُموا ِحََّي َيَقُع َبََصُ

َلِة إال َبعَد اال  َقاَل: ال ُيَقاُم للص 
ِ
ُض الُفَقَهاء  من اإِلَقاَمِة؛وَبع 

ِ
ُضُهم  ن تَِهاء وَبع 

اَقِة للن اِس، َفِمنُهُم الث ِقيُل واخلَِفيُف. ِر الط  ، َبل بَِقد  ُ هَلَا َوق ت   َقاَل: ال ُيَعَّي 

 وبناء عىل ذلك:

ُر فِيِه  ، والَم  ٍل َعام  َلِة، هذا بَِشك  َفإذا َرَأى املَُصلُّوَن اإِلَماَم َقاُموا للص 

، َفلِ   ُكلِّ َواِحٍد َأن َيُقوَم َمَتى َشاَء. هذا، واللُ تعاىل أعلم.َسَعة 

 : هل جيب إيقاظ النائم للصالة، إذا ضاق وقتها؟11السؤال

ٍض  أوالً:: اجلواب ُك َفر  ِمِه َتر  َضا ، إذا َتَرت َب عىل َنو  إِيَقاُظ الن اِئِم َيُكوُن َفر 

ِريُض َحَياتِِه خِلَ  كِِه َتع  ٍق.أو َكاَن يف َتر   َطٍر ُُمَق 

َضا  َعَليِه ثانيًا:  ُت َفر  َكُه ُيَفوِّ وَقد َيُكوُن َواِجَبا ، إذا َغَلَب عىل الظ نِّ َأن  َتر 

ُضُه خِلََطٍر. َكُه َقد ُيَعرِّ َد ُدُخوِل الَوق ِت، أو َغَلَب عىل الظ نِّ َأن  َتر   إِن  َناَم َبع 

، َكإِيَقاِظ مَ ثالثًا:  َد َصَلِة وَقد َيُكوُن ُسن ة  ، أو َبع  ِ َد َصَلِة الَعَص  ن َناَم َبع 

لِِه َصىل   َعاِم، لَِقو  ِه من َبَقاَيا الط  ِل َيَدي  ِر، وكذلَك ُين َدُب إِيَقاُظ اإِلنَساِن لَِغس  الَفج 
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بِِه وَسل َم:   َفََل  ء  ََش   َفَأَصاَبهُ  َغَمرٍ  ِريُح  َيِدهِ  َويِف  َباَت  َمن  »اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َسهُ  إاِل   َيُلوَمن   َرةَ  َأِِب  َعن  رواه التمذي « َنف   َرِِضَ اللُ َعنُه. ُهَري 

، كاملَِريِض الذي رابعًا:  ق  ر  ُُمَق  وَقد َيُكوُن َحَراَما ، َلو َكاَن يف إِيَقاظِِه ََضَ

 ََنَى الط بِيُب َعن إِيَقاِظِه.

 وبناء عىل ذلك:

ُل َكَراَهُة إِيقَ  ِر فالَص  َ ُع الض  ، وَلِكن  ََيُِب َدف 
ِ
اِظ الن اِئِم ملَِا فِيِه من اإِليَذاء

َلِة  تَِكاِب َما هَو َأَخفُّ ِمنُه، ومن ِخَلِل هذا َفَيِجُب إِيَقاُظ الن اِئِم للص   بار 
ََبِ الَك 

ُتَها، إال ملَِِريٍض َمنََع الط بِيُب من إِيَقاِظِه. هذا، واللُ تع  اىل أعلم.إذا َضاَق َوق 

: هل صحيح بأن َسيََِّدَنا َرُسوَل اهلِل َصلََّى اهلُل َعَليِه وَعَلى آِلِه 12السؤال

 وَصْحِبِه وَسلَََّم كان يصلي بعد العصر ركعتني؟

َجاَء يف َصِحيِح اإلمام مسلم، َأن  الن بِي  َصىل  اللُ َعَليِه أوالً: : اجلواب

َم َقاَل  بِِه وَسل  :  وَعىَل آلِِه وَصح  َلِميِّ ِن َعَبَسَة السُّ ِرو ب  ََلَة »لَِعم  ، َفإِن  الص  َصلِّ

ُرَب  ََلِة َحت ى َتغ  َِص  َعن الص  ، ُثم  َأق  َ َ ال َعَص  ُهوَدة  َُم ُضوَرة  َحت ى ُتَصلِّ َمش 

ُكف   ُجُد هَلَا ال  َِن  َشي َطاٍن َوِحينَِئٍذ َيس  َ َقر  ُرُب َبَّي  َا َتغ  ُس، َفإَِن  م   «.ارُ الش 

َرَة َرِِضَ الُل َعنُه َقاَل: ََنَى َرُسوُل الِل  وروى اإلمام البخاري َعن  َأِِب ُهَري 

ُلَع  ِر َحت ى َتط  َفج  َد ال  ، َبع  ِ بِِه وَسل َم َعن  َصََلَتَّي  َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

ُس. م  ُرَب الش  ِ َحت ى َتغ  َد ال َعَص  ُس، َوَبع  م   الش 

: َما َتَرَك َرُسوُل ثانيًا:  روى اإلمام مسلم َعن  َعاِئَشَة َرِِضَ الُل َعنها َقاَلت 

. ِ ِعن ِدي َقطُّ َد ال َعَص  ِ َبع  َعَتَّي  َم َرك  بِِه وَسل   اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

: َصََلَتاِن مَ  ا َتَرَكُهَم َرُسوُل وروى كذلَك َعن  َعاِئَشَة َرِِضَ اللُ َعنها َقاَلت 
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 ، ا  َواَل َعََلنَِية  ، ِْس  بِِه وَسل َم يِف َبي تِي َقطُّ اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

. ِ َد ال َعَص  ِ َبع  َعَتَّي  ِر، َوَرك  َفج   َقب َل ال 
ِ
َعَتَّي   َرك 

َلُة التي َص  َقاَل ثالثًا:  ُثوَن: هذِه الص  َها َسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ الُفَقَهاُء واملَُحدِّ َل 

ِة  ِدي  ن ِة الَبع  بِِه وَسل َم إِن َم هَي َقَضاء  لَِصَلِة السُّ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

. ِ ي ِة لَِصَلِة الَعَص 
ن ِة الَقب لِ ِر، أو لَِصَلِة السُّ  لَِصَلِة الظُّه 

ىَل اب نِ  ٍب َمو  َعب اٍس َرِِضَ اللُ َعنُهم َقاَل: َقاَل  روى الشيخان َعن  ُكَري 

بِِه وَسل َم:  نِي: ُأم  »َرُسوُل الِل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َيا بِن َت َأِِب ُأَمي َة ـ َيع 

بِِه وَسل مَ  َج الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ـ  َسَلَمَة َرِِضَ اللُ َعنها َزو 

َقي ِس َفَشَغُلوِِن َعن  ُه َأَتاِِن َناس  ِمن  َعب ِد ال  ، َوإِن  ِ َد ال َعَص  ِ َبع  َعَتَّي  ك  ِت َعن الر  َسَأل 

ِر، َفُهَم َهاَتانِ  َد الظُّه  ِ َبع   الل َتَّي 
ِ
َعَتَّي  ك   «.الر 

ُه َسَأَل َعاِئَش  َة َعن وروى اإلمام مسلم َعن َأِِب َسَلَمَة َرِِضَ اللُ َعنُه، َأن 

َم  بِِه وَسل  ِ َكاَن َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   الل َتَّي 
ِ
َدَتَّي  ج  الس 

. ِ َد ال َعَص   ُيَصلِّيِهَم َبع 

ا  ُُهَ ُه ُشِغَل َعن ُهَم َأو  َنِسَيُهَم َفَصَل  ، ُثم  إِن  ِ يِهَم َقب َل ال َعَص  : َكاَن ُيَصلِّ َفَقاَلت 

َبَتَها.َبع   َبَتُهَم َوَكاَن إَِذا َصىل  َصََلة  َأث  ، ُثم  َأث  ِ  َد ال َعَص 

ُضُهم َقاَل: هذا من ُخُصوِصي اِت َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه  وَبع 

بِِه وَسل َم.  وَعىَل آلِِه وَصح 

 وبناء عىل ذلك:

ِ إِم    َد الَعَص  ِ َبع  َعَتَّي  ك  ا من َفَصَلُة الر  ا َكاَنت  َقَضاء  للن افَِلِة، وإِم 

ِة َفَصَلُة  َبِة لأُلم  ا بالنِّس  بِِه وَسل َم، وأم  ُخُصوِصي اتِِه َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 
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َرهُ  افِِعي ِة فَل ُتك  ، إال إذا َكاَن هَلَا َسَبب  ِعن َد الش  ُروَهة  ِ َمك  َد الَعَص  . هذا، الن افَِلِة َبع 

 واللُ تعاىل أعلم.

: هل ورد عن َسيَِِّدَنا َرُسوِل اهلِل َصلََّى اهلُل َعَليِه وَعَلى آِلِه وَصْحِبِه 13السؤال

 وَسلَََّم حديث يف وجوب اختاذ سرتة عند الصالة؟

َرةَ  َأِِب  َعن  : روى اإلمام أِحد اجلواب َرِِضَ اللُ َعنُه عن الن بِيِّ َصىل   ُهَري 

بِِه وَسل َم اللُ َعلَ    إىَِل  َفل ُيَصلِّ  َأَحُدُكم   َصىل   إَِذا» :َقاَل يِه وَعىَل آلِِه وَصح 
ٍ
ء   ،ََش 

ء   َيُكن   ََل   َفإِن   ُطط   ا  َعَص  َيُكن   ََل   َوإِن   ،ا  َفَعَص  ََش  هُ  اَل  ُثم   ،ا  َخط   َفل َيخ    َمر   َما َيُضُّ

 َ هِ  َبَّي   «.َيَدي 

َنِ ال َعب دِ  َعن  وروى ابن ماجه  ِح  َرِِضَ اللُ َعنُهم  َأبِيهِ  َعن   َسِعيدٍ  َأِِب  ب نِ  ر 

بِِه وَسل َم:  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل   َأَحُدُكم   َصىل   إَِذا»اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

ةٍ  إىَِل  َفل ُيَصلِّ  َ نُ  ُست  َيد  َ  َيُمرُّ  ا  َأَحدَ  َيَدع   َواَل  ،ِمن َها َول  هِ َيدَ  َبَّي   َيُمرُّ  َأَحد   َجاءَ  َفإِن   ،ي 

ُيَقاتِل هُ  هُ  َفل   «.َشي َطان   َفإِن 

ةَ وروى أبو داود عن  َ الِل َصىل  الُل  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ الُل َعنُه  َسَب 

بِِه وَسل َم:  َتِت   َأَحُدُكم   َصىل   إَِذا»َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  مٍ  َوَلو   لَِصََلتِهِ  َفل َيس   «.بَِسه 

ُكَها  َباِب، وَلي َس للُوُجوِب، وَتر  تِح  َر لَلس  ٍَ الُفَقَهاُء بَِأن  هذا الَم  وَقد َص 

اِرُف َعن الُوُجوِب، ما رواه َأُبو داود  َرُه َتن ِزَُيا ، والص  لِ  َعنُيك   َعب اسٍ  ب نِ  ال َفض 

َم  اللِ َصىل   َرُسوُل  َأَتاَنا: َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  بِِه وَسل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

نُ  َراءَ  يِف  َفَصىل   ،َعب اس   َوَمَعهُ  َلنَا َباِدَيةٍ  يِف  َوَنح  َ  َلي َس  َصح  هِ  َبَّي  ة   َيَدي  َ  َوِِحَاَرة   ،ُست 

َبة   َلنَا َبَثانِ  َوَكل  َ  َتع  هِ  َبَّي   .َذلَِك  َباىَل  َفَم  َيَدي 
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اللِ َصىل   َرُسوَل  َأن  َرِِضَ اللُ َعنُهم،  َعب اسٍ  ب نِ ا َعنِ وما رواه اإلمام أِحد 

بِِه وَسل َم    يِف  َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 
ٍ
َ  َلي َس  َفَضاء هِ  َبَّي  ء   َيَدي   .ََش 

 وبناء عىل ذلك:

بِ  َم َفَقد َوَرَد َعن َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ِه وَسل 

َرُه  ُكَها ُيك  ، وَتر  َتَحبٌّ َاُذَها ُمس  َلِة، واَتِّ ٍة ِعن َد الص  َ َاِذ ُست  ُة َأَحاِديَث يف اَتِّ ِعد 

 َتن ِزَُيا . هذا، واللُ تعاىل أعلم.

 : إذا كان اإلنسان يف سفر يف طائرة أو قطار، ودخل وقت الصالة،14السؤال

 فكيف يصلي؟

َلِة واإِلن َساُن يف َسَفٍر إِن  َكاَن يف َطاِئَرٍة َأو يف : إَِذا َدَخَل اجلواب ُت الص  َوق 

َلِة َقب َل ُهُبوِط الط اِئَرِة، َأو  ِت الص  ُكوٍب، َوَخَِشَ َفَواَت َوق  ِقَطاٍر َأو َأيِّ َمر 

َتِطيُع َأن  ُيوِقَفُه، َوَجَب  ُكوٍب إَِذا َكاَن ال َيس  ِف الِقَطاِر َأو َأيِّ َمر  َعَلي ِه َأَداُء  َتَوقُّ

َباال  للِقب َلِة،  تِق  تَِطاَعِة ُرُكوَعا  وُسُجوَدا  واس  ِر االس   بَِقد 
ِ
َاِع الُفَقَهاء َلِة بِإَِج  الص 

لِِه تعاىل: ﴿ لِِه َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل [16]التغابن:  ﴾ھ ہ ہ ہ لَِقو  . ولَِقو 

بِِه َوَسل َم:  ُتُكم   َفإَِذا»آلِِه َوَصح    َأَمر 
ٍ
ء ُتم   َما ِمن هُ  َفأ ُتوا بََِش  َتَطع   َعن   ََنَي ُتُكم   َوإَِذا ،اس 

 
ٍ
ء َرةَ  َأِِب  َعن  رواه اإلمام مسلم « َفَدُعوهُ  ََش   َرِِضَ اللُ َعنُه. ُهَري 

 وبناء عىل ذلك:

َرا  َوَج  ا  َأو َبح  ا  َأو َبر  َلِة واإِلن َساُن ُمَسافِر  َجو  ُت الص  َب َعَلي ِه َفإَِذا َدَخَل َوق 

ُجوُد  ُكوُع والسُّ تَِطاَعِة من َحي ُث الرُّ ِر االس  َلِة إذا َخَِشَ َفَواَِتَا عىل َقد  َأَداُء الص 

َباُل الِقب َلِة. هذا، والل تعاىل أعلم. تِق   واس 
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: هل صحيح بأن أفضل الصلوات هي صالة الصبح يوم اجلمعة 15السؤال

 يف مجاعة؟

اِِنُّ اجلواب ََبَ اُر  : روى الط  ٍِ  بن ُعَبي َدةَ  َأِِب  َعن  يف الَكبرِِي والَبز  ا َر  َرِِضَ  اجل 

بِِه َوَسل مَ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  اللُ َعنهُ   ِمنَ  َما»: اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َلَواِت  رِ  َصَلةِ  ِمن   َأف َضُل  َصَلة   الص  َفج  مَ  ال  ُُمَعةِ  َيو  ََم  يِف  اجل  َسُب  َوَما َعِة،اجل   َأح 

ُفورَ  إاِل ِمن ُكم   َشِهَدَها َمن    .«َلهُ  ا  َمغ 

 وبناء عىل ذلك:

َمِل.  َمُل بِِه يف َفَضاِئِل الَع  ، وَلكِن  ُيع  َفَقد َوَرَد يف ذلَك َحِديث  َضِعيف 

 هذا، والل تعاىل أعلم.

 ث : أحيانًا حنضر صالة اجلمعة ويكون املسجد مزدمحًا،  حبي16السؤال

ال يتمكن املصلي من السجود على األرض، فكيف يكون السجود يف 

 هذه احلالة؟

ُت ُعَمَر َرِِضَ اجلواب ُروِر َقاَل: َسِمع  ِن امل َع  : روى اإلمام أِحد َعن  َسي اِر ب 

َم اللُ َعن ُه َُي ُطُب َوُهَو َيُقوُل: إِن  َرُسوَل الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   بِِه َوَسل 

ُجِد  َيس  َحاُم َفل  َتد  الزِّ َن َصاُر، َفإَِذا اش  ُن َمَعُه امل َُهاِجُروَن َوال  ِجَد، َوَنح  َبنَى َهَذا امل َس 

ِريِق، َفَقاَل:  َما  ُيَصلُّوَن يِف الط  ِر َأِخيِه، َوَرَأى َقو  ُجُل ِمن ُكم  َعىَل َظه  َصلُّوا يِف »الر 

ِجدِ   «.امل َس 

افِِعي ِة واَلنَابَِلِة: إِن  املَأ ُموَم إَِذا َمنََعُه  َوَقاَل   من الَنَِفي ِة والش 
ِ
َُج ُهوُر الُفَقَهاء

 من إِن َساٍن 
ٍ
ء ُجوُد عىل ََش  َكنَُه السُّ ِوَها َفَأم  ٍض َوَنح  ُجوِد عىل َأر  َحاُم َعن السُّ الزِّ

ا َفَعَل َذلَِك ُوُجوَبا ،  ِوُِهَ َتد  َأو  َمَتاٍع َوَنح  ِلََثِر ُعَمَر َرِِضَ الُل َعنُه َقاَل: إَِذا اش 
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َر فِيِه َيِسري   نِِه، ِلَن  الَم  ِر َأِخيِه، وال َُيَتاُج إىل إِذ  ُجد  َأَحُدُكم َعىَل َظه  َحاُم َفل َيس  الزِّ

ِزُئُه، َفَوَجَب َعَلي هِ  وٍد َُي  ن  يف ُسج  ُه ُمَتَمكِّ ِتَ بِِه، َفإِن  ََل   َوُيَتَساَمُح فِيِه، َوِلَن 
َأن  َيأ 

ٍر. ِ ُعذ  َفا  عن ُمَتاَبَعِة اإِلَماِم بَِغري  َتََبُ ُمَتَخلِّ َعل  َذلَِك ُيع   َيف 

ِر إِن َساٍن َأو   ُجَد َوَلو  عىل َظه  ِكن ُه َأن  َيس  افِِعي ُة واَلنَابَِلُة: َوإِن  ََل  ُيم  َقاَل الش 

َتَظَر َزَواَل الُعذ   َن من َقَدِمِه ان  ُجوِد، ُثم  إِن  َتَك  َرتِِه عىل السُّ ِر، وال ُيوِمُئ، لُِقد 

ِر. ُجوِد َقب َل ُرُكوِع إَِماِمِه يف الث انَِيِة َسَجَد ُوُجوَبا  َتَداُرَكا  ِعن َد َزَواِل الُعذ   السُّ

 وبناء عىل ذلك:

ِر أَ  ُجُل عىل َظه  ُجُد الر  َحاِم، َيس  تَِداِد الزِّ يِف َفِعن َد اش  ِ ِخيِه، للَحِديِث الرش 

َتد  الَرُّ  ٍب َأن  ُعَمَر َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: إَِذا اش  ِد ب ِن َوه  الذي رواه البيهقي َعن َزي 

ِر َأِخيِه. هذا،  ُجد  َأَحُدُكم َعىَل َظه  َيس  َحاُم َفل  َتد  الزِّ بِِه، وإَِذا اش  ُجد  عىل َثو  َفل َيس 

 والل تعاىل أعلم.

 مشروعية القنوت يف صالة الفجر؟ ى: هل هناك حديث شريف يدل عل17ؤالالس

بِيعِ  َعنِ : روى الدارقطني والبيهقي اجلواب  ُكن ُت  :َقاَل  َأَنسٍ  ب نِ  الر 

َم  :َلهُ  َفِقيَل َرِِضَ اللُ َعنُه،  َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ  ِعن دَ  ا  َجالَِس  الِل َصىل  اللُ  َرُسوُل  َقنََت  إِن 

بِِه َوَسل َم َعَلي   رَ ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ؟ا  َشه 

بِِه َوَسل َم  َرُسوُل  َزاَل  َما :َفَقاَل  نُُت اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   يِف  َيق 

َغَداةِ  َصََلةِ  َيا َفاَرَق  َحت ى ال  ن   .الدُّ

َصىل   اللِ وُل ُس رَ  نَ اكَ : َرِِضَ اللُ َعنُهم َقاَل  َعب اسٍ  اب نِ  َعنوروى البيهقي 

بِِه َوَسل َم   اَل ؤُ َِبَ  ُت نُ ق  يَ اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
ِ
 ويف ِح ب  الصُّ  ةِ ََل َص  يف ِت َم لِ الكَ  ء

 عَ وَ  ،َت ي  دَ هَ  ن  يمَ فِ  ِِن دِ اه   م  هُ الل  »: لِ ي  بالل   رِ ت  الوِ 
 ل  وَ تَ وَ  ،َت ي  افَ عَ  ن  يمَ فِ  ينِ افِ

 ن  يمَ فِ  ينِ



 
 182 الفتاوى الرشعية

 قِ وَ  ،َت ي  طَ ع  أَ  يَم فِ  ِِل  ك  ارِ بَ وَ  ،َت ي  ل  وَ تَ 
  ،َت ي  َض قَ  امَ  ََر   ينِ

 ََض ق  يُ  الوَ  ِِض ق  تَ  َك ن  إِ

 «.َت ي  الَ عَ تَ وَ  انَ ب  رَ  َت ك  ارَ بَ تَ  ،َت ي  الَ وَ  من لُّ ذِ يَ  ال هُ ن  إِ وَ  ،َك ي  لَ عَ 

 الن   ن  أَ  ،رٍ م  عَ وَ  ِل  عَ  نعَ وروى اإلمام الاكم 
 آلِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل ي  بِ

َم  بِِه َوَسل  َ الر   اللِ مِ س  بِ بِ  اِت وبَ تُ ك  املَ  يف رُ هَ ََي   انَ كَ َوَصح   ُت نُ ق  يَ  انَ كَ وَ  ،يمِ حِ الر   نِ ِح 

ُ كَ يُ  انَ كَ وَ  ،رِ ج  الفَ  ةِ ََل َص  يف ِ العَ  ةَ ََل َص  اهَ عُ طَ ق  يَ وَ  ،اةِ دَ الغَ  ةِ ََل َص  ةَ فَ رَ عَ  مِ و  يَ  من َبِّ  َص 

ِ الت   امِ ي  أَ  رَ آِخ   .يِق رش 

  َعن  روى اإلمام أِحد وأبو داود والتمذي و
ِ
اء ََبَ  َرِِضَ  َعاِزٍب  ب نِ  ال 

َم  الن بِي   َأن  اللُ َعنُه،  بِِه َوَسل  نُُت  َكانَ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح    يِف  َيق 

ب ِح  َصََلةِ   .الصُّ

 َرُسوُل  َزاَل  َما: َقاَل  َرِِضَ اللُ َعنهُ  َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ  َعن  وروى اإلمام أِحد 

َم  بِِه َوَسل  نُُت اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  رِ  يِف  َيق  َفج  َيا َفاَرَق  َحت ى ال  ن   .الدُّ

 ، يِّ  وِت نُ قُ  نعَ  س  نَ أَ  َل ئِ ُس : اَل قَ  يعِ بِ الر   نعَ َوَجاَء يف َِت ِذيِب اآلَثاِر للط ََبِ

بِِه َوَسل َم،َصىل  اللُ َعلَ  يِّ بِ الن    .ا  رَ ه  َش  َت نَ قَ  هُ ن  أَ  ي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

بِِه َوَسل َم  يُّ بِ الن   اَل زَ  امَ : اَل قَ فَ   .اَت مَ  ىت  َح  ُت نُ ق  يَ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

للُ َعَلي ِه َصىل  ا يِّ بِ الن   لِ مَ عَ  من ل  زَ يَ  ََل   ِح ب  الصُّ  ةِ ََل َص  يف وُت نُ القُ فَ : واالُ قَ 

بِِه َوَسل َم   .ايَ ن  الدُّ  َق ارَ فَ  ىت  َح َوعىل آلِِه َوَصح 

بِِه َوَسل َم  يِّ بِ الن   عن َي وِ رُ  والذي: واالُ قَ   هُ ن  أَ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 اِب حَ ص  أَ  ةِ لَ تَ قَ  ىَل عَ  اعَ دَ  هُ ن  أَ  هُ ن  عَ  َي وِ رُ  نمَ  عىل هُ وتُ نُ قُ  انَ كَ  َم ن  إِ  ،هُ كَ رَ تَ  ثم   ،ا  رَ ه  َش  َت نَ قَ 

 لِّ كُ  يف مهِ ي  لَ عَ  وعُ د  يَ  َت نَ قَ  هُ ن  إِ فَ  م،هِ اهِ بَ ش  أَ وَ  ةَ ي  ِص عَ وَ  انَ وَ ك  ذَ وَ  لٍ رع   من ،ةَ ونَ عُ مَ  رِ ئ  بِ 

ُ يَ  ََل   هُ ن  إِ فَ  ،رِ ج  الفَ  يف ام  أَ فَ  م،هِ ي  لَ عَ  وَت نُ القُ  كَ رَ تَ  ثم   ،ةٍ ََل َص   .ايَ ن  الدُّ  َق ارَ فَ  ىت  َح  هُ ك  ت 
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 وبناء عىل ذلك: 

ُه  َم َأن  بِِه َوَسل  َفَقد َوَرَد َعن َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

بِِه َوَسل َم  ُه َما َتَرَكُه َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِر، َوَأن  نُُت يف َصَلِة الَفج  َكاَن َيق 

افِِعي ِة َرِِضَ الُل َعنُهم: الُقنُوُت يف َحت ى َفاَرَق   الش 
ِ
ُل ُفَقَهاء َيا، وعىل هذا َقو  ن  الدُّ

. َدة  ب ِح ُسن ة  َمَؤك   َصَلِة الصُّ

َراَك َمن ُهَو اإِلَماُم  َدُه اإِلَماُم الن َوِويُّ َرِِحَُه الُل تعاىل، َوَما َأد  وهذا َما َأك 

 .  الن َوِويُّ

لِِمََّي، َفإِن ُه ال ُين كُِر  وعل ُكلِّ َحاٍل، ِل امُلس  َمن َكاَن َحِريَصا  عىل ََج ِع َشم 

يَفِة، ومن  ِ ِة من الََحاِديِث الرش  ِر، لُِوُجوِد الَِدل  عىل َمن َقنََت يف َصَلِة الَفج 

ُر عىل َمن  ََل  َيق  
ِة َرِِضَ اللُ َعنُهم، َوَكَذلَِك ال ُين كِ َواِل َسَلِف الُم  نُت  يف َصَلِة َأق 

، َرِِضَ اللُ َعنُهم ََجِيَعا ؛ َوِخَلُفُهم
ِ
َواِل الُفَقَهاء ِة ِعن َدُهم َمَع َأق  ِر، لُِوُجوِد الَِدل   الَفج 

َعَة عىل َخل ِق اللِ تعاىل. هذا، والل تعاىل أعلم. ََة والس  ِح   ال َشك  َأن  فِيِه الر 

 السجود يف الصالة؟: ما حكم افرتاش اليدين أثناء 18السؤال

الِل  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ الُل َعنُه  َأَنسٍ  َعن  : روى الشيخان اجلواب

بِِه َوَسل َم:  َتِدُلوا»َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُجودِ  يِف  اع   َيب ُسط   َواَل  ،السُّ

َكل ِب  ان بَِساطَ  ِذَراَعي هِ  َأَحُدُكم    «.ال 

َأِة، َأن   ومن ِخَلِل هذا ُجِل ُدوَن املَر  يِف َكِرَه الُفَقَهاُء للر  ِ الَِديِث الرش 

ََلِة. ُجوِد يف الص  ِض يف السُّ َش ِذَراَعي ِه عىل الَر 
َتِ  َيف 

 وبناء عىل ذلك:

َبةِ  ا بالنِّس  َلِة، َوَأم  ُجوِد يف الص  نَاَء السُّ ِه َأث  َش َيَدي 
َتِ ُجِل َأن  َيف  َرُه للر   َفُيك 
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َتُ هَلَا. هذا، والل  ُه َأس  ُجوِد، ِلَن  نَاَء السُّ َا َأث  َش َيَدُي 
َتِ َتَحبُّ هَلَا َأن  َتف  َأِة َفُيس  للَمر 

 تعاىل أعلم.

: لقد أمرنا اهلل تعاىل بالصالة والسالم على َسيِِّدَنا َرُسوِل اهلِل 19السؤال

َم، فلماذا مل يذكر السالم يف َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ

 الصلوات اإلبراهيمية؟

ُب  َلِقَينِي: َقاَل  َلي ىَل  َأِِب  اب نِ : روى الشيخان َعن اجلواب َرةَ  ب نُ  َكع   ُعج 

ِدي َأاَل  :َفَقاَل  ة   َلَك  ُأه  َم  الن بِي   إِن   ؟َهِدي  بِِه َوَسل  َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

نَا نَاَعَلي   َخَرَج  نَا َقد  الِل،  َرُسوَل  َيا :َفُقل  م 
 ُنَصلِّ  َفَكي َف  ،َعَلي َك  ُنَسلِّمُ  َكي َف  َعلِ

 ؟َعَلي َك 

دٍ  َعىَل  َصلِّ  الل ُهم   :َفُقوُلوا» :َقاَل  دٍ  آلِ  َوَعىَل  ُُمَم  ي َت  َكَم  ،ُُمَم   آلِ  َعىَل  َصل 

َراِهيمَ  يد   َِحِيد   إِن َك  ،إِب  دٍ  َعىَل  َباِرك   الل ُهم   ،ََمِ دٍ  آلِ  َوَعىَل  ُُمَم  َت  َكَم  ،ُُمَم   َعىَل  َباَرك 

َراِهيمَ  آلِ  يد   َِحِيد   إِن َك  ،إِب   «.ََمِ

َحاَبُة َرِِضَ الُل َعنُهم َكاُنوا ُيَسلُِّموَن عىل َسيِِّدَنا َرُسوِل الِل َصىل  الُل  فالص 

بِِه َوَسل َم، َولَ  َد َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِرُفوَن َكي َف ُيَصلُّوَن َعَلي ِه َبع  كِن  َما َكاُنوا َيع 

بِِه َوَسل َم، َفَأَجاََبُم َكي َف  ُنُزوِل اآلَيِة، َفَسَأُلوُه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َلُة َعَلي ِه.  َتُكوُن الص 

 وبناء عىل ذلك:

ُة ُتَسلُِّم عىل َس  ِدي  ُة املَُحم  يِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه فالُم 

َُة  َا الن بِيُّ َوَرِح  َلُم َعَلي َك َأُيُّ ِد ـ: الس  ة  يف الت َشهُّ هِلَا ـ َوَخاص  َم بَِقو  بِِه َوَسل  َوَصح 

بِِه َوَسل َم، ثم  اللِ َوَبَرَكاُتُه، َوَكَذلَِك َكاَن َيُقوُل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَص  ح 
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يَغِة  بِِه َوَسل َم بالصِّ ُيَصلُّوَن عىل َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

بِِه َوَسل َم. هذا، والل  التي َذَكَرَها َسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 تعاىل أعلم.

: ما هو الفارق بني صالة التهجد، وقيام الليل؟ ومتى وقتهما؟ 20السؤال

 وكم عدد ركعاتهما؟

ِم.أوالً: : اجلواب َد الن و  ي ِل َبع  ٍع يف الل  ِد، ِهَي َصَلُة َتَطوُّ  َصَلُة الت َهجُّ

 :الٍ وَ ق  أَ  ةُ ثَ ََل ثَ  دِ جُّ هَ الت   ىنَ ع  مَ  يف: ِِبِّ رَ العَ  نُ ب   رٍ ك  بَ  وبُ أَ َوَقاَل 

 .َلةُ الص   م  ثُ  ،مُ و  الن   م  ثُ  ،َلةُ الص   م  ثُ  ،مُ و  الن   هُ ن  أَ : ُل و  الَ 

 .مِ و  الن   دَ ع  بَ  ةُ ََل الص   هُ ن  أَ : اِِن الث  

 َش العِ  ةِ ََل َص  دَ ع  بَ  هُ ن  أَ : ُث الِ والث  
ِ
 .اء

َصىل   ي  بِ الن   ن  أَ  عىل والُ و  عَ  الذينَ  َّيَ عِ ابِ الت   مِ ه  فَ  من هُ ن  إِ : لِ و  الَ  نعَ  اَل قَ  م  ثُ 

بِِه َوَسل َم   ُح َج ر  الَ وَ ؛ لِّ َص يُ وَ  امُ نَ يَ وَ  ،لِّ َص يُ وَ  امُ نَ يَ  انَ كَ اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 .اِِن الث   ُي أ  الر   ةِ ي  كِ الِ املَ  دَ ن  عِ 

لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِهِ  ، لَِقو  ِة ُسن ة  ُد يف َحقِّ الُم  بِِه  والت َهجُّ َوَصح 

ي لِ  بِِقَيامِ  َعَلي ُكم  »َوَسل َم:  هُ  ،الل  َّيَ  َدَأُب  َفإِن  اِلِ َبة   الل ي لِ  ِقَيامَ  َوإِن   ،َقب َلُكم   الص   ُقر 

ث مِ  َعن َوَمن َهاة  اللِ،  إىَِل  ِ ِفري   ،اإل  يَِّئاِت  َوَتك  َرَدة   ،لِلس    َوَمط 
ِ
اء ََسدِ  َعن لِلد  رواه « اجل 

 َرِِضَ اللُ َعنُه. بََِللٍ  َعن  مذي الاكم والت

بِِه َوَسل َم:  لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ََلةِ  َوَأف َضُل »َولَِقو  دَ  الص   َبع 

َفِريَضةِ  َرةَ  َأِِب  َعن  رواه اإلمام مسلم « الل ي لِ  َصََلةُ  ال  . واملَُراُد َعن هُ اللُ  َرِِضَ  ُهَري 

 ُد.َِبَا: الت َهجُّ 
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ي ِل اآلِخِر، روى الاكم وأبو داود  ُف الل  ِد َجو  َقاِت الت َهجُّ  َعن  َوَأف َضُل َأو 

ِرو َلِميِّ  َعَبَسةَ  ب نِ  َعم   الل ي لِ  َأيُّ اللِ،  َرُسوَل  َيا :ُقل ُت : َقاَل  َأن هُ َرِِضَ الُل َعنُه  السُّ

َمعُ  نِي:  ؟َأس  َقاِت  َأيُّ )َيع  َجى الل ي لِ  َأو  َوةِ  َأر  ع  ىَل  لِلد  تَِجاَبةِ  َوَأو   (.لَِِلس 

ُف » :َقاَل  ِخرُ  الل ي لِ  َجو   «ِشئ َت  َما َفَصلِّ  ،اآل 

َرةَ  َأِِب  َعن  وروى الشيخان  اللِ َصىل  الُل  َرُسوَل  َأن   ،َعن هُ اللُ  َرِِضَ  ُهَري 

بِِه َوَسل َم  نَا َين ِزُل » :َقاَل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح    إِىَل  َلي َلةٍ  ُكل   َوَتَعاىَل  َباَركَ تَ  َربُّ
ِ
َمء  الس 

َيا ن  ِخرُ  الل ي لِ  ُثُلُث  َيب َقى ِحَّيَ  الدُّ ُعوِِن  َمن   :َيُقوُل  ،اآل  َتِجيَب  َيد   َمن   ،َلهُ  َفَأس 

َأُلنِي ِطَيهُ  َيس  ِفُرِِن  َمن   ،َفُأع  َتغ  ِفرَ  َيس   «.َلهُ  َفَأغ 

ا: َأَقلَُّها َرك   َعٍة.َوَعَدُد َرَكَعاِِتَ نَا َعرَشَ َرك  َثُرَها اث   َعَتاِن َخِفيَفَتاِن، َوَأك 

ُن  َها؛ َوَيَرى اب  ِ َلِة َأو َغري  ي ِل َوَلو  َساَعة  بالص  ي ِل ُهَو َقَضاُء الل  ثانيا : ِقَياُم الل 

ِم عىل ، َوالَعز   ََجَاَعة 
ِ
ُه ََي ُصُل بَِصَلِة الِعَشاء  َصَلِة َعب اٍس َرِِضَ اللُ َعنُهم، َأن 

بِِه َوَسل َم:  لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ، لَِقو  ب ِح ََجَاَعة  ِعَشاءَ  َصىل   َمن  »الصُّ  ال 

َم  ََجَاَعةٍ  يِف  َف  َقامَ  َفَكَأن  ب َح  َصىل   َوَمن   ،الل ي لِ  نِص  َم  ََجَاَعةٍ  يِف  الصُّ ي َل  َصىل   َفَكَأن   الل 

ان ب نِ  ُعث َمنَ رواه اإلمام مسلم َعن « ُكل هُ   َرِِضَ الُل َعنُه. َعف 

ي ِل، َوُهَو ُسن ة  ِعن َد اَلنَِفي ِة والَنَابَِلِة،  وِعي ِة ِقَياِم الل  ُ َفَق الُفقَهاُء عىل َمرش  َوات 

افِِعي ِة. َتَحبٌّ ِعن َد الش  ي ِة، َوُمس 
 َوَمن ُدوب  ِعن َد املَالِكِ

، وال ِخ 
ِ
َد َصَلِة الِعَشاء ي ِل ال َيُكوُن إال َبع   يف َأن  ِقَياَم الل 

ِ
َ الُفَقَهاء َلَف َبَّي 

ُه. بِق  م  أو ََل  َيس   َسَواء  َسَبَقُه َنو 

َثُرَها َثَمِن َرَكَعاٍت. َعَتاِن، َوَأك  َها َرك  ا َعَدُد َرَكَعاتِِه: َفَأَقلُّ  َأم 
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 وبناء عىل ذلك:

، َوَصَلُة ِقيَاِم الل ي ِل َتُكوُن َفَصَلُة الت َهجُّ  َدة  ِم، َوَلو  َرق  َد الن و  ِد ال َتُكوُن إال َبع 

. هذا، والل تعاىل أعلم. م  ُه َنو  بِق  م  أو ََل  َيس  ، َسَواء  َسَبَقُه َنو 
ِ
َد َصَلِة الِعَشاء  َبع 

: هل الصلوات اإلبراهيمية وردت يف احلديث الـشريف؟ وما معنى: 21السؤال

ا صليت على سيدنا إبراهيم، مع العلم بأنه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى كم

 آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم أفضل من سيدنا إبراهيم عليه السالم؟

ِب : روى الشيخان َعن اجلواب َرةَ  ب نِ  َكع   َخَرَج َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل:  ُعج 

بِِه َوَسل َم اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه وَ  َرُسوُل  َعَلي نَا نَا َقد   :َفُقل نَاعىل آلِِه َوَصح   َكي َف  َعَرف 

 ؟َعَلي َك  ُنَصلِّ  َفَكي َف  ،َعَلي َك  ُنَسلِّمُ 

دٍ  َعىَل  َصلِّ  الل ُهم   :ُقوُلوا: »َقاَل  دٍ  آلِ  َوَعىَل  ُُمَم   آلِ  َعىَل  َصل ي َت  َكَم  ،ُُمَم 

َراِهيمَ  يد   َِحِيد   إِن َك  ،إِب  دٍ  َعىَل  َباِرك   م  الل هُ  ،ََمِ دٍ  آلِ  َوَعىَل  ُُمَم  َت  َكَم  ،ُُمَم   َعىَل  َباَرك 

َراِهيمَ  آلِ  يد   َِحِيد   إِن َك  ،إِب   .هذا أوالً «. ََمِ

ِم ا ال َشك  فِيِه بَِأن  َسيَِّدَنا َرُسوَل الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه ثانيًا: 

بِِه َوَسل َم ُهَو َأف   َلُم، َوُهَو َوَصح  َلُة والس  َسلََِّي َعَلي ِهُم الص   واملُر 
ِ
بَِياء َضُل الَن 

 َأف َضُل ََم ُلوٍق عىل اإِلط َلِق.

ِه،  ِ ُصُل لَِغري  ، َأو  ََت  َضُل من ُكلِّ َصَلٍة َحَصَلت  َلُم َعَلي ِه َأف  َلُة والس  والص 

َلَواِت اإِلب   ُكوُر يف الص  بِيُه املَذ  ا الت ش  َلِة، ال يف َوَأم  ِل الص  َراِهيِمي ِة، َفإِن َم ُهَو يف َأص 

لِِه تعاىل: ﴿ ِر والَكي ِفي ِة، وهذا َنِظرُي َقو   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻالَقد 

ِر [163]النساء:  ﴾ڀ ڀ پ ِي، ال يف َقد  ِل الَوح  بِيُه ُهَو يف َأص  . فهذا الت ش 

 َوَفِضيَلِة املُوَحى إَِلي ِه.
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. [77]القصص:  ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ لِِه تعاىل: ﴿َوُهَو َنظرُِي َقو  

َم املَُراُد بِِه  َسَن اللُ تعاىل، َوإِن  ِر َما َأح  ِدُر َأن  َُي ِسَن بَِقد  فَل َشك  َأن  َأَحَدا  ال َيق 

ُرُه. َساِن ال َقد  ُل اإِلح   َأص 

 وبناء عىل ذلك:

 ِ ِحيَحَّي  َراِهيِمي ُة َوَرَدت  يف الص  َلَواُت اإِلب  َلَواِت فالص  بِيُه يف الص  ، والت ش 

ِرَها َوَكي ِفي تَِها. هذا، والل تعاىل  َلِة، ال يف َقد  ِل الص  بِيه  يف َأص  َراِهيِمي ِة ُهَو َتش  اإِلب 

 أعلم.

 : كيف يكون التورك يف الصالة؟22السؤال

َ ُيَسنُّ َلُه يف الت  اجلواب  إىل أن  املصلِّ
ِ
ِل يف : َذَهَب َُجُهوُر الُفَقهاء ِد الَو  َشهُّ

اُش ِعن َد الُقُعوِد. ِتَ َباِعي ِة والثَُّلثِي ِة االف  َلِة الرُّ  الص 

َراِف الََصابِِع،  نَى َقاِئَمة  عىل َأط  اُش: َأن  َين ِصَب َقَدَمُه الُيم  واالفِتَ

ِض َوََي لَِس  َرَها بالَر  ى، بَِأن  ُيل ِصَق َظه  َ َلُه الُيِّس  ِرَش ِرج   عىل َباِطنَِها. َوَيف 

َباِعي ِة والثَُّلثِي ِة. َلِة الرُّ ِد الَِخرِي يف الص  ُك، َفُيَسنُّ يف الت َشهُّ ا الت َورُّ  َأم 

َراِف َأَصابِِعِه  نَى، َوَيَضَع ُبُطوَن َأط  َلُه الُيم  َوِصَفُتُه: َأن  َين ِصَب املَُصلِّ ِرج 

ضِ  َكُه َوُرُؤوَسَها للِقب َلِة، وَ  عىل الَر  اُه من ِجَهِة َيِمينِِه، َوُيل ِصَق ِور  َ ُُي ِرَج ُيِّس 

ِض، َوَكَذا َأل   َباِع. هذا، والل تعاىل أعلم.ـَيَتُه البِالَر  ى لَلتِّ َ  ُيِّس 

 : هل يشرتط البلوغ يف صحة اإلمامة؟23السؤال

 من اَلنَِفي ِة واملَالِكِي ِة والَ اجلواب
ِ
اِط : َذَهَب َُج ُهوُر الُفَقَهاء ِتَ نَابَِلِة إىل اش 

بِِه َوَسل َم: 5 لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ٍض، لَِقو   وامُ دِّ قَ تُ  اَل »َصَلِة َفر 
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 ََل َص  يف مكُ انَ يَ ب  ِص وَ  مكُ اءَ هَ فَ ُس 
ُ إِ فَ  ،مكُ زِ ائِ نَ َج  ىَل عَ  اَل وَ  م،كُ تِ  ز  عَ  اللِ إىل مكُ دُ ف  وَ  مَن 

َلمِ « ل  َج وَ  ي  .رواه الد   يُّ َعن  َعِل  َرِِضَ اللُ َعنُه. َوُهَو َحِديث  َضِعيف 

َا َحاُل َكَمٍل،   ه  أَ  من َس ي  لَ  يُّ بِ الص  وَ َوِلََن 
 َس ي  لَ وَ  ،ن  امِ َض  امَ مَ اإلِ  ن  ِلَ وَ  ا،هَ لِ

ِّ  اَل َح  ةِ اءَ رَ بالقِ  ُل ََل خ  اإلِ  هُ عَ مَ  نُ مَ ؤ  يُ  ال هُ ن  ِلَ وَ  ،نِ َم الض   لِ ه  أَ  نمِ  وَ هُ  ؛ الِّسِّ

 ذَ كَ  والُّ دَ تَ اس  وَ 
 ةَ ََل َص  ن  أَ  ضِ ر  الفَ  يف غِ الِ للبَ  يِّ بِ الص   ةِ امَ مَ إِ  ةِ ح  ِص  مِ دَ عَ  عىل َك لِ

 نَ  يِّ بِ الص  
 .اهَ ي  لَ عَ  ضِ ر  الفَ  اءُ نَ بِ  وزُ ََيُ  ََل فَ  ،ة  لَ افِ

ِ غَ  يف ام  أَ  َ  وأَ  وِف ُس الكُ  ةِ ََل َص كَ  ،ضِ ر  الفَ  ري   زِ يِّ مَ املُ  ةُ امَ مَ إِ  حُّ ِص تَ فَ  يِح اوِ الت 

 هَ قَ الفُ  ورِ هُ َُج   دَ ن  عِ  غِ الِ للبَ 
ِ
 هُ ن  ِلَ ، ةِ ي  فِ نَ الَ  ضِ ع  بَ وَ  ةِ لَ ابِ نَ والَ  ةِ ي  عِ افِ والش   ةِ ي  كِ الِ املَ من  اء

 .يِف عِ الض   عىل يِّ وِ القَ  اءُ نَ بِ  اهَ ن  مِ  مُ زَ ل  يَ  ال

 ت  انَ كَ أَ  اء  وَ َس  ا ،قَ لَ ط  مُ  غِ الِ للبَ  زِ يِّ مَ املُ  ةِ امَ مَ إِ  ازِ وَ َج  مُ دَ عَ  ةِ ي  فِ نَ الَ  دَ ن  عِ  ارُ تَ خ  املُ وَ 

ُ ـبال هِ ومِ زُ لُ  مِ دَ عَ لِ  ،يف  عِ َض  يِّ بِ الص   َل ف  نَ  ن  ِلَ  ،لِ افِ وَ الن   يف مأَ  ضِ ائِ رَ الفَ  يف  ،وعِ رشُّ

ُ  دَ ع  بَ  هِ ي  لَ عَ  ون  مُ ض  مَ  م  زِ اَل  يٌّ وِ قَ  غِ الِ البَ  يدِ تَ ق  املُ  َل ف  نَ وَ   طِ َتِ ش  يَ  ََل  وَ  ؛وعِ الرشُّ

 ا ،قَ لَ ط  مُ  مهُ دَ ن  عِ  غِ الِ للبَ  زِ يِّ مَ املُ  ةُ امَ مَ إِ  حُّ ِص تَ فَ  ا ،غَ الِ بَ  ونَ كُ يَ  ن  أَ  امِ مَ اإلِ  يف ةُ ي  عِ فِ االش  

 هُ ن  أَ  َرِِضَ اللُ َعنهُ  ةَ مَ لَ َس  نِ ب   ورِ م  عَ   يِث دِ ِلَ ، لِ افِ وَ الن   مأَ  ضِ ائِ رَ الفَ  يف ت  انَ كَ أَ  اء  وَ َس 

َم  ولِ ُس رَ  دِ ه  عَ  عىل هُ مَ و  قَ  مُّ ؤُ يَ  انَ كَ  بِِه َوَسل   وَ هُ وَ اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 ِس  عِ ب  َس  وأَ  تِّ ِس  نُ اب  
 . رواه اإلمام البخاري.َّيَ نِ

 ،هَ قَ ف  أَ  وأَ  أَ رَ ق  أَ  يُّ بِ الص   انَ كَ  ن  إِ وَ  ،يِّ بِ الص   من ىَل و  أَ  غُ الِ البَ : واالُ قَ  مهُ ن  كِ لَ 

 دَ تِ االق   ةِ ح  ِص لِ 
ِ
َ باإلِ  غِ الِ بالبَ  اء  دَ تِ االق   ةِ اهَ رَ كَ  عىل يِّ ط  يِ وَ البُ  يف ص  نَ  اذَ هِلَ وَ  ،اعِ َج 

ِ
 اء

  زِ يِّ مَ املُ  ةُ امَ مَ إِ  ام  أَ  ؛يِّ بِ بالص  
ِ غَ وَ  سِ م  اخلَ  اِت وَ لَ الص   يف ة  زَ ائِ جَ فَ  هِ لِ ث  ملِِ   دَ ن  عِ  اهَ ري 

 هَ قَ الفُ  يعِ ََجِ 
ِ
 .اء
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 وبناء عىل ذلك:

 
ِ
، َوَلو َكاَن ُمَيَِّزا  يف َصَلِة  َفِعن َد َُج ُهوِر الُفَقَهاء بِيِّ ال َتِصحُّ إَِماَمُة الص 

 الَفِريَضِة. هذا، والل تعاىل أعلم.

** ** ** 
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: هل صحيح بأنه يستحب أن يذبح للميت ذبيحة بعد موته، 1السؤال

 لتكون ونيسة له يف قربه؟

بِِه : َما َوَرَد عن َسيِِّدَنا َرُسواجلواب ِل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِه. ِ ِح َذبِيَحٍة للَمي ِت َبعَد َموتِِه، لَِتُكوَن َونِيَسة  َلُه يف َقَب  َب يف َذب  ُه َرغ   َوَسل َم َأن 

يِف الذي رواه  ، كم جاَء يف اَلديِث الرش  ُه َيت َبُع املَي َت َثَلَثة  ولكن َثَبَت بَِأن 

اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه  َرُسوُل  َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل:  َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ يخان َعن الش

بِِه َوَسل َم:  ِجعُ  ،َثََلَثة   امل َيَِّت  َيت َبعُ »َوعىل آلِِه َوَصح  نَانِ  َفرَي   َيت َبُعهُ  ،َواِحد   َوَيب َقى ،اث 

ُلهُ  ِجعُ  ،َوَعَمُلهُ  َوَماُلهُ  َأه  ُلهُ  َفرَي   «.َعَمُلهُ  َوَيب َقى ،َوَماُلهُ  َأه 

 وبناء عىل ذلك:

، والذي َيُكوُن َأنِيَسا  للَمي ِت يف  ل  ََرِعيٌّ فالَونِيَسُة للَمي ِت َليَس هَلَا َأص 

نَيا. َمُه يف َحَياتِِه الدُّ ِه هَو َعَمُلُه الذي َقد  ِ  َقَب 

 من ولكن إذا َأَراَد َأهُل املَُتَوف  من َوَرَثٍة أو غَ 
ٍ
ُعوا بََِشء رِيِهم أن َيَتََب 

م لَِتُكوَن يف َصِحيَفِة املَُتَوف  فَل َحَرَج يف ذلَك. هذا، والل تعاىل أعلم.  َأمَواهِلِ

: قتل والدي َرِحَمُه اهلُل تعاىل ظلمًا، وإني كثري البكاء عليه، 2السؤال

وكلما تذكرته دمعت عيين، فهل هذا دليل على عدم الرضا 

 والقدر؟بالقضاء 

، َفَمن أوالً: : اجلواب َم  َأُقوُل َلَك: اَِِحِد اللَ تعاىل عىل أن  َوالَِدَك ُقتَِل ُظل 

نَيا. ُح الدُّ ُل َعَليِه ِرب ُح اآلِخَرِة، ال ِرب  ، وامُلَعو  َم  َفُهَو َرابِح  وَليَس بَِخاِْسٍ  ُقتَِل ُظل 

ِع الَعَِّي،ثانيًا:  َِحِة  الُبَكاُء عىل املَي ِت بَِدم  ِه الر  ِن الَقلِب، عىل َوج  وُحز 
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ِة هذا َجاِئز  ََرَعا ، وهذا قد َحَصَل َمَع َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل   ق  َفِقِة والرِّ والش 

، روى اإلمام البخاري  ُه َرَِحة  بِِه َوَسل َم، َبل َوَصَفُه بَِأن  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

نَا :َقاَل  َعن هُ اللُ  َرِِضَ  الٍِك مَ  ب نِ  َأَنسِ  َعن   اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل  َرُسولِ  َمعَ  َدَخل 

َم  بِِه َوَسل  ِ  َسي ٍف  َأِِب  َعىَل آلِِه َوَصح  َقَّي   َضاَعِة ـ ـ أي: أبا  من الر   ِظئ را   َوَكانَ  ،ال 

َراِهيمَ  ب  ََلم َعَلي هِ  إِلِ َم اللِ َصىل   َرُسوُل  َفَأَخذَ  ،الس  بِِه َوَسل   اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َراِهيمَ  هُ  َفَقب َلهُ  إِب   .َوَشم 

نَا ُثم   دَ  َعَلي هِ  َدَخل  َراِهيمُ  َذلَِك  َبع  ِسهِ  ََيُودُ  َوإِب  الِل  َرُسولِ  َعي نَا َفَجَعَلت   ،بِنَف 

َم  بِِه َوَسل  ِرفَ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   .انِ َتذ 

َنِ  َعب دُ  َلهُ  َفَقاَل  ِح  ٍف  ب نُ  الر   اللِ؟ َرُسوَل  َيا َوَأن َت  :َعن هُ اللُ  َرِِضَ  َعو 

ٍف  ب نَ  َيا» :َفَقاَل  َا ،َعو  َة   إَِن   «.َرِح 

َبَعَها ُثم   َرى َأت   .بُِأخ 

بِِه َوَسل َم:  َفَقاَل  َ  إِن  »َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َعَّي  َمعُ  ال  َقل َب  ،َتد   َوال 

ََض  َما إاِل   َنُقوُل  َواَل  ،ََي َزنُ  نَا َير  َراِهيمُ  َيا بِِفَراِقَك  َوإِن ا ،َربُّ ُزوُنونَ  إِب   «.ملََح 

َتَكى: َقاَل َرِِضَ الُل َعنُهم  ُعَمرَ  ب نِ اللِ  َعب دِ  َعن  وروى اإلمام مسلم   اش 

دُ  َوى ُعبَاَدةَ  ب نُ  َسع  بِِه َوَسل َم  َرُسوُل  ىَفَأتَ  ،َلهُ  َشك  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َنِ  َعب دِ  َمعَ  َيُعوُدهُ  ِح  ٍف  ب نِ  الر  دِ  ،َعو  ُعودٍ  ب نِ اللِ  َوَعب دِ  ،َوق اصٍ  َأِِب  ب نِ  َوَسع   .َمس 

 «.؟َقََض  َأَقد  » :َفَقاَل  ،َغِشي ةٍ  يِف  َوَجَدهُ  َعَلي هِ  َدَخَل  َفَلم  

 اللِ. َرُسوَل  َيا اَل  :اُلواقَ 

بِِه َوَسل َم. َرُسوُل  َفَبَكى  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

مُ  َرَأى َفَلم   بِِه َوَسل َم  َرُسولِ  ُبَكاءَ  ال َقو  االلِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   .َبَكو 
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َمُعونَ  َأاَل » :َفَقاَل  ُب  اَل  اللَ إِن   ،َتس  عِ  ُيَعذِّ ِ  بَِدم  نِ  َواَل  ،ال َعَّي  َقل ِب  بُِحز   ،ال 

ُب  َوَلكِن   َذا ُيَعذِّ َحمُ  َأو  ـ  لَِسانِهِ  إىَِل  َوَأَشارَ ـ  َِبَ  «.َير 

 وبناء عىل ذلك:

، َمَع َضب ِط اللَِّساِن، ٍٍ َِحِة، بُِدوِن ُنَوا َفَقِة والر  ِه الش   فإذا َكاَن ُبَكاُؤَك عىل َوج 

َرُكم. هذا، والل تعاىل أعلم.فَل َح  ظَِم َأج   َرَج فِيِه، وَأسَأُل اللَ تعاىل أن ُيع 

: هل هناك من حرج يف تأخري دفن امليت، وذلك من أجل حضور 3السؤال

 أقاربه للصالة عليه، وتوديعه؟

َرةَ  َأِِب  َعن  : روى الشيخان اجلواب  َصىل  اللُ  الن بِيِّ  َعن ،َعن هُ اللُ  َرِِضَ  ُهَري 

بِِه َوَسل َم  ُعوا» :َقاَل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِ نَاَزةِ  َأْس  ِ  َفَخري    َصاِلَة   َتُك  َفإِن   ،بِاجل 

ُموََنَا  «.ِرَقابُِكم   َعن   َتَضُعوَنهُ  َفرَشٌّ  َذلَِك  ِسَوى َيُك  َوإِن   ،ُتَقدِّ

ِريِّ  َسِعيدٍ وروى اإلمام البخاري عن َأِِب  ُد   َكانَ  :َقاَل  َعن هُ الُل  َرِِضَ  اخل 

َم  الن بِيُّ  بِِه َوَسل  نَاَزةُ  ُوِضَعِت  إَِذا» :َيُقوُل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِ  اجل 

َتَمَلَها َجاُل  َفاح  نَاِقِهم   َعىَل  الرِّ ُموِِن  :َقاَلت   َصاِلَة   َكاَنت   َفإِن   ،َأع  ُموِِن َقدِّ  َوإِن   ،َقدِّ

َ  َكاَنت   لَِها َقاَلت   ةٍ َصاِلَ  َغري  َلَها َيا :ِلَه  َهُبونَ  َأي نَ  ،َوي  َمعُ  ،َِبَا َيذ  ا َيس  َِتَ  ُكلُّ  َصو 

 
ٍ
ء ن َسانَ  إاِل   ََش  ِ ن َسانُ  َسِمعَ  َوَلو   ،اإل  ِ  «.َلَصِعَق  اإل 

 وبناء عىل ذلك:

ة  إ ُتُه، وَخاص  َق َمو  ق  ِن املَي ِت، إذا ََتَ ِجيُل بَِدف  ن ِة الت ع  ن  َكاَن امَلي ُت فمن السُّ

ُموِِن، روى التمذي  ُموِِن َقدِّ  َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ  َعن  َصاِلَا ، َفُهَو ُينَاِدي الن اَس: َقدِّ

دِ  َجنَاَزةُ  ُِحَِلت   ملَ ا َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه   َأَخف   َما :امل ُنَافُِقونَ  َقاَل  ُمَعاذٍ  ب نِ  َسع 

ِمهِ  َوَذلَِك ؛ َجنَاَزَتهُ  َظةَ  َبنِي يِف  ِلُك   .ُقَري 
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بِِه َوَسل َم  الن بِي   َذلَِك  َفَبَلغَ   إِن  » :َفَقاَل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِمُلهُ  َكاَنت   امل َََلِئَكةَ   هذا، والل تعاىل أعلم.«. ََت 

: رجل غرق بالديون، وضاقت عليه سبل الوفاء، فأقدم على 4السؤال

 الديون، فهل يغسل هذا املنتحر ويصلى عليه؟ االنتحار ختلصًا من

َها َكاَن من اخلَالِِديَن يف اجلواب َتَحل  َحاُر َكبِرَية  من الَكَباِئِر، وَمن اس 
: االنتِ

بِِه َوَسل َم:   ِمن   َتَرد ى َمن  »الن اِر َيوَم الِقَياَمِة، لَِقولِِه َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َسهُ  َتَل َفقَ  َجَبلٍ  د ى َجَهن مَ  َنارِ  يِف  َفُهوَ  َنف  ى َوَمن   ،َأَبدا   فِيَها َُمَل دا   َخالِدا   فِيهِ  َيَتَ س   ََتَ

َسهُ  َفَقَتَل  ُسم    هُ  َنف  اهُ  َيِدهِ  يِف  َفُسمُّ  َوَمن   ،َأَبدا   فِيَها َُمَل دا   َخالِدا   َجَهن مَ  َنارِ  يِف  َيَتَحس 

َسهُ  َقَتَل  أُ  َيِدهِ  يِف  َفَحِديَدُتهُ  يَدةٍ بَِحدِ  َنف   فِيَها َُمَل دا   َخالِدا   َجَهن مَ  َنارِ  يِف  َبط نِهِ  يِف  َِبَا ََيَ

َرةَ  َأِِب  َعن  رواه الشيخان « َأَبدا    .َعن هُ اللُ  َرِِضَ  ُهَري 

ُرُه إ ٍر، وهذا َأم 
َلٍل َفُهَو َليَس بَِكافِ ح 

تِ َسُه من َغرِي اس  ا َمن َقَتَل َنف  ىل الِل وأم 

َبُه، قال تعاىل: ﴿  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ تعاىل، إن  َشاَء َعَفا َعنُه، وإن  َشاَء َعذ 

 .[48]النساء:  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 وبناء عىل ذلك:

ب  
، وُمرَتكِ ُيوِن َعاٍص للِ عز  وجل  َسُه للت َخلُِّص من الدُّ فهذا الذي َقَتَل َنف 

ُرُه إىل اللِ تعاىل، وُمرَتكُِب الَكبرَِيِة من َكبرَِية  من الَكَباِئِر، وهَو َليَس بِ  َكافٍِر، وَأم 

َفُن يف َمَقابِِر امُلسلِِمََّي. هذا،  ُن، وُيَصىل  َعَليِه، وُيد  ُل، وُيَكف  َلٍل ُيَغس  تِح  َغرِي اس 

 والل تعاىل أعلم.

: ما دام كل مولود يولد على الفطرة، فلماذا ال يصلى على طفل 5السؤال

 من أبوين كافرين؟صغري ولد 
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َغاُر ُهم َتَبع  آلَباِئِهم، فإن  َكاُنوا ُمسلِِمَِّي  أوالً:: اجلواب الَوالُد الصِّ

ِرِهم، وإذا َكاَن الَُب ُمسلَِم   ُحكَِم بِإِسَلِمِهم، وإن  َكاُنوا َكافِِريَن ُحِكَم بُِكف 

َرة  ُحكَِم بِإِسَلِمِه.
 والُمُّ َكافِ

ا يف اآلِخَرِة إِيَمُن الِفط رَ  ثانيًا: نَيا، أم  م  من َأحَكاِم الدُّ ِة ال َيَتَعل ُق بِِه ُحك 

بِِه َوَسل َم:  ُمُه إىل الِل تعاىل، لَِقولِِه َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ِمن   َما»َفُحك 

ُلودٍ  َرةِ  َعىَل  ُيوَلدُ  إاِل   َمو  ِفط  َدانِهِ  َفَأَبَواهُ  ،ال  انِهِ ُينَ  وأ ،ُُيَوِّ َ َبِهيَمةَ  ُتن تُِجونَ  َكَم  ،َصِّ  ،ال 

َعاءَ  ِمن   فِيَها ََتُِدونَ  َهل   ُتم   َتُكوُنوا َحت ى ،َجد  َدُعوََنَا َأن   «.ََت 

َت اللِ،  َرُسوَل  َيا :َقاُلوا  ؟َصِغري   َوُهوَ  َيُموُت  َمن   َأَفَرَأي 

َلمُ اللُ » :َقاَل  َرةَ  َأِِب  َعن   رواه الشيخان« َعاِملَِّيَ  َكاُنوا بَِم  َأع   َرِِضَ اللُ َعنُه. ُهَري 

َعاُء َلُه باملَغِفَرِة ثالثًا:  َلِة عىل املَي ِت إن  َكاَن َكبرَِيا  الدُّ الَغَرُض من الص 

بِيِّ  َلِة عىل الص  َبِة للص  ا بالنِّس  والِعت ِق من الن اِر، وأن َيَتَجاَوَز اللُ تعاىل َعنُه، أم 

َعى لَِوالِدَ  َِحِة، وأن َيُكوَن َفَرَطا  هَلَُم، روى اإلمام أِحد وأبو َفُيد  ِه باملَغِفَرِة والر  ي 

َبةَ  ب نِ  امل ُِغرَيةِ  َعنِ داود  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  الن بِيِّ  َعنَرِِضَ اللُ َعنُه،  ُشع 

بِِه َوَسل َم  طُ » :َقاَل َوَصح  ق  َوَلدُ ـ أي:  َوالسِّ ِ  ال  َ  لَِغري  َعى ،َعَلي هِ  ُيَصىل   ـ امٍ َت  َوُيد 

هِ  ِفَرةِ  لَِوالَِدي  َةِ  بِامل َغ  ِح   «.َوالر 

ََسنِ وروى اإلمام البخاري عن  َرأُ  :َقاَل  َرِِضَ اللُ َعنهُ  ال  لِ  َعىَل  َيق   الطِّف 

ةِ  ِكَتاِب  بَِفاَِتَ َعل هُ  الل ُهم   :َوَيُقوُل  ،ال  را   َوَسَلفا   َفَرطا   َلنَا اج   .َوَأج 

 وبناء عىل ذلك:

ِة، ويف اآلِخَرِة َيُكوُن  نَيِوي  َرِة ال ُيبنَى َعليِه ََشء  من الَحَكاِم الدُّ َفإِيَمُن الِفط 

َعى  ، وال ُيد  ُه َما َجَرى َعَليِه َقَلم  ُر إىل الِل تعاىل، لَِذا ال ُيَصىل  َعَليِه، لن  الَم 
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َِحِة وامَلغِفَرِة َما   َداَما َكافَِريِن. هذا، والل تعاىل أعلم.لَِوالَِديِه بالر 

 : ما حكم من مات جنبًا؟ وكيف يغسل؟6السؤال

، هذا ال أوالً: : اجلواب ٍِ َل من َماَت ُجنَُبا ، وهَو من َأهِل الت قَوى والص 

 َخاِتَتِِه،
ِ
َواُه، َكَم ال َيُدلُّ عىل ُسوء ِف إِيَمنِِه وَتق  ُه، وال َيُدلُّ عىل َضع  َما َداَمت  َيُضُّ

تَِلِم. وَجِة، أو االح  ِة الز  ، َكُمَعاََرَ ٍٍ  َجنَاَبُتُه بَِسَبٍب ُمَبا

لقد َثَبَت بَأن  َحنَظَلَة َرِِضَ اللُ َعنُه، وهَو َصَحاِِبٌّ َجلِيل  من ثانيًا: 

بِِه َوَسل مَ  َحاِب َسيِِّدَنا َرُسوِل الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َماَت ُجنَُبا ،  َأص 

. ُهوَرة  ُتُه َمش  َلُم، وِقص  َراُم َعَليِهُم الس 
َلت ُه املََلِئَكُة الكِ  وَغس 

اِِنُّ وَغرُيُه   اب نِ  َعنوَذَكَر الَافُِظ بُن َحَجٍر يف َفت ِح الَباِري: روى الط ََبَ

ِلِب،امل ُ  َعب دِ  ب نُ  َِح َزةُ  ُأِصيَب  :َقاَل  َرِِضَ اللُ َعنُهم َعب اسٍ  َواِهِب، ب نُ  َوَحن َظَلةُ  ط   ال 

ا َم:  الن بِيُّ  َفَقاَل  ُجنَُباِن، َوُُهَ بِِه َوَسل   َرَأي ت إِن  »َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُلُهَم  امل َََلِئَكةَ   «.ُتَغسِّ

ل  َواِحد  عَ ثالثًا:  ، َفَيكِفي ُغس  ة  ِل َأسَباب  ِعد  َتَمَع للُغس   نُهم.إذا اج 

 وبناء عىل ذلك:

ِف إِيَمنِِه،   َخاِتَتِِه، وَضع 
ِ
، وال َيُدلُّ عىل ُسوء َفَمن َماَت ُجنَُبا  ال َيُكوُن آثَِم 

َل  َواِحَدا ، واجَلِديُر باملُؤِمِن أن ال  ُل ُغس  وٍع، وُيَغس  ُ َما َداَمت  َجنَاَبُتُه بَِسَبٍب َمرش 

َل َبعَد ُوُجوبِِه. ه َر الُغس   ذا، والل تعاىل أعلم.ُيَؤخِّ

: هل صحيح بأن الصالة على اجلنازة يف املسجد ال جتوز، لقوله 7السؤال

َمْن َصلَّى َعَلى ِجَناَزٍة ِفي »َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: 

 ؟« َشْيَء َلُهاْلـَمْسِجِد َفال
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: َلـم  : روى اإلمام مسلم َعن  َعاِئَشَة َرِِضَ اللُاجلواب َا َقاَلت   َعنها، َأَن 

بِِه  َواُج الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َسَل َأز  اٍص َأر  ُن َأِِب َوق  ُد ب  َ َسع  ُتُويفِّ

وا بِِجنَاَزتِِه يِف املَ  َوَسل َم َأن   ِجِد، َفُيَصلََِّّي َعَلي ِه، َفَفَعُلوا.َيُمرُّ  س 

َ َفُوِقَف بِِه َعىَل  ِرَج بِِه ِمن  َباِب اجل  نَاِئِز ال ِذي َكاَن  ُحَجِرِهن  ُيَصلََِّّي َعَلي ِه، ُأخ 

 َقاِعِد.إىَِل املَ 

ا  َفَبَلَغُهن  َأن  الن اَس َعاُبوا َذلَِك، َوَقاُلوا: َما َكاَنت َخُل َِبَ َنَاِئُز ُيد  اجل 

ِجَد.املَ   س 

: َما  َع الن اَس إىَِل َأن  َيِعيُبوا َما اَل ِعل َم هَلُم  بِِه، َفَبَلَغ َذلَِك َعاِئَشَة، َفَقاَلت  َ َأْس 

ِجِد، َوَما َصىل  َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه  ـَمس  َعاُبوا َعَلي نَا َأن  ُيَمر  بِِجنَاَزٍة يِف ال 

ِن  بِِه َوَسل َم َعىَل ُسَهي ِل ب  ِف َوعىل آلِِه َوَصح  ِجِد.املَ  َبي َضاَء إاِل  يِف َجو   س 

: والِل َلَقد  َصىل   َا َقاَلت  َضا  َعن  َعاِئَشَة َرِِضَ الُل َعنها، َأَن  َويِف ِرَواَيٍة َأي 

ِجِد  نَي  َبي َضاَء يِف الـَمس  بِِه َوَسل َم َعىَل اب  َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 ُسَهي ٍل َوَأِخيِه.

َمٍة، َوَذَكَر الُفقَ  ُ ُُمَر  َلَة عىل اجِلنَاَزِة َجاِئَزة  َغري  َهاُء َرِِضَ اللُ َعنُهم بَِأن  الص 

بِِه َوَسل َم:  لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِض، لُِعُموِم َقو  يف َأيِّ َمَكاٍن من الَر 

ُض َلَك » َر  ، َوال  ََلُة َفَصلِّ َرَكت َك الص  ِجد   َحي ُثَم َأد  رواه الشيخان َعن  َأِِب َذر  « َمس 

 َرِِضَ اللُ َعن ُه.

 ُهَو يف املََكاِن الَف َضِل:
ِ
َ الُفَقَهاء  َوَلكِن  اخِلَلَف َبَّي 

ا إَِذا  ِجِد إَِذا ُأِمَن َتل ِويُثُه، َأم  َلُة عىل املَي ِت يف املَس  افِِعي ُة: ُتن َدُب الص  َقاَل الش 

َخاُلُه.ِخيَف َتل ِويُث املَ  ِجِد فَل ََيُوُز إِد   س 
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ِويثِِه، َفإِن   ِن َتل  ِجِد، َمَع َأم  َلُة عىل اجِلنَاَزِة يف املَس  ٍُ الص  َوَقاَل الَنَابَِلُة: ُتَبا

. َمن  ََل  ََيُز   ََل  ُيؤ 

ِجِد الذي َتُقوُم فِيِه اجلََم  َرُه َصَلُة اجِلنَاَزِة يف امَلس  َعُة، َوَقاَل الَنَِفي ُة: ُتك 

ِه، َفُهَو  ِ ِه َأو لِـَتَعِّسُّ ِ ِر َغري  ِجِد لَِتَعذُّ َلِة َعَلي َها يف امَلس  َوَلكِن  إَِذا َجَرِت الَعاَدُة بالص 

بِِه َوَسل َم:  لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َتَدلُّوا لَِذلَِك بَِقو  ىَل، َواس  ِخَلُف الَو 

ِجِد َفََل ٍة يِف املَ َصىل  َعىَل ِجنَازَ  َمن  » َء َلهُ س  َرَة  رواه اإلمام أِحد«  ََش  َعن  َأِِب ُهَري 

 َرِِضَ اللُ َعنُه.

 وبناء عىل ذلك:

؛ َوَقاُلوا: 
ِ
ِجِد ِعن َد َُج ُهوِر الُفَقَهاء َلِة عىل اجِلنَاَزِة يف امَلس  َفَل َحَرَج من الص 

ا الَِديُث:  َء َلهُ  املَ َصىل  َعىَل ِجنَاَزٍة يِف  َمن  »َأم  ِجِد َفََل ََش  .« س   َفُهَو َحِديث  َضِعيف 

َرَة َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل  ُه َوَرَد يف ُسنَِن َأِِب داود َعن  َأِِب ُهَري  َوِلَن 

بِِه َوَسل َم:  ِجِد َمن  َصىل  َعىَل ِجنَاَزٍة يِف الـ»اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َمس 

َء َعَلي هِ  ِم.«. َفََل ََش  نِي: من اإِلث   َيع 

ِجِد. َلِة عىل اجِلنَاَزِة يف املَس  اَدِة الَنَِفي ِة الذيَن َقاُلوا بَِكَراِهيَِة الص   ِخَلَفا  للس 

 هذا، والل تعاىل أعلم.

ِلِه : هل صحيح بأن َسيََِّدنا َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آ8السؤال

 َوَصْحِبِه َوَسلََّم َأَمَر بتوسيع القرب عند دفن امليت فيه؟

نَا اجلواب َن َصاِر َقاَل: َخَرج  : روى اإلمام أِحد والَبي َهِقيُّ َعن  َرُجٍل ِمَن ال 

بِِه َوَسل َم يِف ِجنَاَزِة َرُجٍل ِمن  َمَع َرُسوِل الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َن   بِِه ال  َصاِر، َوَأَنا ُغََلم  َمَع َأِِب، َفَجَلَس َرُسوُل الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
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َافَِر َوَيُقوُل:  ، َفَجَعَل ُيوِِص ال  ِ َقَب  َرِة ال  أ ِس، »َوَسل َم َعىَل ُحف  ِسع  ِمن  ِقَبِل الر  َأو 

ِسع  ِمن  ِقَبِل ال ، َلُرب  َوَأو  ِ َلَّي  ج  ٍق )أي رِّ َن ةِ  :َعذ  َلة  بِحملَِها َوَثَمِرَها( َلُه يِف اجل   «.َنخ 

ِ َجالَِسا ، َفَقاَل:  ُتُه عىل َحِفرَيِة الَقَب  ِسع  »ويف ِرَواَيِة َأِِب َعب ِد اللِ َقاَل: َفَرَأي  َأو 

ٍق َلُه يف اجلَن ةِ  .«. من ِقَبِل َرأ ِسِه، َفُرب  َعذ   َوُهَو َحِديث  َصِحيح 

ُرُس  وروى َلِميِّ َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: ِجئ ُت َلي َلة  َأح  َرِع السُّ َد   ابن ماجه َعن ال 

، َفَخَرَج  َم، َفإَِذا َرُجل  ِقَراَءُتُه َعالَِية  بِِه َوَسل  الن بِي  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

بِ  ؟الن بِيُّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
ٍ
 ِه َوَسل َم َفُقل ُت: َيا َرُسوَل اللِ، َهَذا ُمَراء

َشُه. ـَمِدينَِة، َفَفَرُغوا ِمن  ِجَهاِزِه، َفَحَمُلوا َنع   َقاَل: َفَمَت بِال 

َم:  بِِه َوَسل  ُفُقوا بِِه، َرَفَق الُل »َفَقاَل الن بِيُّ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ار 

هُ  بُّ اللَ َوَرُسوَلهُ  بِِه، إِن 
 «.َكاَن َُيِ

َرَتُه، َفَقاَل:  َسَع اللُ َعَلي هِ »َقاَل: َوَحَفَر ُحف  ِسُعوا َلُه، َأو   «.َأو 

َحابِِه: َيا َرُسوَل الِل، َلَقد  َحِزن َت َعَلي ِه. ُض َأص   َفَقاَل َبع 

بُّ اللَ َوَرُسوَلهُ »َفَقاَل: 
ُه َكاَن َُيِ ، إِن   «.َأَجل 

 ىل ذلك:وبناء ع

بِِه  لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِميُقُه، لَِقو  ِ َوَتع  ِسيُع الَقَب  َتَحبُّ َتو  َفُيس 

ِمُقوا»َوَسل َم:  فِنُوا، َوَأع  ِسُعوا، َواد  ِسنُوا، َوَأو  ِفُروا، َوَأح  رواه اإلمام أِحد « اح 

ِن َعاِمٍر َرِِضَ اللُ  اِئَحِة، وأبو داود َعن  ِهَشاِم ب  َعنُه. ِلَن  َذلَِك َأن َفى لُِظُهوِر الر 

ِ املَي ِت. هذا، والل تعاىل أعلم. َوآَكدُ   لَِست 

** ** ** 
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 : أيهما أفضل، إبداء الصدقة والزكاة أم إخفاؤها؟1السؤال

َلصِ اجلواب َمِل َفاِئَدُة اإِلخ  اِر الَع  َ ْس 
،  : إِن  يف إِ

ِ
َياء  يِف وَ والن َجاِة من الرِّ

 دَ تِ االق   ةُ دَ ائِ فَ  اهَ ارِ هَ ظ  إِ 
ِ
ِ اخلَ  يف اسِ الن   يُب غِ ر  تَ وَ  اء   ن  كِ لَ وَ  ،ري 

 يَ الرِّ  ةُ آفَ  يهِ فِ
ِ
 .اء

 س  املُ  مَ لِ عَ  دقَ : نُ َس الَ  اَل قَ 
ِ لَ مَ العَ  زُ رَ ح  أَ  الِّسِّ   ن  أَ  ونَ مُ لِ  لَ وَ  ،َّي 

 ارِ ظهَ اإلِ  يف ن  كِ

 وَ  ،ة  دَ ائِ فَ  ا  َض ي  أَ 
ِّ  عىل تعاىلاللُ  ىنَ ث  أَ  َك لِ ذَ لِ  ٿ ٿ﴿: اَل قَ فَ  ةِ يَ َلنِ والعَ  الِّسِّ

 .[271]البقرة:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

َ إِ  وأَ  لِ َم ع  الَ  ارِ هَ ظ  إِ  ةِ ي  لِ َض ف  أَ  طُ ابِ َض وَ   م  يُ  ال لٍ مَ عَ  ل  كُ  ن  أَ  هوَ : اهَ ارِ ْس 
 نُ كِ

َ إِ   يهِ فِ  ةِ بَ غ  الر   ارُ هَ ظ  إِ وَ  يهِ لَ إِ  ةُ رَ ادَ بَ املُ  ُل َض ف  الَ فَ  ةِ عَ مُ واجلُ  ادِ هَ واجلِ  جِّ كالَ  هُ ارُ ْس 

 يَ الرِّ  ُب ائِ وَ َش  يهِ فِ  ونَ كُ يَ  ال ن  أَ  طِ رَش  بِ  يضِ رِ ح  للت  
ِ
 م  يُ  امَ  ام  أَ وَ  ،اء

َ إِ  نُ كِ  هُ ارُ ْس 

 ُب غِّ رَ يُ  هُ ن  أَ  عَ مَ  يهِ لَ عَ  َق د  َص تَ املُ  يذِ ؤ  يُ  ةِ قَ دَ الص   ارُ هَ ظ  إِ  انَ كَ  ن  إِ فَ  َلةِ والص   ةِ قَ دَ كالص  

ُّ فَ  ةِ قَ دَ الص   يف اَس الن    .ام  رَ َح  اءَ يذَ اإلِ  ن  لَ  ،ُل َض ف  أَ  الِّسِّ

  ن  كُ يَ  ََل   ن  إِ فَ 
 .لِ َض ف  الَ  يف ءُ َم لَ العُ  َف لَ تَ اخ   دقَ فَ  اء  يذَ إِ  يهِ فِ

ُّ : م  و  قَ  اَل قَ فَ   .ة  وَ د  قُ  ةِ يَ نِ ََل العَ  يف انَ كَ  ن  إِ وَ  ةِ يَ نِ ََل العَ  من ُل َض ف  أَ  الِّسِّ

ُّ : م  و  قَ  اَل قَ وَ    ةَ وَ د  قُ  ال ةٍ يَ نِ ََل عَ  من ُل َض ف  أَ  الِّسِّ
 ةِ وَ د  للقُ  ةُ يَ نِ ََل العَ  ام  أَ  ا،يهَ فِ

ِّ  من ُل َض ف  أَ فَ   لِ مَ العَ  ارِ هَ ظ  إِ بِ  اءَ يَ بِ ن  الَ  رَ مَ أَ  وجل   عز  اللَ  ن  أَ  َك لِ ذَ  عىل لُّ دُ يَ وَ  ،الِّسِّ

 دَ تِ لَلق  
ِ
ُ أَ  مَِبِ  ن  ظُ يَ  ن  أَ  وزُ ََيُ  وال ،ةِ و  بُ النُّ  ِب ِص ن  مَ بِ  مهُ ص  َخ وَ  مَِبِ  اء  وامُ رِ ُح  مَن 

ِ لَ مَ العَ  َل َض ف  أَ   .َّي 

 ارِ هَ ظ  اإلِ  من ُل َض ف  أَ  يهِ فِ  اءُ فَ خ  اإلِ فَ  عِ وُّ طَ الت   يف ام  أَ  ،لِ َم ع  الَ  ةِ ام  عَ  يف اذَ هَ 

 الن  
 فَ تِ

ِ
 يَ الرِّ  اء

ِ
 .نهُ عَ  اء
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 وبناء عىل ذلك:

َكاِة ِم   َهاُر الز  اِر، إال إذا َكاَن َُي َشى عىل َفإِظ  َ ىَل من اإِلْس  َتَدى بِِه َأو  ن  ُيق 

.
ِ
َياء ِسِه من الرِّ  َنف 

الُه، وَأَراَد  َر نِي َتُه، وَراَقَب َمو  ىَل، إال إذا َحر  اُر َأو  َ َدَقاِت فاإِلْس  ا يف الص  َأم 

َهارُ  ، فاإِلظ  حِّ ة  يف َزَمِن الشُّ ِجيَع اآلَخِريَن، وَخاص  ىَل. هذا، والُل تعاىل  َتش  َأو 

 أعلم.

** ** ** 
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: إذا احتشت املرأة )وضعت قطعة قطن يف فرجها وغابت( وهي 1السؤال

 صائمة يف رمضان، فهل تفطر وعليها القضاء؟

ُخُل، َوَلي َس ِم  اجلواب ُن َعب اٍس َرِِضَ اللُ َعنُهم: الِفطُر ِم ا َيد  ا : َيُقوُل اب 

 َُي ُرُج. اهـ.

َتَلَف فِيِه الُفَقَهاُء: تَِقاُن باجلَاِمِد اخ   واالح 

طُِر، َيُقوُل اإِلَماُم  َف ُيف  ُخُل اجلَو  افِِعي ُة واَلنَابَِلُة إىل َأن  َما َيد  َذَهَب الش 

َها  َ ُبَعُه َأو  َغري  ُجُل ُأص  َخَل الر  ُض الن َوِويُّ َرِِحَُه اللُ تعاىل: َلو  َأد  ُدُبَرُه، َوَبِقَي الَبع 

َحابِنَا. َفاِق َأص  ُم، باتِّ و   َخاِرَجا  َبَطَل الص 

ِسُد  ِة ُيف  ِوُه من اجَلَواِمِد اجلَاف  ِن َوَنح  َوَذَهَب الَنَِفي ُة إىل َأن  َتَغيَُّب الُقط 

َقى َطَرَفُه َخ  ِسُدُه، َكَم َلو  َأب  َم، َوَعَدَم الت َغيُِّب ال ُيف  و   اِرَجا .الص 

 وبناء عىل ذلك:

، وَعَلي َها  ِجَها يف ََنَاِر َرَمَضاَن َأف َطَرت  َأُة ِقط َعَة الُقط ِن يف َفر  َفإَِذا َغي َبِت املَر 

. هذا، والل تعاىل أعلم.
ِ
اَرِة، هذا ِعن َد َُج ُهوِر الُفَقَهاء  الَقَضاُء ُدوَن الَكف 

الصيام، واآلن منََّ اهلُل  : كنت أفطر يف رمضان، وما كنت أنوي2السؤال

 تعاىل َعَليََّ بالتوبة، فهل جيب َعَليََّ الَقضاء مع الكفارة؟

َصةَ  َعن  : روى اإلمام أبو داود والتمذي اجلواب  َعنَرِِضَ اللُ َعنها،  َحف 

بِِه َوَسل َم  الن بِيِّ  َيامَ  ِمعِ َُي   ََل   َمن  » :َقاَل  َأن هُ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َقب َل  الصِّ

رِ  َفج   «.َلهُ  ِصَيامَ  َفََل  ال 

َياِم َتب ِييُت النِّي ِة َلي َل ، َفَمن  ََل  َين ِو  اَرِة يف الصِّ َط الُفَقَهاُء لُِوُجوِب الَكف  َتَ َواش 
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 َ ُه ََل  َيرش  اَرِة، ِلَن  َب، َفَعَلي ِه الَقَضاُء ُدوَن الَكف 
َياَم، َفَأَكَل َأو ََرِ َياِم.الصِّ  ع  يف الصِّ

 وبناء عىل ذلك:

ي ِل، َوَلِكن   اَرِة، ِلَن َك ََل  ُتَبيِِّت النِّي َة من الل  َفَيِجُب َعَلي َك الَقَضاُء ُدوَن الَكف 

اِدَقُة، َمعَ  َبُة الص  ، لَِذا ََتُِب َعَلي َك الت و  تَِداء  ِر اب  نَِك َعاِزَما  عىل الِفط  ، لَِكو   ُكن َت آثَِم 

اَرٍة. هذا، والل تعاىل أعلم. َِتَا، ُدوَن َكف  َطر  اِم التي َأف   الَي 
ِ
 َقَضاء

 

** ** ** 
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 : هل جيوز للسيد أن يطأ أمته الكافرة؟1السؤال

 َجاِئز  ََرَعا  بِنَصِّ الُقرآِن الَعظِيِم، قال تعااجلواب
ِ
َء اإِلَماء ىل: : إن  ِوط 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿

. وقال تعاىل: [3]النساء:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ*  ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 .[6-5]املؤمنون:  ﴾ڄ

َها: وَطا ، َأَُهُّ  َُرُ
ِ
 اإِلَماء

ِ
ء َط الُفَقَهاُء لِِوط   وقد اشَتَ

امرَأة  يف َغرِي َزَواٍج إال بأن  َيُكوَن  املِل ُك، لن ُه ال ََيِلُّ لَِرُجٍل أن َيَطأَ أوالً: 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ*  ٹ ٹ ٹ ٹ﴿َمالَِكا  هَلَا، لَِقولِِه تعاىل: 

 .﴾ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

، فإن  َكاَنت ََمُوِسي ة  أو ثانيًا:  َمة  أو كَِتابِي ة 
أن َتُكوَن اجلَاِرَيُة ـ الََمُة ـ ُمسلِ

ل  لَِسيِِّدَها املُسلِمِ 
،  َوَثنِي ة  ََل ََتِ ة  َواِج َلو َكاَنت ُحر  لُّ َلُه بالز 

بِِمل ِك الَيِمَِّي، َكَم ال ََتِ

 .[221]البقرة:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄلَِقولِِه تعاىل: ﴿

 وبناء عىل ذلك:

ا إذا َكاَنت ال َتِديُن بِِديٍن  ُؤَها، أم  َتابِي ة  َجاَز لَِسيِِّدَها ِوط 
فإذا َكاَنِت الََمُة كِ

، أو َكاَنت ي َة  َسَمِوي  ُت َُمَلِّ َة ُتَفوِّ ُؤَها، لن  املُرَتد  لُّ لَِسيِِّدَها ِوط 
ة  َفإِن ُه ال ََيِ ُمرَتد 

َواُج ِمنَها َحت ى َتُعوَد لإِلسَلِم، َكَم ال ََيِلُّ َلُه  لُّ َلُه الز 
اِللِّ يف َحقِّ املُسلِِم، فَل ََيِ

 الل تعاىل أعلم.أن َيَطَأَها إذا َكاَنت َأَمة  ِعنَدُه. هذا، و
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: ما هو املقصود من قوله َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: 2السؤال

 ؟«َيَداَك َتِرَبْت»

َرةَ  َأِِب  َعن  : روى اإلمام البخاري اجلواب  الن بِيِّ  َعن ،َعن هُ اللُ  َرِِضَ  ُهَري 

بِِه وَ  َأةُ  ُتن َكُح » :َقاَل َسل َم َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َبعٍ  امل َر   ،ملَِاهِلَا ،ِلَر 

ينِ  بَِذاِت  َفاظ َفر   ،َولِِدينَِها ،َوََجَاهِلَا ،َوِلََسبَِها  «.َيَداكَ  َتِرَبت   ،الدِّ

َعل  َما آُمُرَك، بَِقوِِل:  َيَداكَ  َتِرَبت  وَمعنَاُه:  َفر  »إن  ََل َتف  ينِ  بَِذاِت  َفاظ   «.الدِّ

َعاَء َعَليِه، َبل ُتِريُد والَعرَ  ُب َكاَنت َتُقوُل ِمثَل هذِه الَكلَِمِت، وال ُتِريُد الدُّ

َظاَم، ُدوَن إَِراَدِة َمعنَاُه الَصِلِّ  ، أو اإِلعَجاَب، أو االستِع 
ِ
ء اإِلنَكاَر عىل الَش 

ُر.  الذي هَو الَفق 

 وبناء عىل ذلك:

يِف:  ِ َكاَنت ََتِري عىل َألِسنَِة « َيَداكَ  َتِرَبت  »فهذِه الَكلَِمُة من الَِديِث الرش 

، واملَُراُد ِمنَه اإِلنَكاُر عىل َمن ََل َيأُخذ  بَِوِصي ِة َسيِِّدَنا 
ِ
َعاء ِد الدُّ الَعَرِب من َغري َقص 

بِِه َوَسل َم:  ينِ  بَِذاِت  َفاظ َفر  »َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ، هذا«.الدِّ

 والل تعاىل أعلم.

 : هل جيوز لإلنسان يف عيد احلب أن يقدم هدية لزوجته بهذه املناسبة؟3السؤال

، وهَو ُمرَتبِط  بِِقس  َمعُروٍف اسُمُه اجلواب : ِعيد الُبِّ ِعيد  ُروَماِِنٌّ َجاِهِلٌّ

ِقِه وُفُجوِرِه.  َفاَلنَتاين، الذي ُحِكَم َعَليِه باإِلعَداِم بَِسَبِب فِس 

َم:  بِِه َوَسل  مٍ  لُِكلِّ  إِن  »وَيُقوُل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َوَهَذا ،ِعيدا   َقو 

 َرِِضَ اللُ َعنُها. َعاِئَشةَ  َعن  رواه الشيخان « ِعيُدَنا

ُه َمن َتَشب   ِريَن، لن 
ِمََّي أن َيَتَشب ُهوا بالَكافِ

َه وَقاَل الُفَقَهاُء: ال ََيِلُّ للُمسلِ
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 بَِقوٍم َكاَن َمَعُهم، وُحرِشَ َمَعُهم، وَمن َكث َر َسَواَد َقوٍم َفُهَو ِمنُهم.

 وبناء عىل ذلك:

ُه َتَشبُّه   ا ال ََيُوُز ََرَعا ، لن  وَجَِّي وَغرِيُِهَ فإن  االحتَِفاَل بِِعيِد الُبِّ َبََّي الز 

ُه من الَعَياِد الَوَثنِي ِة  الن ََصانِي ِة، فَل ََيِلُّ ملُِسلٍِم ُيؤِمُن باللِ تعاىل بالَكافِِريَن، ولن 

ُه ال ََيُوُز اإِلَعاَنُة َعَليِه، لَِقولِِه تعاىل:  ُه، َكَم أن  والَيوِم اآلِخِر أن َيفَعَلُه أو ُيِقر 

 .[2]املائدة:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿

ُة َتت بُِع َس  ، وِذَراَعا  وإِن ُه وبُِكلِّ َأَسٍف َصاَرِت الُم  ٍ ا  بِِشَب  َ نََن من َقبَلَها، ِشَب 

 ، َواِج، وِعيَدا  للُحبِّ ، وِعيَدا  للطِّفِل، وِعيَدا  للز  بِِذَراٍعِِ، َفَجَعُلوا ِعيَدا  لأُلمِّ

 وِعيَدا  للُمَعلِِّم.

َهاِت، وِرَعاَيِة الطِّفِل، وَتكِريِم املَُعلِّ  ِظيَم اإِلسَلِم لأُلم  ِم، وَنِِسَ الَقوُم َتع 

َة إال باللِ الَعِلِّ الَعظِيِم ـ هذا، والل  َل وال ُقو  وِجي ِة ـ وال َحو  ي ِة الَعَلَقِة الز  وَأَُهِّ

 تعاىل أعلم.

: أحب شاب فتاة، وهي من أصحاب الغنى، وهو رجل فقري، فرفض 4السؤال

أهلها زواجه من ابنتهم، فاتفق مع الفتاة على الزواج بدون إذن 

 ل يف ذلك حرج شرعي؟وليها، فه

َرِِضَ الُل  ُموَسى َأِِب  َعن  روى اإلمام أِحد والتمذي  أوالً:: اجلواب

بِِه َوَسل َم  الن بِي   َأن  َعنُه،  ٍَ  اَل » :َقاَل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   «.بَِوِِل   إاِل   نَِكا

َرةَ  َأِِب  َعن  وروى ابن ماجه  اللِ َصىل   َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َعنُه  َرِِضَ اللُ ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  ُج  اَل »اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َأةُ  ُتَزوِّ َأةَ  امل َر  ُج  َواَل  ،امل َر  َأةُ  ُتَزوِّ  امل َر 

َسَها انَِيةَ  َفإِن   ،َنف  تِي ِهَي  الز  ُج  ال  َسَها ُتَزوِّ  «.َنف 
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َرِِضَ اللُ َعنها،  َعاِئَشةَ  َعن  ود والتمذي روى اإلمام أِحد وأبو داثانيًا: 

َم  َرُسوَل  َأن   بِِه َوَسل  َم » :َقاَل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َرَأةٍ  َأيُّ  َنَكَحت   ام 

 ِ نِ  بَِغري  ا َدَخَل  َفإِن   ،َباطِل   َفنَِكاُحَها ،َباطِل   َفنَِكاُحَها ،َباطِل   َفنَِكاُحَها َولِيَِّها إِذ   َِبَ

رُ  َفَلَها َتَحل   بَِم  امل َه  ِجَها ِمن   اس  َتَجُروا َفإِن ،َفر  ل َطانُ  اش   «.َلهُ  َوِِل   اَل  َمن   َوِِلُّ  َفالسُّ

َصىل  اللُ َعَلي ِه  الن بِيِّ  َعنَرِِضَ اللُ َعنُه،  َأَنسٍ  َعن  روى الشيخان ثالثًا: 

بِِه َوَسل َم  ِمنُ  اَل » :َل َقاَوعىل آلِِه َوَصح  ب   َحت ى َأَحُدُكم   ُيؤ 
بُّ  َما ِلَِخيهِ  َُيِ

 َُيِ

ِسهِ   «.لِنَف 

 وبناء عىل ذلك:

َسُه لُِعُقوَبٍة من الِل  َض َنف  ِف، وإال َعر  ابُّ من هذا الت ََصُّ َذِر الش  َفل َيح 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿تعاىل، قال تعاىل: 

 .[63]النور:  ﴾ڳ ڳ

َث عن َفَتاٍة َصاِحَبِة ِديٍن وُخُلٍق، وأن َيُكوَن َبينَُه وَبينََها وَعَليِه أن َيب حَ 

ُموَمِة اَلَياِة  وَجَِّي َسَبب  لَِدي  َتَكاُفؤ  يف َأكَثِر الُُموِر، لن  الت َكاُفَؤ َبََّي الز 

وِجي ِة.  الز 

َدى  ، َهل َيرََض ِمثَل هذا الِفعِل إِلح  ابُّ َُمَاِرِمِه؟ ثم  لَِيَتَساَءل  هذا الش 

ر  ِمثَل هذا الِفعِل يف َحقِّ ُأختِِه، أو ابنَتِِه يف امُلسَتقَبِل، َهل َيرََض هذا؟  لَِيَتَصو 

، فالَقاِِض  ِعيِّ َرُه إىل الَقاِِض الرش  َفع  َأم  ا  عىل ذلَك، َفل رَي  وإن  َكاَن ُمَِص 

َجُه الَقاِِض، َفزَ  َواُجُه َيُكوُن َصِحيَحا  إِن  َشاَء الُل َوِِلُّ َمن ال َوِِل  َلُه، َفإِن  َزو 

 تعاىل. هذا، والل تعاىل أعلم

َتاُذ الدكتور أِحد الجي الكردي َحِفَظُه  وقد أضاَف َفِضيَلُة َشي ِخنَا الُس 
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 اللُ تعاىل عىل اجلواب ما يل: 

 ]َوأجاَز النفيُة الزواَج إذا استوف َروَطُه الرشعي َة ولو َل يوافق الَوِلُّ 

 عليِه[. هذا، والل تعاىل أعلم.

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: يقول اهلل تعاىل يف سورة النساء: 5السؤال

 وَلْم َيقل: مهورهن؟ ﴾ڦ ﴿ ملاذا َقاَل: [24]النساء:  ﴾ڦ

َت من أوالً: : اجلواب ُه ََل  ُيؤ  ِرُك عىل اللِ تعاىل، لَن  َتد  الَعبُد امُلؤِمُن ال َيس 

.الِعل ِم إال َقلِيَل ، وإ  ال َكاَن عىل إِيَمنِِه َخَطر 

ٍِ ال َعن امُلت َعِة، لن  اآلَياِت ثانيًا:  ُث عن النَِّكا اآلَيُة الَكِريَمُة َتَتَحد 

َمت  َعَلينَا، وكذلَك اآلَيُة  َماِت التي ُحرِّ ٍِ وَعن املَُحر  ُث عن النَِّكا ابَِقَة َتَتَحد  الس 

َدَها ﴿  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍالتي َبع 

 .[25لنساء: ]ا

َرا  يف الُقرآِن الَعظِيِم، َقاَل تعاىل: ثالثًا:  ُه اللُ تعاىل َأج  ٍِ َسم  ُر يف النَِّكا املَه 

. وَقاَل تعاىل: [25]النساء:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿

 .[50]الحزاب:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

 وبناء عىل ذلك:

ُر، لَن  اللَ تعاىل ِر هَو املَه  ُصوُد  يف الَج  َرا ، فاملَق  ٍِ َأج  َر يف النَِّكا ى امَله   َسم 

ٍَ املُت َعِة َمن ُسوخ  بِآَيِة  ُصوُد بذلَك إَِباَحَة املُت َعِة، وعىل ُكلِّ َحاٍل َفإِن  نَِكا وَليَس املَق 

ٍُ الذي َتث ُبُت بِِه هذِه اُلُقوُق هَو  ِة واملََواِريِث، والنَِّكا َداِق والِعد  الط َلِق والص 

ء  ِمنَها باملُت َعِة. هذا، واللُ تعاىل أعلم.النِّكَ  ِحيُح، وال َيث ُبُت ََش  ٍُ الص   ا
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: ما صحة احلديث الشريف الذي يبني فيه رسول اهلل َصلََّى اهلُل 6السؤال

َعَليِه وَعَلى آِلِه وَصْحِبِه وَسلَََّم بأن الرجل إذا تزوج امرأة وهو ناٍو أن ال 

 يعطيها صداقها، كان زانيًا؟

اِِنُّ يف الَكبرِِي َعن واباجل ُت َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: ُصَهي ٍب : روى الط ََبَ  َسِمع 

َم  َرُسوَل  بِِه وَسل  َم » :َيُقوُل الِل َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َج  َرُجلٍ  َأيُّ  َتَزو 

، َرَأة  طَِيَها ال َأن   َفنََوى ام  مَ  اَت مَ  ،ا  َشي ئَ  َصَداِقَها ِمن   ُيع  َم  َزاٍن، َوُهوَ  َيُموُت  َيو   َوَأيُّ

َتَى َرُجلٍ  ِطَيهُ  ال َأن   َفنََوى ،ا  َبي عَ  َرُجلٍ  ِمن   اش  مَ  َماَت  ،ا  َشي ئَ  َثَمنِهِ  ِمن   ُيع   َيُموُت  َيو 

، َوُهوَ  َاِئنُ  َخاِئن  .« الن ارِ  يِف  َواخل   وهَو َحِديث  َضِعيف 

لِِم َأن  يَ  ُب عىل املُس 
َجِة، وََيُِب الَوَفاُء وَلكِن  ََيِ و  َر من َحقِّ الز  َلَم بَِأن  املَه  ع 

لِِه تعاىل: ﴿  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻبِِه، لَِقو 

لِِه تعاىل: ﴿[4]النساء:  ﴾ۓ ۓ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ . ولَِقو 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ*  ٿ

 .[21-20]النساء:  ﴾ڦ ڤ

 وبناء عىل ذلك:

ُج من فالَِديُث َض  ُجَل الذي َيَتَزو  ، لَن  الر  نَاُه َصِحيح  ، وَلِكن  َمع  ِعيف 

، واخلَاِئُن يف الن اِر، وآكُِل ُحُقوِق  َرَها، َفُهَو َخاِئن  َفَع هَلَا َمه  َرَأٍة وهَو َناٍو أن ال َيد  ام 

ُفَو َعنُه َص  . هذا، والُل اآلَخِريَن يف الن اِر إذا ََل  َيُتب  إىل اللِ تعاىل، أو َيع  اِحُب الَقِّ

 تعاىل أعلم.

: تزوجت من فتاة على مهر مت االتفاق عليه بيين وبني ولي أمرها 7السؤال
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أبيها، وبعد الزواج تنازلت لي عن حقها يف املهر، فاعرتض أبوها 

 عليها، فهل هذا من حقه؟

َأةِ أوالً: : اجلواب َهُب واملَاُل الذي َيُكوُن للَمر  ُر والذ  َها، وإِن   امَله  هَو َحقُّ

َن  
ِرَها وَذَهبَِها وَماهِلَا ملِ َأِة أن َتَتنَاَزَل َعن ََجِيِع َمه  ِط َولِيَِّها، وللَمر  ُر برَِش  َكاَن املَه 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻَقاَل تعاىل: ﴿ إذا كانت  عاِقلة  بالَِغة  َُم تاَرة، َتَشاُء،

 .[4]النساء:  ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

ُه ال إذا َتنَازَ ثانيًا:  ِه، َفإِن  ِ ِجَها أو لَِغري  َراِه لَِزو  ِرَها باإِلك  َأُة َعن َمه  َلِت املَر 

َراِه َيُكوُن َحَراَما . ُه َما ُأِخَذ باإِلك   َيطِيُب آلِخِذِه، لَن 

 وبناء عىل ذلك:

َراٍه، وبُِدوِن ِخَداٍع وُسو ِرَها بُِدوِن إِك  َجُتَك عن َمه   َفإذا َتنَاَزَلت  َلَك َزو 
ِ
ء

اُض. ِتَ َها، وَليَس من َحقِّ َأبِيَها االع   نِي ٍة ِمنَك، فهذا من َحقِّ

َطت  َأَباَها َذَهَبَها أو َماهَلَا أو َشي َئا  من  َجَتَك َأع  َأُلَك: َلو َأن  َزو  وَلكِن  َأس 

ِس  ُض؟ وَأن َت َأد َرى بِنَف  َتِ ِضيَك هذا، وال َتع  ِرَها بُِدوِن ِعل ِمَك، َأُير   َك، َوَربَُّك َمه 

بُّ َأن  ُيَعاِمُلوَك. هذا، واللُ تعاىل أعلم.
َرى بَِك ِمنَك، َفَعاِمِل الن اَس َكَم َُتِ  َأد 

: لقد وجدت فتاة تناسبين للزواج، ولكن أمي ترفض رفضًا شديدًا 8السؤال

 الزواج منها، فهل جيب عليََّ طاعتها؟

َ َلنَا َسيُِّدَنا رَ أوالً: : اجلواب ُسوُل الِل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه لقد َبَّي 

لِِه  ، وذلَك بَِقو  ابُّ َأِة التي َين َبِغي َأن  َيب َحَث َعنَها الش  بِِه وَسل َم ِصَفاِت املَر  وَصح 

بِِه وَسل َم:  َأةُ  ُتن َكُح »َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َبعٍ  امل َر   َهاَوِلََسبِ  ملَِاهِلَا ِلَر 

َفر   َولِِدينَِها َوََجَاهِلَا ينِ  بَِذاِت  َفاظ  َرةَ  َأِِب  َعن  رواه الشيخان « َيَداكَ  َتِرَبت   الدِّ  ُهَري 

 .َعن هُ اللُ  َرِِضَ 
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َواِج ِم ن  ثانيًا:  نَاَءُهم وال َبنَاِِتِم عىل الز  ِرُهوا َأب  ِن َأن  ال ُيك  ََيُِب عىل الََبَوي 

َتاُروََنُم ُهم هَلُ  وَجِة، وكذلَك البِن ُت َُي  م، لَن  االب َن هَو الذي َسَيِعيُش َمَع الز 

َواِج َفَقد َيَقُع يف ُظل ِم  ا عىل الز  ِرَه َأَحُدَُهَ ِج، فإذا ُأك  و  هَي التي َسَتِعيُش َمَع الز 

كُِن أَ   ن  َيُكوَن الت نَاُفُر َبي نَُهَم.الط َرِف الث اِِن، والظُّل ُم ُظُلَمت  َيوَم الِقيَاَمِة، وَأَقلُّ َما ُيم 

ابُِط ثالثًا:  ، هَو الض  ابِّ ِج إِن  َكاَن للَفَتاِة، أو للش  و  تَِياِر الز  ابُِط يف اخ  الض 

، وَليَس َما َيَراُه الََبَواِن. ِعيُّ  الرش 

  َأِِب  َعن  روى التمذي رابعًا: 
ِ
َداء ر   :َفَقاَل  َتاهُ أَ  َرُجَل   َأن  َرِِضَ اللُ َعنُه،  الد 

َرَأة   ِِلَ  إِن   ي َوإِن   ام   .بَِطََلِقَها َتأ ُمُرِِن  ُأمِّ

  َأُبو َقاَل 
ِ
َداء ر  ُت  :الد  بِِه وَسل َم  َرُسوَل  َسِمع  الِل َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َوالِدُ » :َيُقوُل  َسطُ  ال  َواِب  َأو  َن ةِ  َأب  َباَب  لَِك ذَ  َفَأِضع   ِشئ َت  َفإِن   ،اجل  هُ  َأو ال  َفظ   «.اح 

 وبناء عىل ذلك:

َك  د  إىل ُأمِّ فإذا َكاَنِت الَفَتاُة َصاِحَبَة ِديٍن وُخُلٍق، وهَي ُمنَاِسَبة  َلَك، َفَتَود 

ِرَف َسَبَب َرف ِضَها، ثم  َحاِول  َجاِهَدا  ِلَلِّ هذِه  َسُن، وَحاِول  َأن  َتع  بالتي هَي َأح 

عَ  َلِة، واج 
كِ ع  إىل اللِ تعاىل املُش  نَاِعَها، وبَِداَية  وَِنَاَية  َتَض  ل  َوِسيَطا  وَشِفيَعا  هَلَا بِإِق 

 بَِتي ِسرِي الُُموِر َلَك.

َلُه َصىل  اللُ َعَليِه  َتِطيُع َأن  َأُقوَل َلَك إال َقو  ت  َفإِِنِّ ال َأس  َفإِن  َأَبت  وَأَص 

َم: بِِه وَسل  َوالِدُ » وَعىَل آلِِه وَصح  َسطُ  ال  َواِب  َأو  َن ةِ  َأب   َذلَِك  َفَأِضع   ِشئ َت  َفإِن   ،اجل 

َباَب  َفظ هُ  َأو ال  ِه. هذا، واللُ تعاىل أعلم.« اح   وَرِحَم اللُ َوالَِدا  َأَعاَن َوَلَدُه عىل بِرِّ

 : ما حكم الرجل الذي تزوج امرأة وهي يف عصمة الزوج األول؟9السؤال

،  : لقد َذَكرَ اجلواب
ِ
َجاِل يف ُسوَرِة النَِّساء َماِت عىل الرِّ اللُ تعاىل املَُحر 
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 ٻ ٻ ﴿. ثم  َقاَل: [23]النساء:  ﴾ڌ ڌ ڍَفَقاَل: ﴿

َجِة.[24]النساء:  ﴾ٻ َأِة املَُتَزوِّ ٍُ املَر  ُرُم نَِكا  . َيعنِي: ََي 

َرأَ  ُجَل إذا َعَقَد َزَواَجُه عىل ام  َا وَنص  الُفَقَهاُء عىل َأن  الر  َلُم بَِأَن  ٍة وهَو َيع 

َة َعَليَها َوَلو َدَخَل ََبا، لَن   َجة  لَرُجٍل آَخَر، َكاَن َزَواُجُه َِبَا َباطَِل ، وال ِعد  َزو 

َمَة َلُه. َنا ال ُحر  َأُه هَلَا ِزَنا، والزِّ  َوط 

ِل، وهَو ال ِجَها الَو  َمِة َزو  َرَأة  وهي يف ِعص  َج ام  ا إذا َتَزو  َلُم، َوَجَب َأم   َيع 

ا، َفإِن  َتم   ُخوُل َِبَ ِد إذا ََل  َيتِم  الدُّ َة هلذا الَعق  َ ، وال ِعَب  ة  ِريُق َبي نَُهَم ُمَباََرَ الت ف 

ِريُق  ِه َفَيِجُب الت ف  ِ َمِة َرُجٍل َغري  َا يف ِعص  َلُم َأَن  ِد وهَو ال َيع  ُخوُل َِبَا َبعَد الَعق  الدُّ

َتدُّ ِمنُه.َبي نَُهَم ُمبَ  ، وَتع  ة   اََرَ

 وبناء عىل ذلك:

ِد إذا ََل   َجة  لَِرُجٍل آَخَر، فَل ِقيَمَة هلذا الَعق  َا َزو  َلُم َأَن  ُجُل ال َيع  فإذا َكاَن الر 

، َمَع ُوُجوِب  ة  ِريُق َبي نَُهَم ُمَباََرَ ُخوُل َوَجَب الت ف  ُخوُل َِبَا، فإذا َتم  الدُّ َيتِم  الدُّ

َجة  الِعد   َا َزو  َلُم َأَن  َجَها وهَو َيع  ا إذا َتَزو  َء ُشب َهٍة، َأم  ُء َوط  َتََبُ الَوط  ِة َعَليَها؛ َوُيع 

َرا ، َواَل َيث ُبُت  َأُة َمه  َتِحقُّ املَر  ، فهذا ِزَنا ُيوِجُب إَِقاَمَة الَدِّ َعَليِهَم، َواَل َتس  ِ للَغري 

 تعاىل أعلم.َنَسُب الَوَلِد َلُه. هذا، والُل 

: فتاة تقدم بها العمر، ويتقدم منها اخلطاب، ولكن أخوها 10السؤال

 مينعها من الزواج، فماذا تفعل؟

َأِة، والذي من َُج َلتِِه َمن ُعَها من اجلواب : ََنَى اللُ عز  وجل  عن ُظل ِم املَر 

َضاُه من َصاِحِب ِديٍن وُخُلٍق وِذي َكَفاءَ  َواِج ِم ن  َتر  لِِه تعاىل: ﴿الز   ڭٍة، لَِقو 

 ۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
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 ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉ

 .[13]النساء: 

لِِه َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل  َت َقو  َا ُمن َدِرَجة  ََت  َج، لََن  َأِة َأن  َتَتَزو  ومن َحقِّ املَر 

بِِه وَسل َم:  رَشَ  َيا»آلِِه وَصح  َباِب  َمع  َتَطا َمن ،الش  َباَءةَ  ِمن ُكم   عَ اس  ج   ال  َيَتَزو  هُ  ،َفل   َفإِن 

َصنُ  ،لِل َبََصِ  َأَغضُّ  ِج  َوَأح  َتِطع   ََل   َوَمن   ،لِل َفر  مِ  َفَعَلي هِ  َيس  و  هُ  ،بِالص  « ِوَجاء   َلهُ  َفإِن 

 اللِ َرِِضَ اللُ َعنُه. َعب دِ  َعن  رواه الشيخان 

رٍ  ِ ُعذ  َواِج بَِغري  َأُة من  َفَمن ُعَها من الز  ، وإذا ُمنَِعِت املَر  ِعي  َحَرام  وُظل م  ََر 

ل ِم َعنَها. َرَها إىل الَقاِِض لَِكفِّ الظُّ َفَع َأم  َواِج من ِقَبِل َولِيَِّها، َفَلَها َأن  َتر   الز 

 وبناء عىل ذلك:

َم مِ  ة  إذا َتَقد  َعا ، وَخاص  َواِج َحَرام  ََر  نَها َصاِحُب َفَمن ُع َأِخيَها هَلَا من الز 

َرَها إىل الَقاِِض  َفَع َأم  ِديٍن وُخُلٍق َوَرِضَيت  بِِه، َفإذا َأَص  عىل َمن ِعَها َفَلَها َأن  َتر 

 . ِعيِّ َها الرش    َأدَِبَا، َبل هذا من َحقِّ
ِ
َجَها الَقاِِض، وهذا َليَس من ُسوء َحت ى ُيَزوِّ

 هذا، واللُ تعاىل أعلم.

بوالديه وإخوته وبسعادتهم أكثر من اهتمامه بي : زوجي يهتم 11السؤال

 وبسعادتي، فهل من حقه أن يتصرف هذا التصرف؟

لِِه تعاىل:  أوالً:: اجلواب ُروِف، لَِقو  َجَتُه باملَع  ِج َأن  ُيَعاَِرِ َزو  و  ََيُِب عىل الز 

لِِه تعاىل:[19]النساء:  ﴾ۉ ۉ﴿  ڱ ڱ ڳ ڳ﴿ . ولَِقو 

 .[228]البقرة:  ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

بِِه وَسل َم  ثانيًا: ََص َسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  لقد َأو 

ا ، روى اإلمام مسلم  َ  َخري 
ِ
َرةَ بالنَِّساء َصىل  َعن الن بِيِّ َرِِضَ الُل َعنُه،  َعن  َأِِب ُهَري 
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َم  بِِه وَسل  ِمُن » :َقاَل اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ِخِر َفإَِذا باللِ َمن  َكاَن ُيؤ  ِم اآل  َيو  َوال 

رَ  ُكت   ا  َشِهَد َأم  ٍ َأو  لَِيس  َيَتَكل م  بَِخري    ،َفل 
ِ
ُصوا بِالنَِّساء َتو  َأَة ُخلَِقت  ِمن   ،َواس  َفإِن  امل َر 

ََلهُ  ،ِضَلعٍ  َلِع َأع   يِف الضِّ
ٍ
ء َوَج ََش  َتهُ  إِن  َذَهب َت ُتِقيُمهُ  ،َوإِن  َأع  َتُه ََل   ،َكَِّس  َوإِن  َتَرك 

َوَج  َ  ،َيَزل  َأع   َخري 
ِ
ُصوا بِالنَِّساء َتو   «.ا  اس 

اللِ َصىل  َقاَل َرُسوُل : َقاَلت  َرِِضَ اللُ َعنها َعن  َعاِئَشَة وروى التمذي 

بِِه وَسل َم:  لِهِ »اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ُكم  ِلَه  ُ ُكم  َخري  ُ ِل وَ  ،َخري  ُكم  ِلَه  ُ  «.َأَنا َخري 

يِّ َعن  َأبِيِه وروى أبو داود  ِ ُقَشري  ِن ُمَعاِوَيَة ال  يِم ب 
َرِِضَ اللُ َعنُه َعن  َحكِ

َجِة َأَحِدَنا َعَلي هِ الِل، َيا َرُسوَل  :ُقل ُت : َقاَل   ؟َما َحقُّ َزو 

َت » :َقاَل  ُسَوَها إَِذا اك   ،َأن  ُتط ِعَمَها إَِذا َطِعم  َتَسب َت َوَتك  َواَل  ،َتَسي َت َأو  اك 

ِب  ِ هَ  َتض  َوج  َبي ِت  ،َواَل ُتَقبِّح   ،ال   «.َواَل َِت ُجر  إاِل  يِف ال 

 اللُ.َقب َحِك  :َأن  َتُقوَل « َواَل ُتَقبِّح  » :َقاَل َأُبو َداُود

 وبناء عىل ذلك:

َها، وكذلَك عَ  َجَة َحق  و  ِطَي الز  ِج َأن  ُيع  و  طَِي ُكل  ِذي َحق  َفَعىَل الز  َليِه َأن  ُيع 

، وَقد َجَعَل الن بِيُّ َصىل   َوُة والََخَواُت هَلُم َحقٌّ ، واإِلخ  ُه، فالَوالَِداِن هَلَُم َحقٌّ َحق 

ِل، َفَمن َأَراَد َأن   َراِم الَه  ِة يف إِك  ي  ِ َياَر اخلرَي  َم ِمع  بِِه وَسل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

ِن يَ  َجَة والَوالَِدي  و  َمُل الز  لِِه، وهذا َيش  ِسن  إىل َأه  ِمََّي َفل ُيح 
لِ ُكوَن من ِخَياِر امُلس 

َوَة والََخَواِت.  واإِلخ 

َم َكاَن ذلَك  َثَر ِمنِك، َفُرب  تَِمِمِه َِبِم َأك  وَعَليِك َأن  ُتَفتَِِّش َعن َسَبِب اه 

ِصرٍي ِمنِك. هذا، واللُ تعاىل أ  علم.لَِتق 

 : أليس من الواجب ضرب املرأة الناشز بعد الوعظ واهلجر؟12السؤال
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 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ: َيُقوُل الُل تعاىل: ﴿اجلواب

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ
َأِة ُطُرَقا  لِِعَلِجَها، [34]النساء:  ﴾چ َع اللُ َتَباَرَك وتعاىل لِنُُشوِز املَر  . َلَقد ََرَ

ُظ، وَثانِي هُلَا الَوع  ِل.َأو  ، هذا من َباِب الَعد  ٍِ ُ املََُبِّ ُب َغري  ُر، وَثالُِثَها الض    َها اهلَج 

َساُن َفَقد َقاَل تعاىل: ﴿ ُل واإِلح  ا الَفض   ې ۉ ۉَأم 

 .[19]النساء:  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 وبناء عىل ذلك:

ٍٍ لإِلَباَحِة و َ ُمََبِّ َبا  َغري  َأِة لِنُُشوِزَها ََض  ُب املَر  ن  َفَض 
َلي َس للُوُجوِب، وَلكِ

بِِه َوَسل َم َأن  هذا َلي َس من  َ َسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َبَّي 

َياِر.  َشأ ِن الَخ 

 َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُذَباٍب  َأِِب  ب نِ اللِ  َعب دِ  ب نِ  إَِياسِ  َعن  روى أبو داود 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  ُبوا اَل »اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِ  «.اللِ إَِماءَ  َتض 

بِِه َوَسل َم  َرُسولِ  إىَِل  ُعَمرُ  َفَجاءَ   :َفَقاَل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

نَ  َواجِ  َعىَل  النَِّساءُ َن ـ ب  لَ غَ وَ  نَ أ  َتَ ج  اِ ـ  َذِئر  َص  ،ِهن  َأز  َِبِن   يِف  َفَرخ   .ََض 

بِِه َوَسل َم  َرُسولِ  بِآلِ  َفَأَطاَف   َكثرِي   نَِساء  الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُكونَ  َواَجُهن   َيش   .َأز 

بِِه َوَسل َم:  الن بِيُّ  َفَقاَل  دٍ  بِآلِ  َطاَف  َلَقد  »َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ُُمَم 

ُكونَ  َكثرِي   نَِساء   َواَجُهن   َيش   «.بِِخَياِرُكم   ُأوَلِئَك  َلي َس  ،َأز 

َلِق، لَن  الن بِي  َصىل  الُل َعَلي ِه  ُمو إىل َمَكاِرِم الَخ  ِمُن الَقُّ ُهَو الذي َيس  واملُؤ 

َم َمَكاِرَم الَ  بِِه َوَسل َم ُبِعَث لُِيَتمِّ َلِق. هذا، والل تعاىل أعلم.َوعىل آلِِه َوَصح   خ 
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: هل صحيح بأن َسيََِّدَنا َرُسوَل اهلِل َصلََّى اهلُل َعَليِه وَعَلى آِلِه 13السؤال

 وَصْحِبِه وَسلَََّم تزوج من كتابية؟

َتابِي اِت، َوُهُم الَيُهوُد ل: اجلواب
ٍَ الكِ ِمنََِّي نَِكا ٍَ اللُ عز  وجل  للُمؤ  َقد َأَبا

. [5]املائدة:  ﴾ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئاَل تعاىل: ﴿والن َصاَرى، قَ 

َلِمَها.  َوَذاَك َرَجاَء إِيَمَِنَا وإِس 

َحاِب َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه  ُض َأص  َوَقد َفَعَل ذلَك َبع 

 َ َج َسيُِّدَنا ُعث َمُن َرِِضَ الُل َعنُه َنَص  بِِه وَسل َم، َفتََزو  َج َسيُِّدَنا َطل َحةُ وَصح  ، وَتَزو   انِي ة 

. ة  َفُة َرِِضَ الُل َعنُه َُيُوِدي  َج َسيُِّدَنا ُحَذي  ، وَتَزو  انِي ة  َ ُن ُعَبي ِد الِل َرِِضَ اللُ َعنُه َنَص   ب 

بِِه وَسل َم من الِكَتابِي   ا َزَواُج الن بِيِّ َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ِة َفَحَرام  َأم 

َلِمَها. َد إِس  بِِه وَسل َم، إال َبع  ِه َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   يف َحقِّ

َف َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِل  روى الاكم َعن  َعب ِد اللِ بن َأِِب َأو 

بِِه وَسل م:  َج َأَحَدا   َسَأل ُت »َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َرِبِّ عز  وجل  َأن  ال ُأَزوِّ

َطاِِن  َن ِة، َفَأع  َج إاِل َكاَن َمِعَي يِف اجل  تِي، َوال َأَتَزو   «.من ُأم 

 وبناء عىل ذلك:

نَا عز   ُه َربُّ َتص  بِِه وَسل َم اخ  َفَسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

تِِه، من هذِه اخلُُصوِصي اِت وجل  بَِبع   َمِة َعَلي ِه ُدوَن ُأم  ِض اخلُُصوِصي اِت املَُحر 

بِِه  َتابِي ِة، لَن  َسيَِّدَنا َرُسوَل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 
ٍُ الكِ َمِة نَِكا املَُحر 

ُف من َأن  َيَضَع َماَءُه يف َرِحِم َكافِرَ  َ َبَة وَسل َم َأَر  َرُه ُصح  َرَة َتك 
ٍة، ولَن  الَكافِ

بِِه وَسل َم، وعىل هذا ََل  َتُكن  َواِحَدة  من  َرُسوِل الِل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

ِمنَاٍت. هذا، واللُ تعاىل أعلم. َهاِت ُأم   لَِمٍت ُمؤ  ، َبل  ُكن  ُكلُُّهن  ُمس  ِمنََِّي كَِتابِي ة   املُؤ 
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 : هل يصح للمرأة أن تكون وكيلة عن رجل يف إجراء عقد زواج له؟14سؤالال

َرَة َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َقاَل أوالً: : اجلواب روى ابن ماجه َعن  َأِِب ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  َأَة،»َرُسوُل الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َأُة امل َر  ُج امل َر  َواَل  اَل ُتَزوِّ

َسَها ُج َنف  تِي ُتَزوِّ انَِيَة ِهَي ال  َسَها، َفإِن  الز  َأُة َنف  ُج امل َر   «.ُتَزوِّ

َرَة َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ َصىل  الُل  وروى البيهقي َعن  َأِِب ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  أَ »َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُج امل َر  َسَها، اَل ُتَزوِّ َأُة َنف  ُج امل َر  َأَة، َواَل ُتَزوِّ ُة امل َر 

َسَها ُج َنف  تِي ُتَزوِّ  «.إِن  الَبِغي َة ال 

َأَة ال  ثانيًا: افِِعي ِة واَلنَابَِلِة إىل َأن  املَر   من املَالِكِي ِة والش 
ِ
َذَهَب َُج ُهوُر الُفَقَهاء

 : َها، َأي  َ َسَها وال َغري  ُج َنف  َها ُتَزوِّ ِ ِسَها وال َغري  ٍِ عىل َنف  ِد النَِّكا ال ِوالَيَة هَلَا يف َعق 

بِِه َوَسل َم:  لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ، »بالِوالَيِة، لَِقو  ٍَ إاِل  بَِوِِل  اَل نَِكا

ل َطاُن َوِِلُّ َمن  اَل َوِِل  َلهُ  ِن َعب  « َوالسُّ  اٍس َرِِضَ الُل َعنُهم.رواه اإلمام أِحد َعِن اب 

ِشُد إَِلي ِه اَلِديُث  ُكوَرُة، َكَم ُير  َطِة يف الَوِِلِّ الذُّ َتَ َفاِت امُلش  ومن الصِّ

يُف:  ِ ٍَ إاِل  بَِوِِل  »الرش   َوَتن كرُِي الَوِِلِّ فِيِه َدلِيل  عىل ُذُكوَرتِِه.«. اَل نَِكا

ِة الَبالَِغِة الَعاِقَلِة َأن  َوَخاَلَف يف َذلَِك الَنَِفي ُة، َوَقالُ  َأِة الُر  وا: ََيُوُز للَمر 

. َتَحبِّ َلَقا ، إال َأن ُه ِخَلُف املُس  َها ُمط  ِ ٍِ َغري  َد نَِكاِحَها َونَِكا  ُتَباَِرَ َعق 

 وبناء عىل ذلك:

َل    َأص 
ِ
ٍِ بِِعَباَرِة النَِّساء  ال َين َعِقُد النَِّكا

ِ
ِسَها وال َفِعن َد َُج ُهوِر الُفَقَهاء  لِنَف 

، ال َيِصحُّ هذا 
ِ
َجاِل أو النَِّساء َها من الرِّ َ َسَها َأو  َغري  َرَأة  َنف  َجت ام  َها، َفَلو  َزو 

ِ لَِغري 

ىَل، ِخَلَفا   َها من َباِب َأو  ِ ِسَها، َفِلَغري  ٍِ لِنَف  َكا ُه َلي َس هَلَا ِوالَية  يف اإِلن  ُد، ِلَن  الَعق 

َد للَحنَِفي ِة، والَ  ُجِل َأن  َيَتَوىل  َعق  َوُط، َفَيِجُب عىل الر  ُهوِر َأح  ِل اجلُم  ُذ بَِقو  خ 
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. هذا، والل تعاىل أعلم. َرَأة  َل َرُجَل  َعن ُه ال ام  ِسِه، َأو  َأن  ُيَوكِّ  َزَواِجِه بِنَف 

 : أنا يف حالة نفور شديد من زوجيت، فبماذا تنصحين؟15السؤال

ُة : إِن  من َأع  اجلواب ِعنَا الَنِيِف َأن  َتُسوَد املََود  ٍِ يف ََر  َظِم َمَقاِصِد النَِّكا

ِجي ُة ُتب نَى عىل َذلَِك، َقاَل تعاىل: ﴿ و  ، والَيَاُة الز  ِ َجَّي  و  َ الز  َُة َبَّي  ِح   ژ ڈوالر 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
 .[21]الروم:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

ُة: ِهَي املََحب ُة؛  يِن واخلُُلِق ُهَو َفاملََود  أ َفُة؛ َوَصاِحُب الدِّ َُة: ِهَي الر  ِح  والر 

َتِِه َِبَا.  ََحب تِِه هَلَا، َأو لَِرِح 
ا ملِ َجَتُه، إِم  ِسُك َزو   هذا أوالً.الذي ُيم 

ِل، َكَم َيُقوُل ثانيًا:  ِه، َوإِاَلَنُة الَقو  ِب الُقُلوِب َبَشاَشُة الَوج  َباِب َكس  من َأس 

ُض  : َبع 
ِ
 ؛ َوَمن اَلَنت  َكلَِمُتُه َّيِّ  لَ  م  ََل كَ وَ  ،ق  ل  طَ  ه  ج  وَ : َّيِّ  هَ  ء  ََش   الَِبُّ الُعَلَمء

 َوَجَبت  َُمَب ُتُه.

: ﴿ثالثًا:  نَا عز  وجل   گ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژَيُقوُل َربُّ

َساُن إىل [34]فصلت:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ . َفاإِلح 

َتِوي َمَع اإلِ  َجِة ال َيس  و  ِفَها، وال يف َجَزاِئَها الز  َساَءِة، ال يف َذاِِتَا، وال يف َوص 

 .[60]الرِحن:  ﴾؟ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿

 وبناء عىل ذلك:

َلم  َبَأن  الُبُيوَت ال ُتب نَى ُكلَُّها عىل املََحب ِة، َفُهنَاَك ُبُيوت  ُتب نَى عىل املََحب ِة،  َفاع 

َِة، فَ  ِح  َل الِل تعاىل: َوُهنَاَك ُبُيوت  ُتب نَى عىل الر  ر  َقو  َك، َوَتَذك 
َجتِ ُكن  َرِحيَم  بَِزو 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉ ۉ﴿

 .[19]النساء:  ﴾وئ وئ
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َساِن، وهذا من َشأ ِن  اَما  يف َبي تَِك َمَعَها، َوَقابِِل اإِلَساَءَة باإِلح  َفُكن  َبس 

َرَم، َوإَِذا َأب   يِن واخلُُلِق، إَِذا َأَحب  َأك  ، َوَما َصاِحِب الدِّ َِب  ، َفاص  َغَض ََل  َيظ لِم 

َك إال باللِ تعاىل. هذا، والل تعاىل أعلم. ُ  َصَب 

: صديق لي أخربني بأنه عقيم، وأراد الزواج، وسألين ولي الفتاة 16السؤال

 عنه، فهل جيب علي أن أخربه بأنه عقيم؟

يُن الن ِصيَحُة، روى الشيخان أوالً: : اجلواب َرِِضَ اللُ َعنُه  َجِريرٍ  َعن  الدِّ

ُت : َقاَل  بِِه َوَسل َم  َرُسوَل  َباَيع   إَِقامِ  َعىَل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ََلةِ    ،الص 
ِ
َكاةِ  َوإِيَتاء ِح  ،الز  ِلمٍ  لُِكلِّ  َوالنُّص   .ُمس 

 الُل َعَلي ِه َوعىل َصىل   الن بِيِّ  َعنَرِِضَ الُل َعنُه،  َأَنسٍ  َعن  روى الشيخان ثانيًا: 

َم  بِِه َوَسل  ِمنُ  اَل » :َقاَل آلِِه َوَصح  ب   َحت ى َأَحُدُكم   ُيؤ 
بُّ  َما ِلَِخيهِ  َُيِ

ِسهِ  َُيِ  «.لِنَف 

لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه ثالثًا:  ٍِ اإِلن َجاُب، لَِقو  من َأَهمِّ َمَقاِصِد النَِّكا

بِِه َوَسل َم:  ُجواَتزَ »َوَصح  َوُدودَ  و  َوُلودَ  ال  ر   َفإِِنِّ  ،ال 
َُممَ  بُِكم   ُمَكاثِ رواه الاكم « ال 

ِقلِ  َعن  وأبو داود   َرِِضَ الُل َعنُه. َيَسارٍ  ب نِ  َمع 

 وبناء عىل ذلك:

َجى ِشَفاُؤُه، َفَواِجب  َعَلي َك َأن  َتن َصَح  ، وال ُير  ُه َعِقيم  َدا  بَِأن   َفإَِذا ُكن َت ُمَتَأكِّ

  ٍ َبَب، َفََصِّ ِرَف الس  ِوَيِِه، َفإِن  َأَبى إال َأن  َيع  لَِك َلُه: ال َأن َصُحُكم بَِتز   َوِِل  الَفتَاِة بَِقو 

ُح، ال اإِليَذاُء. َدَك بَِذلَِك النُص  ، بَِأن  َقص    َلُه بَِذلَِك، َوُكن  َرِقيَبا  للِ عز  وجل 

ٍَ ُهَو بَِحالِِه لَِوِِلِّ الَفَتاِة َوإِن  َكاَن من الَواِجِب عىل اخلَاطِ  ِسِه َأن  ُيََصِّ ِب َنف 

ُطوَبِة. هذا، والل تعاىل أعلم.  املَخ 
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: هل صحيح بأن الرجل إذا أتى امرأته يف دبرها يبطل عقد 17السؤال

 نكاحه، وجيب عليه أن جيدد العقد عليها؟

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ: َيُقوُل اللُ تعاىل: ﴿اجلواب

ُظ [223]البقرة:  ﴾ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ . َوَلف 

ِة، َفُشبَِّه  ي  رِّ َرُع الذُّ ، إِذ  ُهَو َمز  ة  ِث ُيِفيُد َأن  اإِلَباَحَة ال َتُكوُن إال يف الُقُبِل َخاص  الَر 

ِض من  ُل، بَِم ُيل َقى يف الَر   ِمن النَُّطِف التي ِمن َها الن س 
ِ
َحاِم النَِّساء َما ُيل َقى يف َأر 

 ِر التي ِمن َها الن ب ُت.الُبُذو

اِعُر:  َوَقاَل الش 

َثاُت  ُضوَن َلنَا ُُم َتَ َحاَم َأر   إِن َم الَر 
 

ُع فِيَها َوَعىَل اللِ الن َباُت   ر   َفَعَلي نَا الز 
 

ِن َثابٍِت َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل  َمَة ب  وروى اإلمام أِحد َعن  ُخَزي 

بِِه َوَسل َم: اللِ َصىل  ا ، اَل »للُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َقِّ ِيي ِمَن ال  َتح  إِن  الَل اَل َيس 

َباِرِهن    «.َتأ ُتوا النَِّساَء يِف َأد 

ِن َعب اٍس َرِِضَ الُل َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِل َصىل   وروى التمذي َعن اب 

بِ  َرَأة  »ِه َوَسل َم: اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   اَل َين ُظُر اللُ إىَِل َرُجٍل َأَتى َرُجََل  َأو ام 

ُبرِ   «.يِف الدُّ

َرَة َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َقاَل  وروى اإلمام أِحد َوَأبو داود َعن  َأِِب ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  َرَأَتُه  َمل ُعون  »َرُسوُل الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َمن  َأَتى ام 

 «.يِف ُدُبِرَها

 وبناء عىل ذلك:

َجَها من  َن َزو  َأِة َأن  ُتَكِّ َعا ، وال ََيُوُز للَمر  َياُن املَرَأِة من ُدُبِرَها َحَرام  ََر  َفإِت 
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ُه  ُلَب الط َلَق ِمن ُه ِلَن  َجتِِه َأن  َتط  ، َوِلَن  َذلَِك، َوَمن َأَص  عىل َذلَِك َفإِن  لَِزو  َفاِسق 

ُجُل إىل الِل تعاىل فَل  ، َوَتَعد  عىل ُحُدوِد اللِ تعاىل؛ َفإَِذا َتاَب الر  َل َخبِيث  َهَذا الِفع 

. هذا،  ٍِ ِد النَِّكا ِديِد َعق  ُر إىل ََت  َتاُج الَم  ِجَها، وال ََي  َأِة َمَع َزو   املَر 
ِ
َمانَِع من َبَقاء

 .والل تعاىل أعلم

** ** ** 



 

 
 
 
 

 العدَّة كتاب

 





 

ةاب كت  233 العد 

 

: رجل تزوج من امرأة نصرانية، وبعد الدخول بها طلقها، فهل 1السؤال

 جتب عليها العدة؟

َقٍة، أو ُمَتَوف   َعنَها َزوُجَها، َسَواء  اجلواب ُة َواِجَبة  عىل ُكلِّ ُمَطل  : الِعد 

، وذلَك لَِقولِِه تعاىل: ﴿ َمة  أم ِكَتابِي ة 
 چ ڃ ڃَكاَنت ُمسلِ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ. ولَِقولِِه تعاىل: ﴿[228]البقرة:  ﴾چ چ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ې ې ې ې ۉ ۉ
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ. ولَِقولِِه تعاىل: ﴿[4]الطَلق:  ﴾وئ

 .[234]البقرة:  ﴾ڀ پ پ پ

َدٍة،  َكٍم ُمَتَعدِّ
َقِة أو املَُتَوف  َعنَها َزوُجَها ِلِ َة عىل املَُطل  ُع الِعد  وَأوَجَب الرش 

ِحِم، وَحت ى ال ََيَتِمَع َماُء َواِطَئَِّي َفَأكَثَر يف َرِحٍم َواِحٍد، ِمنهَ  اَءِة الر  ا: الِعل ُم بََِبَ

 َفَتخَتلَِط الَنَساُب وَتفُسُد.

ِة  َة الِكَتابِي ِة يف الط َلِق أو الَوَفاِة َكِعد   إىل أن  ِعد 
ِ
وَذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء

َتابِي ٍة.املُسلَِمِة، لُِعُموِم ا
ِة بُِدوِن َتفِريٍق َبََّي ُمسلَِمٍة وكِ ِة املُوِجَبِة للِعد   لَِدل 

 وبناء عىل ذلك:

. هذا، والل تعاىل أعلم. 
ِ
ُة ِعنَد َُجُهوِر الُفَقَهاء  َفَتِجُب َعَليَها الِعد 

 : امرأة طلقها القاضي الشرعي بغياب زوجها، فمتى تبدأ عدتها؟2السؤال

وِج : َذَهَب اجلواب َة َتبَدُأ من َتاِريِخ َطَلِق الز   إىل أن  الِعد 
ِ
َُجُهوُر الُفَقَهاء

 أو الَقاِِض، إذا َكاَن َطَلُق الَقاِِض ُمََبَما  وَِنَاِئي ا .
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وَجَِّي يف  َقُه عىل َطعِن َأَحِد الز  ، وعل  ا إذا َكاَن َطَلُق الَقاِِض َغرَي َِنَاِئي  أم 

 ذا الط َلُق َنافَِذا  َتَتت ُب َعَليِه آَثاُرُه، َحت ى ُيصبَِح ُمََبَما  وَِنَاِئي ا .َقَراِرِه، فَل َيُكوُن ه

 وبناء عىل ذلك:

َقَها الَقاِِض بِِغَياِب َزوِجَها إال إذا َصاَر  ُة هذِه املَرَأِة التي َطل  فَل َتبَدُأ ِعد 

، أو َقَراُرُه وَطَلُقُه ُمََبَما  وَِنَاِئي ا ، وذلَك بُِمِِضِّ  ِة الط عِن يف الَقَراِر وَل ُيطَعن   ُمد 

ُة. هذا، والل تعاىل أعلم. ِض، َفِعنَدَها َتبَدُأ الِعد  َدا  من َُمَكَمِة الن ق   إذا َجاَء الَقَراُر ُمَؤي 

 : ماذا حيرم على املرأة املعتدة، مع ذكر األدلة؟3السؤال

َتد  اجلواب ُرُم عىل املَرَأِة امُلع  َها:: ََي  ، َأَُهُّ  ِة ُأُمور 

، أوالً:  ِ َحَرام  ِة الَغري  َتد  َبِة ُمع  يَح بِِخط  ِ َفَق الُفَقَهاُء عىل أن  الت َص  َبُة، اِت  اخِلط 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤوذلَك لُِعُموِم َقولِِه تعاىل: ﴿

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
 گ گ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ
 .[235البقرة: ] ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

ِة املَُتَوف  َعنَها َزوُجَها،  َتد  َبِة امُلع  ِريُض بِِخط  ُه ََيُوُز الت ع  َفُقوا عىل َأن  َكَم ات 

. [235]البقرة:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤلَِقولِِه تعاىل: ﴿

ِة الَوَفاِة، ولن  َرُسوَل الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل بِِه  وهَي َواِرَدة  يف ِعد  آلِِه َوَصح 

َمة   َوِهَى  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعىَل  َدَخَل َوَسل َم  ِت  َلَقد  » :َفَقاَل  َسَلَمةَ  َأِِب  ِمن   ُمَتَأيِّ م 
 َأِنِّ  َعلِ

ِضعِ  ،َوِخرَيُتهُ اللِ  َرُسوُل  مِ  يِف  يَوَمو  بَتَهُ  تِل َك  َكاَنت  فَ . «يَقو  .ِخط  اَرُقط نِيُّ  . رواه الد 

وِجي ِة، وذلَك لَِقولِِه تعاىل: ﴿َعَدُم اخلُرُ ثانيًا:   ٻ ٻ ٱوِج من َبيِت الز 
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 ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
ِة من َطَلٍق أو [1]الطَلق:  ﴾ڇ چ َتد  ُه ََيُِب عىل امُلع  . وَنص  الُفَقَهاُء عىل َأن 

َكِن  ٍت ُمَلَزَمُة الس  ٍخ أو َمو  ٍر، وإال َفس  ُرُج ِمنُه إال ِلَاَجٍة أو ُعذ  ِة، فَل ََت  يف الِعد 

.  َكاَنت  آثَِمة 

ُك ثالثًا:  َقِة َطَلَقا  َباِئنَا ، روى َتر  ينَِة، يف َحقِّ املَُتَوف  َعنَها َزوُجَها، واملَُطل  الزِّ

رَ  َجاَءتَرِِضَ اللُ َعنها َقاَلت:  َسَلَمةَ  ُأمِّ اإلمام البخاري عن  الِل  َرُسولِ  إِىَل  َأة  ام 

بِِه َوَسل َم  نَتِي إِن  الِل،  َرُسوَل  َيا :َفَقاَلت  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َ  اب   ُتُويفِّ

ُجَها َعن َها َتَكت   َوَقد ،َزو  ُحُلَها ،َعي نََها اش   ؟َأَفَتك 

بِِه َوَسل َم: اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه وَ  َرُسوُل  َفَقاَل  ِ « اَل »َصح  َتَّي   َأو   َمر 

 «.اَل » :َيُقوُل  َذلَِك  ُكل   ،َثََلثا  

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َقاَل  ُثم   َبَعةُ  ِهَي  إِن َم »الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َأر 

ُهرٍ  َداُكن   َكاَنت   َوَقد   ،َوَعرش    َأش  ي ةِ  يِف  إِح 
َاِهلِ ِمي اجل  َرةِ  َتر  َبع  لِ  َرأ سِ  َعىَل  بِال  َو   «.ال 

نََب  َفُقل ُت  :ُِحَي د   َقاَل  ِمي َوَما :لَِزي  َرةِ  َتر  َبع  لِ  َرأ سِ  َعىَل  بِال  َو   ؟ال 

نَُب  َفَقاَلت   َأةُ  َكاَنِت  :َزي  َ  إَِذا امل َر  ُجَها َعن َها ُتُويفِّ َش  َدَخَلت   ،َزو   َوَلبَِست   ،ا  ِحف 

ا َتُر   َحت ى ،ا  ِطيبَ  َتَس   َوََل   ،اثَِياَِبَ  ََر   َتى ُثم   ،َسنَة   َِبَ ةٍ  ُتؤ   ،َطاِئرٍ  َأو   َشاةٍ  َأو   ِِحَارٍ  بَِداب 

َتضُّ  َم  ،بِهِ  َفَتف  َتضُّ  َفَقل    َتف 
ٍ
ء ُرُج  ُثم   ،َماَت  إاِل   بََِش  َطى ََت  ِمي َبَعَرة   َفُتع   ُثم   ،َفَت 

دُ  ُتَراِجعُ  هِ  َأو   ِطيٍب  ِمن   َشاَءت   َما َبع  ِ  .َغري 

َتضُّ  َما :َمالِك   ُسِئَل   ؟بِهِ  َتف 
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 .ِجل َدَها بِهِ  َت َسُح  :َقاَل 

َها َعن   َأِسيدٍ  بِن ِت  َحكِيمٍ  ُأمِّ وروى أبو داود عن  َجَها َأن  ، ُأمِّ َ  َزو   ُتُويفِّ

َتِكي َوَكاَنت   َتِحُل  ،َعي نَي َها َتش    َفَتك 
ِ
ََلء َ  َقاَل ـ  بِاجل ِ َواُب  :دُ َأِح  لِ  الص    بُِكح 

ِ
ََلء ـ  اجل ِ

َسَلت   اَلة   َفَأر  لِ  َعن   َفَسَأَلت َها ،َسَلَمةَ  ُأمِّ  إىَِل  هَلَا َمو    ُكح 
ِ
ََلء  .اجل ِ

َتِحِل  اَل  :َفَقاَلت   رٍ  ِمن   إاِل   بِهِ  َتك  َتدُّ  ِمن هُ  ُبد   اَل  َأم  َتِحِلَّيَ  ،َعَلي ِك  َيش   َفَتك 

 .بِالن َهارِ  هُ َوَت َسِحينَ  ،بِالل ي لِ 

الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل  َرُسوُل  َعَل   َدَخَل  :َسَلَمةَ  ُأمُّ  َذلَِك  ِعن دَ  َقاَلت   ُثم  

َم  بِِه َوَسل  َ  ِحَّيَ آلِِه َوَصح  َ  َعي نِي َعىَل  َجَعل ُت  َوَقد   ،َسَلَمةَ  َأُبو ُتُويفِّ  .ا  َصَب 

 «.؟َسَلَمةَ  ُأم   َيا َهَذا َما» :َفَقاَل 

َم  :َفُقل ُت   .طِيب   فِيهِ  َلي َس اللِ،  َرُسوَل  َيا َصَب    ُهوَ  إِن 

هَ  َيُشبُّ  إِن هُ » :َقاَل  َوج  َعِليهِ  َفََل  ،ال   َواَل  ،بِالن َهارِ  َوَتن َزِعينَهُ  ،بِالل ي لِ  إاِل   ََت 

  َواَل  ،بِالطِّيِب  َت َتِشِطي
ِ
ن اء ِ هُ  ،بِال   «.ِخَضاب   َفإِن 

  بَِأيِّ  :ُقل ُت  :َقاَلت  
ٍ
ء َتِشطُ  ََش   اللِ؟ َرُسوَل  َيا َأم 

رِ » :َقاَل  د   «.َرأ َسِك  بِهِ  ُتَغلِِّفَّيَ  ،بِالسِّ

 َعىَل  ُنِحد   َأن   ُنن َهى ُكن ا: َقاَلت  َرِِضَ الُل َعنها  َعِطي ةَ  ُأمِّ  َعن  وروى الشيخان 

َق  َميٍِّت  ٍج  َعىَل  إاِل   ،َثََلٍث  َفو  َبَعةَ  َزو  ُهرٍ أَ  َأر  َ  ش  َتِحُل  َواَل  ،ا  َوَعرش   ،َنَتَطي ُب  َواَل  ،َنك 

بَ  َنل َبُس  َواَل  ُبوغَ  ا  َثو   .ا  َمص 

َصىل  اللُ َعَلي ِه  الن بِيِّ  َعنَرِِضَ اللُ َعنها،  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعن  وروى أبو داود 

بِِه َوَسل َم  ُجَهازَ  َعن َها امل َُتَوف  » :َقاَل  َأن هُ َوعىل آلِِه َوَصح  َبُس  اَل  و  َفرَ  َتل   ِمن امل َُعص 

َقةَ  َواَل  ،الثَِّياِب  ُِل   َواَل  ،املَُمش  َتِحُل  َواَل  ،ََت َتِضُب  َواَل  ،ال   «.َتك 
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 وبناء عىل ذلك:

َبُة، اخلُُروُج من  ِِتَا، اخِلط   ِعد 
ِ
ِة َأثنَاَء َقَضاء َتد  ُرُم عىل املَرَأِة املُع  َفَأَهمُّ َما ََي 

ينَُة. هذا، والل تعاىل أعلم. الَبيِت،  الزِّ

: امرأة تويف عنها زوجها، وعندها ُحلي من الذهب وغريه، فهل 4السؤال

 جيوز لبس احللي أثناء العدة؟

ََع الُفَقَهاُء عىل اجلواب ِة وُ : َأَج  لَِمِة يف ِعد  َأِة املُس  َداِد عىل املَر  ُجوِب اإِلح 

ٍٍ َصِحيٍح، وَلو م َجِة.الَوَفاِة من نَِكا و  ِ ُدُخوٍل بالز   ن َغري 

، وملََا َكاَن   َعاَدة 
ِ
َجاِل بالنَِّساء  الرِّ

ِ
َراء اِعَيِة إىل إِغ  ينَِة الد  ُك الزِّ َداُد هَو َتر  واإِلح 

ِة. ِرَيِة َعاَدة  َفُيمنَُع الت َحلِّ بِِه يِف الِعد  ينَِة املُغ   لِب ُس الُِلِّ ِمَن الزِّ

 وبناء عىل ذلك:

َة َفََل ََيُ  ة  ِعد  ينَِة إَذا َكاَنت ُمعَتد  َهِب وبَِغرِيِه ِمَن الزِّ وُز لِلَمرَأِة َأن َتَتَحىل  بِالذ 

َى. هذا، والل تعاىل أعلم.  َرى َأو ُكَب   َوَفاٍة، أو َطََلٍق َباِئٍن َبي نُوَنة  ُصغ 

** ** ** 
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س رضعات مشبعات، فهل : رضعت من زوجة خالي أكثر من مخ1السؤال

 أكون حمرمًا لبنات خالي؟

: روى الشيخان عن َعاِئَشَة َرِِضَ اللُ َعنها، عن الن بِيِّ َصىل  الُل اجلواب

بِِه َوَسل َم َقاَل:  َضاَعةِ  ِمن ََي ُرمُ »َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُرمُ  َما الر   «.الن َسِب  ِمن ََي 

ُل من ا َغاُر، فإذا َرَضَع الطِّف  مَرَأٍة َصاَر َأوالُدَها إِخَوة  َلُه، الكَِباُر والصِّ

 ومن َسُيوَلُد من هذِه املُرِضَعِة يف املُسَتقَبِل.

 وبناء عىل ذلك:

، وَلكِن  َأنَصُحَك بَِعَدِم  َفَبنَاُت َخالَِك ُهن  َأَخَواُتَك، وَأنَت َُم َرم  هَلُن 

َوِة َِبِن   ، واخلَل  َفِر َمَعُهن  َباِب، وُهن  يف ِسنِّ الس  ة  إذا ُكنَت يف ِسنِّ الش  ، وَخاص 

ة  يف َزَمٍن َكُثَر فِيِه لِب ُس َأهِل الن اِر ِعنَد َكثرٍِي من  ، وَخاص  َبا، فالَوَرُع َمط ُلوب  الصِّ

. هذا، والل تعاىل أعلم.
ِ
 النَِّساء

، وأرادت : وجدت امرأة طفاًل رضيعًا، عمره ساعات قليلة، فأخذته2السؤال

أن يكون هلا حمرمًا يف املستقبل، فدفعت الطفل لبنت من بناتها 

 إلرضاعه، وأرضعته، فهل يصبح حمرمًا هلا؟

: روى الشيخان عن َعاِئَشَة َرِِضَ اللُ َعنها، عن الن بِيِّ َصىل  الُل اجلواب

بِِه َوَسل َم َقاَل:  َض  ِمن ََي ُرمُ »َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُرمُ  َما اَعةِ الر   «.الن َسِب  ِمن ََي 

ىَل  َساملِا   َأن  َرِِضَ اللُ َعنها،  َعاِئَشةَ  َعن  وروى اإلمام مسلم  َفةَ  َأِِب  َمو   ُحَذي 

َفةَ  َأِِب  َمعَ  َكانَ  لِهِ  ُحَذي  نِيـ  َفَأَتت ،َبي تِِهم   يِف  َوَأه  نَةَ  َتع  َصىل  الُل  الن بِي  ـ  ُسَهي لٍ  اب 

بِِه َوَسل َم َعَلي ِه َوع َجاُل  َيب ُلغُ  َما َبَلغَ  َقد   َساملِا   إِن   :َفَقاَلت  ىل آلِِه َوَصح   َوَعَقَل  ،الرِّ
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ُخُل  َوإِن هُ  ،َعَقُلوا َما َفةَ  َأِِب  َنف سِ  يِف  َأن   َأُظنُّ  َوإِِنِّ  ،َعَلي نَا َيد   .َشي ئا   َذلَِك  ِمن   ُحَذي 

بِِه َوَسل َم:َصىل  الُل  الن بِيُّ  هَلَا َفَقاَل  ِضِعيهِ »َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُرِمي َأر   ََت 

َهب ،َعَلي هِ  َفةَ  َأِِب  َنف سِ  يِف  ال ِذي َوَيذ   «.ُحَذي 

ُتهُ  َقد   إِِنِّ  :َفَقاَلت   ،َفَرَجَعت   َضع  َفةَ  َأِِب  َنف سِ  يِف  ال ِذي َفَذَهَب  ،َأر   .ُحَذي 

َضاِع، َيعنِي َقبَل أن وَنص  الُفَقَهاُء بأن  املَرَأَة إذ  ا َأرَضَعت  َوَلَدا  يف ِسنِّ الر 

ُرُم من  ُرُم َما ََي  َضاِع ََي  َضاِع، وَبذا الر  بُِح ابنَا  هَلَا من الر  نََتَِّي، ُيص  َيَتَجاَوَز الس 

 الن َسِب.

 وبناء عىل ذلك:

 َ َل، َصاَر ابنَا  هَل َها فإذا َأرَضَعت  بِنُت هذِه امَلرَأِة هذا الطِّف  ا، وَصاَرت  ُأمُّ

َضاِع، وَيُكوُن َُم َرَما  هَلَا يف امُلسَتقَبِل. هذا، والل تعاىل أعلم. ة  َلُه من الر   َجد 

 : هل صحيح بأن الرجل الكبري إذا رضع من امرأة تصبح ُأمًََّا له؟3السؤال

 ھ ھ ھ ھَيُقوُل اللُ َتَباَرَك وتعاىل: ﴿أوالً: : اجلواب

 .[233بقرة: ]ال ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

وٍق  َعن  وروى الشيخان  ُ َرِِضَ الُل  َعاِئَشةُ  َقاَلت  : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  َمِّس 

بِِه َوَسل َم  َرُسوُل  َعَل   َدَخَل َعنها:   َوِعن ِدياللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َتد   ،َقاِعد   َرُجل   ُت  ،َعَلي هِ  َذلَِك  َفاش  ِههِ  يِف  َغَضَب ال   َوَرَأي   .َوج 

َضاَعةِ  ِمن َأِخي إِن هُ الِل،  َرُسوَل  َيا :َفُقل ُت  :َقاَلت    .الر 

نَ » :َفَقاَل  :َقاَلت   َوَتُكن   ان ُظر  َضاَعةِ  ِمن إِخ  َضاَعةُ  َفإِن َم  ،الر   «.امل ََجاَعةِ  ِمن الر 

ُعودٍ  اب نِ  َعنوروى أبو داود   َشد   َما إاِل   ِرَضاعَ  اَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  َمس 
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َعظ مَ  مَ  َوَأن َبَت  ،ال  ُعودٍ  اب نِ  َعن؛ والل ح  َصىل  اللُ َعَلي ِه  الن بِيِّ  َعن َرِِضَ اللُ َعنُه، َمس 

بِِه َوَسل َم  نَاهُ َوعىل آلِِه َوَصح  َعظ مَ  َأن َشزَ » :َوَقاَل  ،بَِمع   «.ال 

اللِ َصىل   َرُسوُل  َقاَل : َقاَلت  الُل َعنها َرِِضَ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعن  وروى التمذي 

بِِه َوَسل َم:  مُ  اَل »اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َضاَعةِ  ِمن َُيَرِّ َعاءَ  َفَتَق  َما إاِل   الرِّ َم   يِف  ال 

ِي  ِفَطامِ  َقب َل  َوَكانَ  ،الث د   «.ال 

اِق  ز   ودٍ عُ س  مَ  ابنِ  إىل ل  ُج رَ  اءَ َج : اَل قَ  يِّ عِ ادِ الوَ  ةَ ي  طِ عَ  ِِب أَ  نعَ وروى َعبُد الر 

َ إِ : اَل قَ فَ   ،هُ َُمُّ أَ  ثم   هُ صُّ مَ أَ  لُت عَ جَ فَ  ا،ُِيَ د  ثَ  يف اهَ نُ بَ لَ  َِصَ حُ فَ  ِت أَ امرَ  َي عِ مَ  ت  انَ كَ  اَن 

 .يَك لَ عَ  تمَ رُ َح : اَل قَ فَ  ،هُ تُ ل  أَ َس فَ  ىوَس مُ  ابَ أَ  يُت تَ أَ فَ 

 .ىوَس مُ  ِِب أَ  إىل ىهَ انتَ  ىت  َح  هُ عَ مَ  انَ م  قُ وَ  امَ قَ فَ : اَل قَ 

 هذا؟ يَت تَ ف  أَ  امَ : اَل قَ فَ 

 .اهُ تَ ف  أَ  بالذي هُ خََبَ أَ فَ 

 امَ  اعُ َض الر   َم ن  إِ  ا؟ذَ هَ  ىرَ تُ  ا  عَ يِض رَ أَ : لِ ُج الر   دِ يَ بِ  ذَ َخ أَ وَ  ،ودٍ عُ س  مَ  ابنُ  اَل قَ فَ 

 .مَ والد   مَ ح  الل   َت بَ ن  أَ 

 ََش  نعَ  وِِن لُ أَ س  تَ  ال: ىوَس مُ  وبُ أَ  اَل قَ فَ 
ٍ
ُ الَ  هذا انَ كَ  امَ  ء  .مكُ رِ هُ ظ  أَ  َّيَ بَ  َب 

 َرَضاَعةَ  اَل َرِِضَ اللُ َعنُهم َقاَل:  ُعَمرَ  ب نِ اللِ  َعب دِ وروى اإلمام مالك عن 

َن   إاِل  
ِضعَ  ملِ َغرِ  يِف  ُأر   .لَِكبرِيٍ  َرَضاَعةَ  َواَل  ،الصِّ

ىَل  َساملِا   َأن   َرِِضَ اللُ َعنها، َعاِئَشةَ  َعن  روى اإلمام مسلم ثانيًا:   َأِِب  َمو 

َفةَ  َفةَ  َأِِب  َمعَ  َكانَ  ُحَذي  لِهِ  ُحَذي  نِيـ  َفَأَتت   ،َبي تِِهم   يِف  َوَأه  نَةَ  َتع  َصىل   الن بِي  ـ  ُسَهي لٍ  اب 

بِِه َوَسل َم.  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

هُ  ،َعَقُلوا َما َوَعَقَل  ،َجاُل الرِّ  َيب ُلغُ  َما َبَلغَ  َقد   َساملِا   إِن   :َفَقاَلت   ُخُل  َوإِن   َيد 
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َفةَ  َأِِب  َنف سِ  يِف  َأن   َأُظنُّ  َوإِِنِّ  ،َعَلي نَا  .َشي ئا   َذلَِك  ِمن   ُحَذي 

بِِه َوَسل َم:  الن بِيُّ  هَلَا َفَقاَل  ِضِعيهِ »َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُرِمي َأر   ََت 

َهب   َعَلي هِ  َفةَ  َأِِب  َنف سِ  يِف  ال ِذي َوَيذ   «.ُحَذي 

ُتهُ  َقد   إِِنِّ  :َفَقاَلت   َفَرَجَعت   َضع  َفةَ  َأِِب  َنف سِ  يِف  ال ِذي َفَذَهَب  ،َأر   .ُحَذي 

 ثالثاً: 
ِ
َم ال َيتََوق ُف عىل َمصِّ الل َبنِ  إىلَذَهَب َُجُهوُر الُعَلَمء َضاَع املَُحرِّ  أن  الر 

ِي، َبل لَ  ا .من الث د  ُل َكاَن ذلَك َرَضاَعا  ُمعَتََبَ َب ِمنُه الطِّف   وََرِ
ٍ
 و ُوِضَع يف إَِناء

َحاِب امَلَذاِهِب، رابعًا:  ُة الَرَبَعُة من َأص   والَِئم 
ِ
َذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء

َحاَبِة الكَِراِم َرِِضَ اللُ َعن اجلَِميِع إىل أن  َرَضاَع الَكبرِِي ال َُيَ  َم وُجلُّ الص  ُم، وإِن  رِّ

َلَِّي. َضاُع املُعَتََبَ َما َكاَن يف الَو   الر 

 ، ُه َمن ُسوخ  ا  بِِه، أو َأن  ابُِق َكاَن َخاص  : َحِديُث َساَِلٍ الس 
ِ
وَقاَل َُجُهوُر الُفَقَهاء

نََب وذلَك ملَِا رواه اإلمام مسلم عن  َها َأن   ،َسَلَمةَ  َأِِب  بِن ِت  َزي  َج  ةَ َسَلمَ  ُأم   ُأم   َزو 

َم  الن بِيِّ  بِِه َوَسل  َواِج  َساِئرُ  َأَبى :َتُقوُل  َكاَنت  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َأز 

َم  الن بِيِّ  بِِه َوَسل  ِخل نَ  َأن  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   بِتِل َك  َأَحدا   َعَلي ِهن   ُيد 

َضاَعةِ  َصة   إاِل   َهَذا َنَرى َماواللِ  :ِئَشةَ لَِعا َوُقل نَ  ،الر  َخَصَها ُرخ  اللِ َصىل   َرُسوُل  َأر 

َم  بِِه َوَسل  ة   لَِساَِلٍ اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِذهِ  َأَحد   َعَلي نَا بَِداِخلٍ  ُهوَ  َفَم  ،َخاص   َِبَ

َضاَعةِ   .َراِئينَا َواَل  الر 

 وبناء عىل ذلك:

ُجَل    فإِن  الر 
ٍ
الَكبرَِي إذا َرَضَع من امَرَأٍة ـ بَِحيُث َلو ُوِضَع الَلِيُب يف إَِناء

ُم، لن   ُه ال َُيَرِّ ة  ـ َفإِن  ِي َزوَجتِِه الَلِيَب ُمَباََرَ ُجُل من َثد  َبُه، أو َرَضَع الر  وََرِ

َلَِّي. ُم َما َكاَن ُدوَن اَلو   الذي َُيَرِّ
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يَِّدِة َعا ا َحِديُث الس  ِئَشَة َرِِضَ اللُ َعنها الذي رواه اإلمام مسلم َفُهَو وأم 

َهاِت املُؤِمنََِّي، َزوَجاِت الن بِيِّ  َخاصٌّ بَِساَِل، بَِدلِيِل َما رواه اإلمام مسلم عن ُأم 

َن بالِل عز  وجل  َأن ُه  َسم  بِِه َوَسل َم، الل َواِت َأق  َما َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ة  بَساَِل. َصة  َخاص   َكاَن إال ُرخ 

 وِمنُهم أصَحاُب املََذاِهِب 
ِ
وهذا َما َعَليِه الَفت َوى ِعنَد َُجُهوِر الُفَقَهاء

ِهي ِة.  يَن، وَهَذا ما َصَدرت َعنُه املََجاِمِع الِفق   املَُعاِصِ
ِ
الرَبَعِة وَحَتى ِعنَد الُفَقَهاء

 هذا، والل تعاىل أعلم.

 

** ** ** 

 





 

 
 
 
 
  كتاب

 الوصايا واملواريث
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 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: ما تفسري قول اهلل تعاىل: 1السؤال

 [8]النساء:  ؟﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

َمَة املرَِياِث ﴿ٹ ٹ ٹ : َقوُلُه تعاىل: ﴿اجلواب  ٹ﴾ أي: ِقس 

َبى ِم ن َليَس بَِواِرٍث، وكذلَك اليَتَاَمى واملََساكَُِّي، َفل رَي  ڤ  َضح  ﴾ أي: َذِوي الُقر 

َتَحب ا . َلِم، ثم  َصاَر ُمس   اإِلس 
ِ
تَِداء ، وَكاَن ذلَك َواِجَبا  يف اب  َكِة َنِصيب  ِ  هَلُم من الت 

ُة الَرَبَعُة إىل َأن  هذِه اآلَيَة َمن ُسوَخة    والَِئم 
ِ
 وَذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء

 بِآَيِة املرَِياِث.

 وبناء عىل ذلك:

َتَحبُّ أن ُيع   َطى للَقِريِب َغرِي الَواِرِث والَيَتاَمى واملََساِكَِّي َشي ئ من َفُيس 

تَِذاِر ملَِن ََل   َياَدِة، واالع  ِد هَلُم بالزِّ ، وذلَك بالَوع  ُروف  َكِة، ثم  ُيَقاُل هَلُم َقول  َمع 
ِ الت 

َط َشي َئا ، وأن ال ُيت بُِعوا الَعَطاَء بامَلنِّ والََذى. هذا، واللُ تعا  ىل أعلم.ُيع 

: رجل مات والده، وترك بيتًا كان قد اشرتاه من قرض ربوي، فهل 2السؤال

 حيل للورثة ذلك البيت؟

ِة، ومن َوَقَع فِيِه َوَجَب َعَليِه اجلواب َمِوي  اِئِع الس  َ م  يف ََجِيِع الرش  َبا ُُمَر  : الرِّ

َبا،  أن َيُتوَب إىل الِل تعاىل، وإذا اسَتقَرَض إِنَسان  َقرَضا   ا ، فهَو ُمط ِعم  للرِّ ِرَبِوي 

ُمول  بالل عنَِة إذا ََل َيُتب  إىل اللِ تعاىل.  وَليَس آِكَل ، وهَو َمش 

ا ، َدَخَل يف ِمل كِِه،  فإذا اشَتَى َشيَئا  َبذا املَاِل الذي اسَتقَرَضُه َقرَضا  ِرَبِوي 

َكِة التي ُتوَرُث  ِ . وإذا َماَت َصاَر من َُجَلِة الت  َبِويِّ  َعنُه، وهَو آثِم  بَِتَعاُملِِه الرِّ
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 وبناء عىل ذلك:

ُه ُيُؤوُل إىل  ، وَماَت َصاِحُبُه َفإِن  َي من َقرٍض ِرَبِوي  فالَبيُت الذي اشُتِ

َض الَقرَض  َوَرَثتِِه، وهَو َحَلل  هَلُم إن  َشاَء اللُ تعاىل، واإِلثُم عىل َمن اقَتَ

، وَنرُجو اللَ َبِوي   تعاىل أن َيُكوَن قد َتاَب إىل اللِ تعاىل من هذا َقبَل َموتِِه. الرِّ

 هذا، والل تعاىل أعلم.

 : ملاذا مل يقض سيدنا عمر َرِضَي اهلُل َعنُه يف الكاللة شيئًا؟3السؤال

ُل اجلواب ِن َعب اٍس َرِِضَ الُل َعنُهم َقاَل: َأَنا َأو  : روى اإلمام أِحد عن اب 

َفظ  َعنِّي َثََلَثا ، َفإِِنِّ َأَخاُف َأن  َمن  َأَتى عُ  َمَر َرِِضَ الُل َعن ُه ِحََّي ُطِعَن، َفَقاَل: اح 

لِف  َعىَل الن اِس  َتخ  ، َوََل  َأس  َكََلَلِة َقَضاء  ا َأَنا َفَلم  َأق ِض يِف ال  ِرَكنِي الن اُس، َأم  اَل ُيد 

. ، َوُكلُّ َم ُلوٍك َلُه َعتِيق   َخلِيَفة 

ُصودُ واملَ  ُلُه تعاىل:  ق   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿بالَكَلَلِة ُهَو َقو 

َكََلَلَة بَِمن  َيُموُت وَلي َس َلُه َوَلد  [176]النساء:  ﴾پ  ال 
ِ
َثُر الُعَلَمء َ َأك  . وَقد َفِّس 

َكََل  َكََلَلُة َمن  ال َوَلَد َلُه؛ وِمن ُهم  َمن  َيُقوُل: ال  ؛ وِمن ُهم  َمن  َيُقوُل: ال  َلُة وال َوالِد 

ُلوِديَن. ِن واملَو  م  للَوَرَثِة َما َعَدا الَوالَِدي   اس 

ِن اخلَط اِب َرِِضَ الُل  ِمنََِّي ُعَمَر ب  ُم الَكََلَلِة عىل َأِمرِي امُلؤ  َل ُحك 
كِ َوَقد ُأش 

ِن ُعَمَر َرِِضَ اللُ َعنُهم َقاَل: ِ َعن اب  ِحيَحَّي  َعىَل  َخَطَب ُعَمرُ  َعنُه، َكَم َجاَء يف الص 

نَى َعَلي ِه،  بِِه وَسل َم، َفَحِمَد اللَ َوَأث  ِمن ََبِ َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َياَء،  َم َنَزَل، َوِهَي ِمن  َِخ َسِة َأش  ِريُمَها َيو  َر َنَزَل ََت  َم  ُد، َأاَل َوإِن  اخل  ا َبع  ُثم  َقاَل: َأم 

ن َطِة وَ  ِ َل، َوَثََلَثُة ِمن ال  َعق  ُر َما َخاَمَر ال  َم  َعَسِل، َواخل  بِيِب َوال  ِر َوالز  ِعرِي َوالت م  الش 



 

 251 الوصايا واملواريثكتاب 

َم  بِِه وَسل  َا الن اُس َأن  َرُسوَل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ُت َأُيُّ َياَء َوِدد  َأش 

َكََل  َدُّ َوال  َبا.َكاَن َعِهَد إَِلي نَا فِيَها، اجل  َواِب الرِّ  َلُة َوَأب َواب  ِمن  َأب 

َوَقد َثَبَت بَِأن  الَكَلَلَة آِخُر َما َنَزَل يف املََواِريِث، َكَم َجاَء يف الَِديِث 

 َرِِضَ اللُ َعن ُه َقاَل: آِخُر ُسوَرٍة 
ِ
اء ََبَ يِف الذي رواه اإلمام البخاري َعن ال  ِ الرش 

، وَ  : ﴿َنَزَلت  َكاِمَلة  َبَراَءة 
ِ
 ٻ ٻ ٱ آِخُر آَيٍة َنَزَلت  َخاِتَُة ُسوَرِة النَِّساء

 ﴾.پ ٻ ٻ

 وبناء عىل ذلك:

 يف الَكَلَلِة، لُِوُجوِد اخِلَلِف 
ِ
َتاء َع َعن اإِلف  َفَسيُِّدَنا ُعَمُر َرِِضَ الُل َعنُه َتَور 

ء  فِيَها َعن َرُسوِل اللِ َص  ِريِفَها، وََل  َيث ُبت  ِعن َدُه ََش  ىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه يف َتع 

بِِه وَسل َم. هذا، واللُ تعاىل أعلم.  وَصح 

: ملاذا حرم سيدنا أبو بكر الصديق َرِضَي اهلُل َعنُه السيدة فاطمة 4السؤال

َرِضَي اهلُل َعنها من مرياثها من أبيها َسيَِِّدَنا َرُسوِل اهلِل َصلََّى اهلُل َعَليِه 

 وَسلَََّم؟ وَعَلى آِلِه وَصْحِبِه

ِل اجلواب ك  : السؤال َما َين َبِغي َأن  َيُكوَن هكذا، َبل  َين َبِغي َأن  َيُكوَن بالش 

يُق َرِِضَ الُل َعنُه َوَرَثَة الن بِيِّ َصىل  الُل َعَليِه  دِّ ٍر الصِّ الت اِِل: ملاذا َحَرَم َسيُِّدَنا َأُبو َبك 

بِِه وَسل َم من ِمريَ   هذا أوالً.اثِِهم؟ وَعىَل آلِِه وَصح 

بِِه ثانيًا:  َ َسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ِعن َدَما ُتُويفِّ

يَِّدَة َفاطَِمَة َرِِضَ  نََتُه الس  ، وَتَرَك اب  وَسل َم َتَرَك َزوَجاتِِه الَكِريَمِت َرِِضَ اللُ َعنُهن 

هُ   ُهم  َوَرَثُة َسيِِّدَنا َرُسوِل الِل  اللُ َعنها، وَتَرَك َعم 
ِ
الَعب اَس َرِِضَ الُل َعنُه، وهؤالء

بِِه وَسل َم.  َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 
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يِق وَفاطَِمَة َرِِضَ اللُ َعنُهم؟ثالثًا:  دِّ َ الصِّ ُضوُع َبَّي   ملاذا ُحَِصَ املَو 

َواَج  َأن   ،َعن َهااللُ  ِِضَ رَ  َعاِئَشةَ  َعن  روى الشيخان  رابعًا: َصىل   الن بِيِّ  َأز 

بِِه وَسل َم  َ  ِحَّيَ اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه  َرُسوُل  ُتُويفِّ

َم  بِِه وَسل  نَ وَصح  رٍ  َأِِب  إىَِل  ُعث َمنَ  َيب َعث نَ  َأن   َأَرد  نَهُ  َبك  َأل   .َثُهن  ِمرَيا َيس 

بِِه  َرُسوُل  َقاَل  َقد   َأَلي َس  :َعاِئَشةُ  َفَقاَلت   اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

نَا َما ،ُنوَرُث  اَل »وَسل َم:   «.َصَدَقة   َتَرك 

َرةَ  َأِِب  َعن  الشيخان  وروى كذلَك  الِل َصىل   َرُسوَل  َأن   ،َعن هُ الُل  َرِِضَ  ُهَري 

بِِه وَسل َم اللُ َعلَ  َتِسمُ  اَل » :َقاَل يِه وَعىَل آلِِه وَصح  ُت  َما ،ا  ِدينَارَ  َوَرَثتِي َيق  دَ  َتَرك   َبع 

 «.َصَدَقة   َفُهوَ  َعاِمِل  وَنةِ ؤُ َومَ  نَِساِئي َنَفَقةِ 

ََلم َعَلي َها َفاطَِمةَ  َأن  َرِِضَ اللُ َعنها،  َعاِئَشةَ  َعن  وروى اإلمام البخاري   الس 

عَ  رٍ  َأَبا َأَتَيا ب اَس َوال  َتِمَسانِ  َبك  َضهُ  ِمرَياَثُهَم  َيل  َمهُ  َفَدكٍ  ِمن   َأر   .َخي ََبَ  ِمن   َوَسه 

رٍ  َأُبو َفَقاَل  ُت  :َبك  َم  الن بِي   َسِمع  بِِه وَسل  َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

نَا َما ،ُنوَرُث  اَل » :َيُقوُل   «.َصَدَقة   َتَرك 

دٍ  آُل  أ ُكُل يَ  إِن َم  اللِ َصىل  اللُ َعَليِه  َرُسولِ  َلَقَراَبةُ واللِ  ،امل َالِ  َهَذا يِف  ُُمَم 

بِِه وَسل َم   .َقَراَبتِي ِمن   َأِصَل  َأن   إَِِل   َأَحبُّ وَعىَل آلِِه وَصح 

 وبناء عىل ذلك:

بِِه وَسل َم ال  ن ِة فالن بِيُّ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ُيوَرُث، َكَم َثَبَت بالسُّ

َثُه من َسيِِّدَنا  َحاَبِة َرِِضَ الُل َعنُهم، ولَِذا ُكلُّ َمن َطَلَب إِر  َاِع الص  يَفِة، وبِإَِج  ِ الرش 

 
ِ
ِد اخلَُلَفاء َتَمر  عىل ذلَك عىل َعه  يِق َرِِضَ اللُ َعنُه َتَراَجَع َعن ُه، واس  دِّ ٍر الصِّ َأِِب َبك 

اِش   ِديَن، إىل َزَمِن َسيِِّدَنا الََسِن َرِِضَ اللُ َعنُه.الر 
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ِط َأَحَدا  من َوَرَثِة َسيِِّدَنا  يِق َفَلم  ُيع  دِّ َد الصِّ َلَقد َتَوىل  اخِلَلَفَة الَفاُروُق َبع 

ِدِه َتَوىل  اخِلَل بِِه وَسل َم، ومن َبع  َفَة َرُسوِل اللِ َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

ِط  َها َسيُِّدَنا َعِلٌّ َرِِضَ اللُ َعنُه َفَلم  ُيع  ِط َأَحَدا ، ثم  َتَوال  َسيُِّدَنا ُعث َمُن َفَلم  ُيع 

ِط َأَحَدا . ِلَف َسيُِّدَنا الََسُن َرِِضَ الُل َعنُه ََل  ُيع  ُتخ   َأَحَدا ، وِعن َدَما اس 

يُق َرِِضَ اللُ َعنُه ََل  ََي رِ  دِّ يَِّدَة َفاطَِمَة َرِِضَ اللُ َعنها من ِمرَياثَِها، فالصِّ ِم الس 

 ، َم َصَدَقة  بِِه وَسل  لَن  َما َتَرَكُه َسيُِّدَنا َرُسوُل الِل َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 وال ُيوَرُث. هذا، واللُ تعاىل أعلم.

** ** ** 





 

 
 
 
 
 كتاب

 واجلنايات احلدود
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 ن أين تقطع يد السارق؟: م1السؤال

ُع َيِدِه، لَِقولِِه تعاىل: اجلواب اِرِق َقط  َفَق الُفَقَهاُء عىل َأن  ُعُقوَبَة الس  : ات 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

 .[38]املائدة:  ﴾ڤ

َمََنَُم( ر َطُعوا َأي  ُعوٍد َرِِضَ اللُ َعنُه َقَرَأ: )َفاق  ، َأن  اب َن َمس 
واه وَجاَء يف اخلَََبِ

 البيهقي.

َصُل   إىل َأن  َقط َع الَيِد َيُكوُن من الُكوِع، وهَو ِمف 
ِ
وَذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء

اِرِق  بِِه وَسل َم َقَطَع َيَد الس  ، لَن  الن بِي  َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   الَكفِّ

 من الُكوِع.

 وبناء عىل ذلك:

وُط  َقت  َُرُ ق  ِغ، ال من فإذا ََتَ س  َطُع من الرُّ َا ُتق  َقِة، َفإَِن  ِ إَِقاَمِة َحدِّ الِّس 

بِِه وَسل َم َأَمَر  َفِق، وال من املِن َكِب، لَن  الن بِي  َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  املِر 

ِغ. هذا، واللُ تعاىل أعلم. س  اِرِق من الرُّ  بَِقط ِع َيِد الس 

 ڤ ڤ ڤ ٹ﴿املقصود من قوله تعاىل: : ما هو 2السؤال
 [16]النساء:  ؟﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

َساَك يف الُبُيوِت، اجلواب ِر الَب َس واإِلم   الَم 
ِ
ء َنى يف بِد  : لقد َكاَن َحدُّ الزِّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱَقاَل تعاىل: ﴿

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

 .[16-15]النساء:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ

انَِيِة َصاَر َمن ُسوَخا   وَبعدَ  اِِن والز  ََع الُفَقَهاُء عىل َأن  اَلب َس للز  ذلَك َأَج 

لِِه تعاىل: ﴿  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀبَِقو 

 .[2]النور:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

اِمِت  ب نِ  ُعَباَدةَ  َعن  وبَِم روى اإلمام مسلم   َل َقا: َقاَل َرِِضَ الُل َعنُه  الص 

بِِه وَسل َم:  َرُسوُل   ،َعنِّي ُخُذوا ،َعنِّي ُخُذوا»اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

رُ  ،َسبِيَل   هَلُن  اللُ  َجَعَل  َقد   بِك  رِ  ال  بِك  ُي  ،ِماَئةٍ  َجل دُ  بِال   بِالث يِِّب  َوالث يُِّب  ،َسنَةٍ  َوَنف 

مُ  ،ِماَئةٍ  َجل دُ  ج   «.َوالر 

فَ  ِت، َرُجَل  َكاَن وات  ُم َحت ى املَو  ج  َصِن الر  اِِن املُح  َق الُفَقَهاُء عىل َأن  َحد  الز 

َصِن َرُجَل  َكاَن أو امَرَأة  ماَئُة  ِ املُح  اِِن َغري  َفُقوا عىل َأن  َحد  الز  ، َكَم ات  أو امَرَأة 

ا .  َجل َدٍة إِن  َكاَن ُحر 

ُلُه تعاىل: ﴿ ا َقو   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ َأم 

َتَلَف الُفَقَهاُء يف الََذى َهل هَو َمن ُسوخ  أم [16]النساء:  ﴾ڄ ڦ . فقد اخ 

ُه َليَس  ُض َذَهَب إىل َأن  ِخِه بِآَيٍة يف ُسوَرِة  النُّوِر، والَبع  ُض إىل َنس  ال؟ َفَذَهَب الَبع 

، لَن ُه من بِيُخ بِاٍق َمَع الَدِّ بِيِخ،  بَِمن ُسوٍخ، فالََذى والت و  َبا بالت و  الَواِجِب َأن  َيَؤد 

. َر الِل عز  وجل  ُتَم َأم  ُتَم، َخاَلف  ُتَا، َفَسق   َفُيَقاُل هَلَُم: َفَجر 

 وبناء عىل ذلك:

ِل، ثم  َبعَد ذلَك ُنِسَخ َحدُّ  َنى اَلب َس واإِليَذاَء بالَقو  فقد َكاَن َحدُّ الزِّ

َصنِ  ِم للُمح  ج  َصِن.الَب ِس بالر  ِ املُح   ، وباجلَل ِد لَِغري 
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َلُم، لَن ُه ال  ُه َليَس بَِمن ُسوٍخ، والُل تعاىل َأع  اِجُح َأن  ، فالر 
ِ
ا َحدُّ اإِليَذاء وَأم 

. هذا، واللُ تعاىل أعلم.  َيَتَعاَرُض َمَع إَِقاَمِة اَلدِّ

 َتَهَك؟: هل جيوز للمرأة أن تنتحر خوفًا على ِعْرِضَها من أن ُين3السؤال

، َقاَل تعاىل: ﴿ل: اجلواب ِ َحق  ِس بَِغري  َلُم َقت َل الن ف  َم اإِلس   چ ڃَقد َحر 

 ہ ہ ۀ ۀ. وَقاَل تعاىل: ﴿[29]النساء:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .[195]البقرة:  ﴾ے ے ھ ھ ھ ہ

 وبناء عىل ذلك:

ُضهَ أوالً:  ِسَها من َأن  ُين َتَهَك ِعر  َأُة التي ََتَاُف عىل َنف  ُكر  َحِديَث املَر  ا، لَِتذ 

بِِه َوَسل َم:  َفظِ »َسيِِّدَنا َرُسوِل الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  « ََي َفظ َك اللَ  اح 

 َرِِضَ الُل َعنُهم. َعب اسٍ  اب نِ  َعنرواه اإلمام أِحد والتمذي والاكم 

اىل، ومن َهِذِه الِعَباَداِت، َبل  َوِمن َفل ُتَحافِظ  عىل َصَلِِتَا َوِعَباَداِِتَا للِ تع

ِل الن اِر  ن َب ثَِياَب َأه  َوى، َوََتَ ِل الت ق  َياَب َأه 
َكاِسَيات  »َأَجلِّ الِعَباَداِت َأن  َتل َبَس ثِ

َرةَ  َأِِب  َعن  رواه اإلمام مسلم « َعاِرَيات   َتب َتِعد  عن  ُهَري  َرِِضَ اللُ َعنُه. َول 

تَِلِط بالرِّ   َجاِل الََجانِِب.االخ 

ِضَها، ِلن  ال ثانيًا: َفا  عىل ِعر  َأِة َأن  َتن َتِحَر َخو  ُرُم عىل املَر  ، ـََي  َبَل َغي ب  َتق  ُمس 

َرا   َر اللُ تعاىل ـ َما ََت َشاُه َقه  َلُم الَغي َب إال اللُ تعاىل، َوإَِذا َوَقَع َِبَا ـ ال َقد  وال َيع 

ذَ  لِِه تعاىل: ﴿َعن َها، َفِهَي ُمع  َم َعَلي َها، لَِقو  ، وال إِث   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ َرة 

َم: [106]النحل:  ﴾ڈ بِِه َوَسل  لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  إِن  الَل ». َولَِقو 

ِرُهوا َعَلي هِ  ُتك  َياَن، َوَما اس  ََطَأ، َوالنِّس  تِي اخل  اَوَز َعن  ُأم  َأِِب  رواه ابن ماجه َعن  « ََتَ

ِغَفاِريِّ َرِِضَ اللُ َعنُه. هذا، والل تعاىل أعلم.  َذر  ال 
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: رجل ضاقت عليه الدنيا، فأقدم على جرمية االنتحار بأخذ 4السؤال

أدوية كثرية، ولكنه مل ميت، وبعد مدة شهر وأكثر مات ميتًة 

 طبيعيًة، فهل يدخل حتت الوعيد الذي ورد يف حق املنتحر؟

تِحَ اجلواب ُه الَعب ُد ـ والِعَياُذ بالِل : االن  َتَحل  اُر َكبرَِية  من الَكَباِئِر، َفإِِن اس 

َتَحق  اخلُُلوَد يف الن اِر، َوَذلَِك للَوِعيِد الذي َجاَء َعن َسيِِّدَنا َرُسوِل  تعاىل ـ َفَقد اس 

بِِه َوَسل َم، روى الشيخان عَ  ِن اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ن  َثابِِت ب 

بِِه َوَسل َم:  اِك َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َقاَل الن بِيُّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ح  الض 

ِقَياَمةِ » َم ال  َب بِِه َيو  َيا ُعذِّ ن   يِف الدُّ
ٍ
ء َسُه بََِش   «.َوَمن  َقَتَل َنف 

َرَة َرِِضَ   الُل َعن ُه، َعن الن بِيِّ َصىل  الُل وروى اإلمام البخاري َعن  َأِِب ُهَري 

بِِه َوَسل َم َقاَل:  َسُه َفُهَو يِف َناِر »َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َمن  َتَرد ى ِمن  َجَبٍل َفَقَتَل َنف 

ى ُسم   َفَقَتَل  س  َدا  فِيَها َأَبَدا ، َوَمن  ََتَ د ى فِيِه َخالَِدا  َُمَل  ُه يِف َيِدِه َجَهن َم َيَتَ َسُه َفُسمُّ َنف 

َسُه بَِحِديَدٍة َفَحِديَدُتُه يِف  َدا  فِيَها َأَبَدا ، َوَمن  َقَتَل َنف  اُه يِف َناِر َجَهن َم َخالَِدا  َُمَل  َيَتَحس 

َدا  فِيَها َأَبَدا   نِِه يِف َناِر َجَهن َم َخالَِدا  َُمَل  ُأ َِبَا يِف َبط   «.َيِدِه ََيَ

ُرُه َفَمِن ا ب  َكبرَِية  من الَكَباِئِر، َوَأم 
َتكِ َتَحَر َوَماَت بَِسَبِب االن تَِحاِر َفُهَو ُمر  ن 

ِل َأم  ال؟ َتِحَل   هلذا الِفع  يُم ُسب َحاَنُه إِن  َكاَن ُمس 
 إىل اللِ تعاىل، َوُهَو الَعلِ

َفاِر، تِغ  َبِة واالس  ، َفَعَلي ِه بالت و  ا إَِذا ََل  َيُمت  َبَة الت ائِبََِّي. َوَأم  َبُل َتو   واللُ عز  وجل  َيق 

 وبناء عىل ذلك:

َثَر،  ٍر َوَأك  َد َشه  َداِمِه عىل االن تَِحاِر إال َبع  َد إِق  َفَم َداَم هذا اإِلن َساُن ََل  َيُمت  َبع 

ُه َقد َتاَب إىل اللِ تعاىل ُجو اللَ تعاىل َأن  َتََبُ ُمن َتِحَرا ، َوَنر  َداِمِه عىل َقت ِل فَل ُيع   من إِق 

اُر  َلَح َوَنَجا، روى الَبز  َبٍة َفَقد َأف  َبٍة، َوَمن  َماَت عىل َتو  ُه َماَت عىل َتو  ِسِه، َوَأن  َنف 

َسِط َعن َجابٍِر َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ  ِغرِي َوالَو  اِِنُّ يف الص  والط ََبَ



 

 261 الدود واجلناياتكتاب 

بِِه َوَسل َم:  َصىل  الُل َعَلي هِ  ( َراِقع  )َتاِئب  »َوعىل آلِِه َوَصح  نِب  ِمُن َواٍه )ُمذ  امُلؤ 

ِعهِ  ( َفَسِعيد  َمن  َهَلَك َعىَل َرق  ِفر  َتغ   هذا، والل تعاىل أعلم.«. ُمس 

: ما حكم من يقول: بأنه جيوز لإلنسان أن يقرتف الفاحشة مع 5السؤال

جيوز اقرتاف الفاحشة معها املرأة غري ااحمصنة، أما ااحمصنة فال 

 حتى ال ختتلط األنساب؟

 ﴾گ ک ک ک ک ڑ ژ ژ : َيُقوُل اللُ تعاىل: ﴿اجلواب

َِن: ﴿[32]اإلْساء:  ِح   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ. وَقاَل تعاىل يف ِصَفاِت ِعَباِد الر 

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

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀوَقاَل تعاىل: ﴿

. [2]النور:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

َصنَِة. ِ املُح  َصنَِة َوَغري  َ امُلح  ق  َبَّي   َفَهِذِه اآلَياُت ََل  ُتَفرِّ

 وبناء عىل ذلك:

َمِت  َفَمن  َقاَل َذلَِك َفَيِجُب َأن  ُينَاَقَش من ِخَلِل اآلَياِت الَكِريَمِة التي َحر 

َ املُح   ق  َبَّي  َنا، والتي ََل  ُتَفرِّ َصنَِة، ومن ِخَلِل الََحاِديِث الزِّ ِ املُح  َصنَِة َوَغري 

َد َذلَك  َصنَِة، َفإِن  َأَص  َبع  ِ املُح  َصنَِة َوَغري  َأِة املُح  َ َحدِّ املَر  َقت  َبَّي  يَفِة التي َفر  ِ الرش 

آِن بِالَ  لِِمََّي، لُِعُموِم َنصِّ الُقر  َاِع املُس  لِِه َفُهَو َكافِر  بِإَِج  ِريِم عىل َقو  ِن، َولَِتح  َري  م 

ِمَيتِِه ِزَنا، َوَبَياِن  بِِه َوَسل َم ُكل  ِمن ُهَم، َوَتس  الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 ُعُقوَبِة ُكل  ِمن ُهَم. هذا، والل تعاىل أعلم.

** ** ** 
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ًا من املال، وَعرََّفُت عليه فرتة من الزمن، فلم : وجدت مبلغًا كبري1السؤال

يأت صاحبه، وإني أريد اخلالص من هذا املال، فما هو السبيل 

 للتخلص منه حبيث ال أكون ضامنًا له يف املستقبل؟

ِب والَغضِّ  أوالً:: اجلواب ِم االلتَِقاِط َبََّي الن د  اِخَتَلَف الُفَقَهاُء يف ُحك 

ِسِه، والذي َأَراُه ُوُجوَب واالستِحَباِب، والَرَ   اِم إذا َكاَن املُلتَِقُط َيعَلُم اخِليَاَنَة من َنف 

ة  يف هذِه الظُُّروِف، َحيُث َكُثَر اخلَاِئنُوَن.  االلتَِقاِط لإِلنَساِن الَِمَِّي، وَخاص 

، وَخاص  ثانيًا:  َقَطِة َسنَة  َكاِمَلة  َف عىل اللُّ ُب عىل املُلَتِقِط أن ُيَعرِّ
ة  إذا ََيِ

ُف َعَليَها يف املََكاِن الذي َوَجَدَها فِيِه، وعىل َأبَواِب  ، وُيَعرِّ رَية 
َكاَنت َكبرَِية  أو َكثِ

ُفَها يف  ِة، َكَم ُيَعرِّ َ ِض َوَساِئِل اإِلعَلِم املَُيِّس  املََساِجِد واجَلَواِمِع، أو عىل َبع 

َفِر.  الَسَواِق، وَأَماكِِن الس 

ظَِها، وال ََيُوُز َلُه َيُد املُ ثالثًا:  َ يف ِحف  َمنَُها إال إذا َقَص  لَتِقِط َيُد َأَماَنٍة ال َيض 

ِة عىل  َق َِبَا َبعَد ُمِِضِّ املُد  ِة الت عِريِف، فإن  َتَصد  ا إال َبعَد ُمِِضِّ ُمد  َق َِبَ أن َيَتَصد 

 واملََساِكَِّي، وَجاَء َبعَد ذلَك َصاِحُب اللَُّقطَ 
ِ
ِة، َفُهَو ـ َصاِحُب املَاِل ـ بَِأَحِد الُفَقَراء

 َخَياَراٍت َثَلَثٍة:

َدَقَة.1  ـ إن  َشاَء َأمََض الص 

َم َماَلُه إىل َغرِيِه بَِغرِي إِذنِِه.2 ُه َسل  َن املُلَتِقَط، لن   ـ وإن  َشاَء َضم 

ُم َقَبُضوا َماَلهُ 3 َن الُفَقَراَء واملََساِكََّي، لَن   بَِغرِي إِذنِِه. ـ وإن  َشاَء َضم 

 وبناء عىل ذلك:

َة َسنٍَة، وََل َيظَهر  َصاِحُب املَاِل، وُكنَت َفِقرَيا   فَت عىل املَاِل ُمد  فإذا َعر 
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 نَِياَبة  عن َصاِحِب املَاِل، وإذا 
ِ
ق  بِِه عىل الُفَقَراء ُه عىل َنفِسَك، وإال َتَصد  ف  ِ فاص 

َتُه، أو َظَهَر َصاِحُب املَاِل َفَعَليَك أن تَ  َلل  َتح  َتُه أو اس  َمح  َتس  ُه إَِليِه، إال إذا اس  ُرد 

َفَك.  َأَجاَز َتََصُّ

أو بِإِمَكانَِك أن َتدَفَعُه إىل َحاكٍِم َأِمٍَّي، أو َقاٍض َأِمٍَّي، للت َخلُِّص من 

ُظُه لَِصاِحبِِه. هذا، والل ا بذلَك َوَجَب َعَليِه ِحف  َمِن، فإذا َقبَِل َأَحُدُُهَ   الض 

 تعاىل أعلم.

 .305/ص  35ر. املوسوعة الفقهية الكويتية: ج: 

: أنا تاجر أبيع السيارات بأقساط معلومة، إىل أجل حمدد، ولكن 2السؤال

أشرتط على املشرتي إذا تأخر عن دفع القسط يف املوعد ااحمدد، 

 فإني أزيد عليه نسبة متفق عليها بيننا، فهل جيوز ذلك؟

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېَتَباَرَك وتعاىل: ﴿ : َيُقوُل اللُاجلواب

َب [280]البقرة:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ . فاإِلسَلُم َرغ 

ِق َعَليِه. ، أو بالت َصدُّ ِِّسِ اِئَن بِإِن َظاِر املُع   الد 

ا  ُط أم  ُه ََر  َفع  ِط الذي َحل  َأَجُلُه وََل َيد  يِن أو الِقس  ُذ ِزَياَدٍة عىل الد  َأخ 

اِئُن ُمَقابَِل  ن ِة. الد  ِم بِنَصِّ الكَِتاِب والسُّ َبا املَُحر  َهاِل، فهذا َعَُّي الرِّ  اإِلم 

 وبناء عىل ذلك:

ِط الذي َحل  َأَجُلُه، ولو  َياَدُة عىل الث َمِن، وال عىل الِقس  لُّ َلَك الزِّ
فَل ََتِ

َبا. هذا، والل ُ الرِّ ي، لن  هذا هَو َعَّي 
 تعاىل أعلم. ات َفقَت عىل ذلَك َمَع املُشَتِ

 : هل جيب َعَليََّ سداد ديون زوجيت، مع العلم بأن هلا مااًل خاصًا بها؟3السؤال

وِج بِِه، وَليَس اجلواب وَجِة ال َعَلَقَة للز  يُن الذي َيُكوُن عىل الز  : الد 
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َد ُدُيوََنَ  ُب عىل امَلرَأِة أن ُتَسدِّ
نَيا وال يف اآلِخَرِة، وََيِ ُؤوال  َعنُه يف الدُّ ا َقبَل َمس 

، وإال َفِهَي ُمنَدِرَجة  ََتَت َقولِِه َصىل   ة  إذا َكاَن ِعنَدَها َمال  َِنَاَيِة َأَجلَِها، وَخاص 

بِِه َوَسل َم:  َغنِيِّ  َمط ُل »اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  بِعَ  َوإَِذا ،ُظل م   ال   َعىَل  َأَحُدُكم   ُأت 

 
ٍ
َيت َبع   َمِلء َرةَ  َأِِب  َعن  ن رواه الشيخا« َفل   َرِِضَ الُل َعنُه. ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  َواِجدِ  َِلُّ »وَقاَل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َمط ُل ـ أي:  ال 

َقاِدرِ    َعىَل  ال 
ِ
نِ  َقَضاء َضهُ  ُعُقوَبَتهُ  َُيِلُّ  ـ هِ َدي   «.َوِعر 

يَانُ  َقاَل  ُضهُ  :ُسف  َب ُس  ُعُقوَبتُهُ وَ  ؛َمَطل َتنِي :َيُقوُل  ِعر   . رواه اإلمام البخاري.ال 

َبَة َعَليَها َفَسوَف ُيقَتصُّ ِمنَها َيوَم الِقَياَمِة إذا ََل   تِّ ُيوَن املَُتَ ِد الدُّ وإذا ََل  ُتَسدِّ

اِئنُوَن.  ُيَساُِم َها الد 

 وبناء عىل ذلك:

تُِّب َعَليَها فَل ََيُِب َعَليَك َسَداُد ُدُيوِن َزوَجتَِك، إال إذا َكاَن ا يُن املَُتَ لد 

اِمَن هَلَا عىل َسَداِد َدينَِها. هذا، والل تعاىل أعلم.  بِنَاء  عىل َطَلبَِك، وُكنَت الض 

: هل جيوز أن أشرتي ذهبًا، وأدفع جزءًا من مثنه، وأسدد الباقي يف 4السؤال

 األجل املسمى بيين وبني البائع؟

اِمِت  ب نِ  اَدةَ ُعبَ  َعن  : روى اإلمام مسلم اجلواب : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  الص 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َقاَل  َهُب »اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َهِب  الذ   ،بِالذ 

ةُ  ِفض  ةِ  َوال  ِفض  َُبُّ  ،بِال  َُبِّ  َوال  ِعريُ  ،بِال  ِعريِ  َوالش  رُ  ،بِالش  رِ  َوالت م  ِ  ،بِالت م  ُح َوامل   ،بِامل ِل ِح  ل 

  َسَواء   ،بِِمث لٍ  ِمث َل  
ٍ
َتَلَفت   َفإَِذا ،بَِيدٍ  َيدا   ،بَِسَواء نَاُف  َهِذهِ  اخ  َص   َكي َف  َفبِيُعوا ،ال 

 «.بَِيدٍ  َيدا   َكانَ  إَِذا ِشئ ُتم  
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َهِب، وال بالوَراِق  َهِب بالذ  اُء الذ  وَنص  الُفَقَهاُء عىل أن ُه ال ََيُوُز َِرَ

ِة، إال َيَدا  بَِيٍد، ملَِا فِيِه من ِرَبا الن ِسيَئِة.الن ق    ِدي 

 وبناء عىل ذلك:

اُه إىل َأَجٍل  َتَ َدا ، وأن َيُكوَن َيَدا  بَِيٍد، ومن اش  َهِب إال َنق  اُء الذ  فَل ََيُوُز َِرَ

 عاىل أعلم.َوَجَب َعَليِه أن َيتُوَب إىل اللِ تعاىل، وأن ال َيُعوَد إىل ذلَك. هذا، والل ت

: والدي يكلفين بشراء بعض األغراض للبيت، فأشرتيها، وأدفع 5السؤال

مثنها، ويسألين والدي عن مثنها، فأقول له مثنها، فيعطيين زائدًا 

 عن مثنها، فهل هذا يعترب من الربا؟

ِه، وَأن  َيُكوَن َُم  اجلواب ا  بَِوالَِدي   َأن  َيُكوَن َبار 
ِ
ء ُبوَبا  : ِمن َسَعاَدِة املَر 

ُه َِبَِم َسَبَبا   ِه، وََل  ََي َعل  بِر  َرَك َوالَِدي  اُن عىل َمن َأد  َ ُة واخلُِّس  َ ا، والَِّس   ِعن َدُُهَ

َرةَ يف ُدُخولِِه اجلَن َة، روى اإلمام مسلم  َعن الن بِيِّ َرِِضَ اللُ َعنُه،  َعن  َأِِب ُهَري 

بِهِ  َم  َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   ُثم   ،ُثم  َرِغَم َأن ُف  ،َرِغَم َأن ُف » :َقاَل وَسل 

 «.َرِغَم َأن ُف 

 اللِ؟َمن  َيا َرُسوَل  :ِقيَل 

َن ةَ » :َقاَل  ُخل  اجل  َلي ِهَم َفَلم  َيد 
ا َأو  كِ  َأَحَدُُهَ

ِه ِعن َد ال كََِبِ َرَك َأَبَوي   «.َمن  َأد 

َعُلُه َوالُِدَك َمَعَك َما ه طِيَك َفَم َيف  َو إال َدلِيل  عىل َمَكاَنتَِك ِعن َدُه، وَما ُيع 

َبا. َتََبُ من الرِّ َعا ، وال ُيع  َياَدِة ال َحَرَج فِيِه ََر  اُه من الزِّ  إِي 

 وبناء عىل ذلك:

َبا يف هذِه  َت، وال ُوُجوَد للرِّ َياَدِة التي َتأ ُخُذَها َعم  َدَفع  فَل َحَرَج من الزِّ

َأَلِة، وأَ  ٍ إِن  َشاَء اللُ تعاىل. هذا، واللُ تعاىل أعلم.املَس   ن َت وَأُبوَك بَِخري 
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: والدي قسم ماله بني إخوتي وأخواتي مجيعًا، وأعطى حصيت 6السؤال

 لواحد من إخوتي، فهل جيب عليه أن يعطيين حصيت؟

ِسيَم املَاِل عىل الَوالِد يف َحَياِة الَِب َجاِئز  ََرَعا ، ولكاجلواب ن عىل : َتق 

بِهِ  ُكوِر واإِلَناِث، لَِقولِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   أن َيُكوَن بالت َساِوي َبََّي الذُّ

ِدُلوا»َوَسل َم:  َ  اع  اَلِدُكم   َبَّي  َعِطي ةِ  يِف  َأو   هذا أوالً.رواه اإلمام البخاري. « ال 

َمانَِك من ثانيًا:  َنِصيبَِك، وإِعَطاِئِه لَِخيَك َحَرام  َما َفَعَلُه َوالُِدَك من ِحر 

ل ُم ُظُلَمت  َيوَم الِقَياَمِة، وََيُِب عىل َوالِِدَك أن  ، والظُّ ََرَعا ، واعتَِداء  وُظل م 

 َيُتوَب إىل اللِ تعاىل من هذا.

: ﴿ثالثًا:   ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئَيُقوُل َموالَنا عز  وجل 

ِل الذي َفَعَلُه َوالُِدَك . فإذا َكاَن َأُخوَك [2]املائدة:  ﴾ېئ ۈئ َيعَلُم َبذا الِفع 

ِم، وال ََيُوُز َلُه أن ُيِقر  َوالَِدَك عىل هذا، لن ُه من  َفَيُكوُن ُمِعينَا  لَِوالِِدَك عىل اإِلث 

ِم. ن ِب واإِلث  يَكا  يف الذ  ِم َكاَن ََرِ  َرِِضَ باإِلث 

 وبناء عىل ذلك:

ُرد  إَِليَك َنِصيَبَك من املَاِل الذي َأَخَذُه من َفالَوىَل يِف َحقِّ َأِخيَك أن يَ 

ِم، وَكيَف َيرََض  َنا  لَِوالِِدَك عىل اإِلث  ، وَأن اَل َيُكوَن َعو  َوالِِدَك، وإال َكاَن آثَِم 

بِِه َوَسل َم َيُقوُل:  ِمنُ  اَل »َأُخوَك َبذا والن بِيُّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ُيؤ 

ب   َحت ى ُدُكم  َأَح 
بُّ  َما ِلَِخيهِ  َُيِ

ِسهِ  َُيِ َرِِضَ الُل  َأَنسٍ  َعن  ؟ رواه الشيخان «لِنَف 

 َعنُه. هذا، والل تعاىل أعلم.

** ** ** 
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: إذا كانت رموش عني املرأة قصرية، فهل جيوز هلا أن تركب 1السؤال

 رموشًا صناعيًة؟

َمءَ  َعن  مام مسلم : روى اإلاجلواب رٍ  َأِِب  بِن ِت  َأس  َرِِضَ الُل َعنها  َبك 

َرَأة   َجاَءت: َقاَلت   بِِه َوَسل َم  الن بِيِّ  إىَِل  ام   َيا :َفَقاَلت  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

نَة   ِِل  إِن  اللِ،  َرُسوَل  َبة  َح  َأَصاَبت َها ـ َتصِغرُي َعُروٍس ـ  ُعَريِّسا   اب  َق  ،ص   َفَتَمر 

ُرَها  ؟َأَفَأِصُلهُ  ،َشع 

َواِصَلةَ الُل  َلَعنَ » :َفَقاَل  ِصَلةَ  ال  َتو   «.َواملُس 

ِص الن بِيُّ َصىل  اللُ َعَلي ِه  عِر، فإذا َل ُيَرخِّ ِل الش  ُموِش من َوص  وَتركِيُب الرُّ

َم ملَِن َتَساَقَط َشعُرَها بَِس  بِِه َوَسل  َبِب املََرِض َمَع الَاَجِة إَِليِه، فمن َوعىل آلِِه َوَصح 

ِل ُرُموِش الَعَِّي بُِرُموٍش ِصنَاِعي ٍة.  َباِب َأوىَل َعَدُم َجَواِز َوص 

 وبناء عىل ذلك:

 الِل تعاىل 
ِ
فَل ََيُوُز َتركِيُب ُرُموٍش ِصنَاِعي ٍة، وعىل املَرَأِة أن َترََض بَِقَضاء

َها  .وَقَدِرِه، وهذا َخري  يف َحقِّ

نَاِعي ِة ُتَسبُِّب التَِهاَب   بأن  ُرُموَش الَعَِّي الصِّ
ِ
وقد َذَكَر َبعُض الَِطب اء

اِرُع من  عِر، وَحَساِسي ة  ُمزِمنَة  باجِللِد والِعَِّي، وقد َمنََع الش  اجلُُفوِن، وَتَساُقَط الش 

بِِه َوَسل   رَ  اَل »َم: ذلَك، لَِقولِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ارَ  َواَل  ََضَ رواه « َِضَ

 َرِِضَ اللُ َعنُهم. َعب اسٍ  اب نِ  َعنِ اإلمام أِحد 

نَاِعي ُة ال َتُضُّ بِالَعَِّي، وَكاَن النَاظُِر إليَها ِمَن  ا إَذا َكاَنت الُرُموُش الصِّ أم 

 أو ِمن َُمَاِرِم املَرَأِة، وبِالن ظَرِة الُوىَل ُيعَرُف 
ِ
َا ُرُموش  ِصنَاِعي ة  َفََل َحَرَج النَِساء أَن 
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َا يف َهِذِه الَاَلِة َتُكوُن مَن  يِف َتركِيبَِها، برَِشِط أن ال َيراَها الِرَجاُل الَجانُِب، لَن 

 الِزينَِة التِي ََيُِب َسُتَها. هذا، والل تعاىل أعلم.

ملدة أشهر،  : ظهرت اآلن بعض وسائل املكياج للمرأة، ويكون دائمًا2السؤال

 أو سنوات، فهل جيوز استعمال هذا النوع من املكياج؟

وِج، أوالً: : اجلواب اِستِعَمُل املِكَياِج للَمرَأِة  ال َمانَِع فِيِه ََرَعا  إذا َكاَن للز 

 امُلسلَِمِت.
ِ
 أو َأَماَم النَِّساء

ُط جِلََواِز استِعَمِل املِكَياِج أن ال َيُكوَن ثانيًا:  َمٍة ُيشَتَ من َمَواد  َنِجَسٍة ُُمَر 

َجاُل الََجانُِب. ُط أن ال َيُض  بَِوجِه املَرَأِة، وأن ال َيَراُه الرِّ  ََرَعا ، َكَم ُيشَتَ

ِم  فهذا ال ثالثًا:  َمِن عن َطِريِق الَوش  ٍة من الز  ُد 
اِئُم ملِ إذا َكاَن املِكَياُج الد 

َم مَ  نِهيٌّ َعنُه ََرَعا ، لَِقولِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه ََيُوُز ََرَعا ، لن  الَوش 

بِِه َوَسل َم:  َواِصَلةَ اللُ  َلَعنَ »َوَصح  ِصَلةَ  ال  َتو  َواِشَمةَ  ،َوامل ُس  ِشَمةَ  َوال  َتو  رواه « َوامل ُس 

َرةَ  َأِِب  َعن  اإلمام البخاري   .َعن هُ اللُ  َرِِضَ  ُهَري 

ا إذا َكارابعًا:  َمِن عن َطِريِق االختِضاِب أم  ٍة من الز  ُد 
اِئُم ملِ َن املِكَياُج الد 

بَاِغ الذي َيُكوُن عىل َظاِهِر اجِللِد، وَكاَن من َمَواد  َطاِهَرٍة، فإن ُه ََيُوُز ََرَعا ،  والصِّ

ا  بِِجلِد املَرأَ   الََجانِِب، وأن ال َيُكوَن َضار 
ُب أن ُيسَتَ عن َأعَُّيِ

 ِة.ولكن ََيِ

 وبناء عىل ذلك:

ا إذا  ِم، فهذا ال ََيُوُز ََرَعا ، أم  اِئُم عن َطِريِق الَوش  فإن  َكاَن املِكَياُج الد 

ِط أن ال َيُكوَن من  رَش 
ُه ََيُوُز ََرَعا ، بِ ب ِغ، فإن  َكاَن عن َطِريِق االختِضاِب أو الص 

َمَن املَرَأُة أن ال َيَراَها َأَحد  من َمَواد  َنِجَسٍة، وأن ال َيُض  بِِجلِد املَرَأِة، و أن َتض 

ِهَها، وإال فَل ََيُوُز.  هذا املِكَياِج عىل َوج 
ِ
َة َبَقاء َجاِل الََجانِِب ُمد   الرِّ
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 وَل ُص وُ  عُ نَ تَ  ،ة  يكَ مِ اج َس كيَ املِ  ةُ ادَ ت مَ انَ ا كَ ذَ إِ  هُ ن  أَ وَكَذلَِك ََيُِب الَتنَبُُّه إىِل 

 املَ 
ِ
  ُب جِ يَ فَ  ،ةِ رَشَ البَ  ىلإِ  اء

 ُض الوُ  ةِ ادَ رَ إِ  ندَ عِ  َك لِ ذَ  ةُ الَ زَ إِ
ِ
 ىَل عَ  ة  وعَ وُض ت مَ انَ ا كَ ذَ إِ  ،وء

 اعَض الَ  نَ مِ  وٍ ض  عُ 
ِ
 ُج  يِّ ن أَ و عَ َأَِ ،ء

ٍ
 يضِ الَ  نَ مِ  رِ هُ طَ الت   ةِ ادَ رَ إِ  ندَ عِ  سمِ اجلِ  نَ مِ  زء

 .ةِ ابَ نَ اجلَ  وِ أَ  اسِ فَ النِّ  وِ أَ 

ِهَها، وذلَك  وََتُدُر املَُلَحَظُة ُهنَا: بَأن هُ  ُب عىل املَرَأِة أن َِتَتم  بِنََضاَرِة َوج 
ََيِ

َقَها يف الن اِر َيوَم  نَا عز  وجل  َخل  ِوَي َربُّ باملَُحافَظِة عىل ُوُضوِئَها، وأن ال َيش 

 ٺ ڀ*  ڀ ڀ پالِقَياَمِة، وأن َتُكوَن ِم ن انَدَرَجت ََتَت َقوِل اللِ تعاىل: ﴿

اِئِم. هذا، والل [23-22]القيامة:  ﴾ٺ . فهذا َخري  هَلَا من االهتَِمِم باملِكَياِج الد 

 تعاىل أعلم.

: هل جيوز للمرأة أن تلبس بونيه، أو ما يقال عنه: طرحة 3السؤال

إسبانش، وهو حجاب يغطي شعر املرأة دون األذنني والرقبة، أو دون 

 صدرها وظهرها؟

ُه  أوالً:: اجلواب ُه، لَِقولِِه َصىل  الُل َعَلي ِه َجَسُد املَرَأِة ُكلُّ ُ ُب َست 
َعوَرة  ََيِ

بِِه َوَسل َم:  َأةُ »َوعىل آلِِه َوَصح  َرة   امل َر  َفَها َخَرَجِت  َفإَِذا ،َعو  َ َترش  ي َطانُ  اس  رواه « الش 

 الِل َرِِضَ اللُ َعنُه. َعب دِ  َعن  التمذي 

اِجَح هَو وََل َُيَتلِِف الُفَقَهاُء يف ذلَك، إال يف ال َِّي، َمَع أن  الر  ِه والَكف  َوج 

ِطَيتِِهَم.  ُوُجوُب َتغ 

َقِن  ثانيًا: أ ِس إىل الذ  ِر الر  َه، بَِأن ُه هَو َما َبََّي َمنَابِِت َشع  َد الُفَقَهاُء الَوج  َحد 

َقِن َلي َفُل الذ  َمَتِي الُُذَنَِّي َعرَضا ، وَقاُلوا: َأس  ِه.ُطوال ، وَما َبََّي َشح   َس من الَوج 

ينَِة، الذي ََيُِب عىل املَرَأِة  ثالثًا: َفَق الُفَقَهاُء عىل أن  َشعَر املَرَأِة من الزِّ اِت 
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افِِعي ِة والَنَِفي ِة هَو من الَعوَرِة  ُه، لن ُه من الَعوَرِة إذا َكاَن ُمت ِصَل ، وِعنَد الش  ُ َست 

 َل .فَل ََيُوُز الن َظُر إَِليِه ُمنَفِص 

َفَق الُفَقَهاُء كذلَك عىل أن  الُُذَن يف املَرَأِة من الَعوَرِة ََيُِب  رابعًا: اِت 

َجاِل الََجانِِب، لَِقولِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه  َداُء ُأُذَِنَا َأَماَم الرِّ َها، وال ََيُوُز للَمرَأِة إِب  ُ َست 

بِِه َوَسل َم:  ُُذَنانِ »َوعىل آلِِه َوَصح  أ سِ  ِمن ال   َعن  رواه اإلمام أِحد والتمذي « الر 

 َرِِضَ اللُ َعنُه. ُأَماَمةَ  َأِِب 

َها َأَماَم  خامسًا: ُ ُب َست 
ُرَها من الَعوَرِة التي ََيِ ُرَها َوَظه  ُعنُُق املَرَأِة وَصد 

اِِنُّ يف الَكبرِِي عن  َجاِل الََجانِِب، روى الط ََبَ َاِرِث الرِّ َا بنِ  ال  َغاِمِديِّ  ِرِث ال   ال 

ََمَعُة؟ َهِذهِ  َما: لَِِب  ُقل ُت : َقاَل   اجل 

 : َقاَل 
ِ
مُ  َهُؤالء َقو  َتَمُعوا َقدِ  ال   .هَلُم   َصابٍِئ  َعىَل  اج 

نَا: َقاَل  بِِه َوَسل َم  َرُسوُل  َفإَِذا َفنََزل  ُعواللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َيد 

حِ  إىَِل  الن اَس  ُذوَنُه، َعَلي هِ  َيُردُّونَ  َوُهم   بِِه، َواإِليَمنِ  َوَجل   َعز  اللِ  يدِ َتو   َحت ى َوُيؤ 

َبَلِت  الن اُس، َعن هُ  َوان َصَدعَ  الن َهارُ  ان َتَصَف  َرَأة   َوَأق  ُرَها َبَدا َقد   ام  ِمُل  َنح   َقَدحا   ََت 

َب  ِمن َها َفَتنَاَوَلهُ  ،َوِمن ِديَل    .أَ َوَتَوض   َوََرِ

َرِك، َعَلي ِك  َِخِِّري ،بني ةُ  َيا»: َوَقاَل  َرأ َسهُ  َرَفعَ  ُثم    «.َأبِيِك  َعىَل  ََتَايِف  َوال َنح 

 َهِذِه؟ َمن  : ُقل نَا

نَُب : َقاُلوا  .بنُتهُ  َزي 

َر يف امَلرَأِة من الَعوَرِة التي  َر والظ ه  د  َر والص  َفَق الُفَقَهاُء عىل أن  الن ح  وقد ات 

َها.ََيِ  ُ  ُب َست 

ُه ََيُِب عىل املَرَأِة أن َتلَبَس ِِخَاَرا  َكثِيَفا ، َليَس  سادسًا: َفَق الُفَقَهاُء عىل أن  اِت 
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َزا ، روى اإلمام مالك يف املَُوط أ  َقَمةَ  َعن  ُمَزخَرَفا  أو ُمَطر  َقَمةَ  َأِِب  ب نِ  َعل   َعن   ،َعل 

هِ  َا ُأمِّ َنِ  َعب دِ  بِن ُت  َصةُ َحف   َدَخَلت   :َقاَلت   َأَن  ِح  ِج  َعاِئَشةَ  َعىَل  الر  َصىل  اللُ  الن بِيِّ  َزو 

بِِه َوَسل َم،  َصةَ  َوَعىَل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ت هُ  ،َرِقيق   ِِخَار   َحف   َوَكَست َها ،َعاِئَشةُ  َفَشق 

 ا..  واخِلَمُر ما ُتَغطِّي بِِه املَرَأُة َرأ َسهَ َكثِيفا   ِِخَارا  

 وبناء عىل ذلك:

ى ُبونِيِه، أو َطرَحَة  فَل ََيُوُز للَمرَأِة أن َتلَبَس هذا اخِلَمَر الذي ُيَسم 

ِرَها، لن   ِرَها وَظه  َقَبَة، أو َشيَئا  من َصد  ِهُر الُُذَنَِّي والر  إسبانش، بَِحيُث ُتظ 

َر من الَعوَرِة الت َر والظ ه  د  َقَبَة والص  َها.الُُذَنَِّي والر  ُ ُب َست 
 ي ََيِ

َها، لَِقولِِه  ُ ُب َست 
ينَِة التي ََيِ وكذلَك هذا اخِلَمُر بَِحدِّ َذاتِِه هَو من الزِّ

 .[31]النور:  ﴾ڳ ڳ ڳ تعاىل: ﴿

وََيُِب عىل املَرَأِة املُسلَِمِة أن َتعَلَم أن  الَيُهوَد ُهم َمن َوَراَء هذِه الَلبَِسِة 

َجاِل، وَما هَي إال ثَِياُب والثَِّياِب الَفاِضَحِة املُ  َوِة، املُلِفَتِة لَنَظاِر الرِّ ه  رَيِة للش 
ثِ

 أهِل الن اِر ـ والِعَياُذ بالِل تعاىل ـ. هذا، والل تعاىل أعلم.

 : هل جيوز بيع كامريات التصوير ملن يستخدمها يف أمور حمرمة؟4السؤال

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئ وئ ەئ: َيُقوُل اللُ َتَباَرَك وتعاىل: ﴿اجلواب

ِدُمَها يف ُأُموٍر [2]املائدة:  ﴾ېئ ۈئ َتخ  ِويِر ملَِن َيس  . وإِن  َبي َع َكاِمرَياِت الت ص 

ع  من َأنَواِع الت َعاُوِن  َمٍة هَو َنو  َوانِ  مِ اإِلث   َعىَل ُُمَر  ُعد  ، وهذا َمن ِهيٌّ َعنُه ََرَعا  َوال 

 بِنَصِّ الُقرآِن الَعظِيِم.

 وبناء عىل ذلك:

ِدُمَها يف فإذا غَ  َتخ  ِويِر َيس  َي َكاِمرَياِت الت ص 
َلَب عىل َظنِّ الَباِئِع أن  ُمشَتِ
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َمٍة، فَل ََيُوُز َلُه أن َيبِيَعُه الَكاِمرَياِت. هذا، والل تعاىل أعلم.  ُأُموٍر ُُمَر 

: لقد من اهلل عز وجل عليََّ بإطالق حلييت، وهي غري مكتملة، 5السؤال

ن يهزأ بي، فهل جيوز لي أن أحلق حلييت، لدرء وهناك من أقربائي م

 هذا األذى؟

لِِه َصىل  الُل أوالً: : اجلواب ُقَها ال ََيُوُز، لَِقو  ، وَحل  َيِة َواِجب  إِط َلُق اللِّح 

بِِه وَسل َم:  ِكَّيَ  َخالُِفوا»َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ِ ُروا ،امل ُرش  ُفوا ،اللَِّحى َوفِّ  َوَأح 

َواِرَب   َرِِضَ اللُ َعنُهَم. ُعَمرَ  اب نِ  َعنرواه الشيخان « الش 

َم ثانيًا:  بِِه وَسل  لقد ُأوِذَي َسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

كََِّي ومن ِقَبِل املُنَافِ  ِ َرِة، لقد ُأوِذَي من ِقَبِل امُلرش  َثِة، وَبعَد اهِلج  ِقََّي، َكثرَِيا  َبعَد البِع 

َم َكاَن َصابَِرا ، بِِه وَسل  ِرِه تعاىل:  وَلكِن ُه َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  تَِثاال  لَم  اِم 

 ﴾ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

 .[48]الحزاب: 

 وبناء عىل ذلك:

 الن اِس َلَك، وَتَذك  
ِ
َق ِل َيَتَك بَِسَبِب إِيَذاء

لِ ر  َقوَل الِل فَل ََيُوُز َلَك َأن  ََت 

ل  عىل اللِ تعاىل، ڃ ڄ ڄ ڄ﴿تعاىل:  ، وَتَوك  َِب  وَصابِر  ﴾. َبل اص 

َدا . هذا، واللُ تعاىل أعلم. َظا  وُمَؤيِّ
 وَكَفى باللِ َولِي ا ، وَكَفى بالِل َنِصرَيا  وَحافِ

 : ما حكم النظر إىل وجه األمرد؟6السؤال

رَ اجلواب َف الُفَقَهاُء الَم  ُه َمن ََل  َتن ُبت  ِل َيُتُه، َأو ََل  َيِصل  إىل : َعر  َد: بِأن 

َباِِتَا يف َغالِِب الن اِس.  َأَواِن إِن 

ِذ  ِد الت َلذُّ َوٍة أو بَِقص  َرِد َعن َشه  ِريِم الن َظِر إىل الَم  َفَق الُفَقَهاُء عىل ََت  وات 
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َ الَ  َق َبَّي  ِه.والت َمتُِّع بَِمَحاِسنِِه، وال َفر  ِ بِيِح وَغري  َرِد الص   م 

َم   َوٍة َأَشدُّ إِث  َرِد بَِشه  افِِعي ِة عىل َأن  الن َظَر إىل الَم  وَنص  ُفَقَهاُء الَنَفي ِة والش 

َوٍة، لَن ُه ال ََيِلُّ بَِحاٍل. َأِة بَِشه   من الن َظِر إىل املَر 

 وبناء عىل ذلك:

وَ  َرِد بَِشه  َوٍة َفَيُجوُز فالن َظُر إىل الَم  ِ َشه  ا بَِغري  ِذ ال ََيُوُز، َأم  ِد الت َلذُّ ٍة أو بَِقص 

َوِة. هذا، والُل تعاىل أعلم. ه  ِك الش  رُّ ُر من ََتَ
 الن َظُر إَِليِه إذا َأِمَن الن اظِ

 : هل جيوز للمرأة أن تكشف عن ساقيها أمام املرأة إلزالة الشعر؟7السؤال

َرةَ اجلواب َبِة،  : إِن  َعو  ك  ِة إىل الرُّ لَِمِة من الِّسُّ  َأِة املُس  َمِة َأَماَم املَر 
لِ َأِة امُلس  املَر 

لَِمِة. َأِة املُس  َرِة َأَماَم املَر  اُق َلي َس من الَعو   والس 

ِر من َساَقي َها، أو  ع  َمٍة إلَزاَلِة الش 
لِ َأٍة ُمس  َتِعََّي باَمر  َأُة َأن  َتس  وإذا َأَراَدِت املَر 

ِن فَل َحَرَج فِيِه.ا َذي  ا كالَفخ  َرِِتَ  من َعو 
ٍ
ء لَِع عىل ََش  ، وال َتط  ِ َراَعَّي   لذِّ

 وبناء عىل ذلك:

لَِمِة لُِتِعينََها عىل إَِزاَلِة  َأِة املُس  َأِة َعن َساَقي َها َأَماَم املَر  ِف املَر  فَل َحَرَج يف َكش 

لَِع  ِط َأن  ال َتط  رَش 
، بِ ِ اَقَّي  ِر الس  َرِِتَا، وَأن  َيُكوَن املََكاُن آِمنَا ، َشع   من َعو 

ٍ
ء عىل ََش 

ِة، وَأن  َيُكوَن آِمنَا  من  َماِت الَعام  َراِت كالَم  فَل َيُكوُن َُمََل   الن ِكَشاِف الَعو 

َجاِل الََجانِِب َعَليِه. هذا، واللُ تعاىل أعلم.  اطَِّلِع الرِّ

واج من قريب لي، وأنا ال أحبه، فهل : لقد أجربني والدي على الز8السؤال

 جيوز لي أخذ حبوب منع احلمل، ألني أفكر يف الطالق؟

 الن بِي   َأن  َرِِضَ اللُ َعنُهم،  َعب اسٍ  اب نِ  َعن: روى اإلمام مسلم اجلواب
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بِِه وَسل َم  مُ » :َقاَل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َيِّ ِسَها َأَحقُّ  ال   ،َولِيَِّها ِمن   بِنَف 

رُ  بِك  َتأ َذنُ  َوال  ِسَها يِف  ُتس  َُنَا ،َنف   «.ُصَمُِتَا َوإِذ 

َرةَ وروى الشيخان َعن َأِِب  اللِ َصىل  الُل  َرُسوَل  َأن  َرِِضَ اللُ َعنُه،  ُهَري 

بِِه وَسل َم  مُ  ُتن َكُح  اَل » :َقاَل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َيِّ َتأ   َحت ى ال   ُتن َكُح  َواَل  ،َمرَ ُتس 

رُ  بِك  َتأ َذنَ  َحت ى ال   «.ُتس 

َُنَا َوَكي َف اللِ،  َرُسوَل  َيا :َقاُلوا  ؟إِذ 

ُكَت  َأن  » :َقاَل   «.َتس 

 إِىَل  َفَتاة   َجاَءت  : َقاَلت  َرِِضَ اللُ َعنها  َعاِئَشةَ  َعن  وروى اإلمام أِحد  

بِِه وَسل َم  الِل َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِهِ  َرُسولِ   َأِِب  إِن  اللِ،  َرُسوَل  َيا :َفَقاَلت  وَصح 

َجنِي َفعُ  َأِخيهِ  اب نَ  َزو  رَ  َفَجَعَل ـ أي: َدَناَءَتُه ـ  َخِسيَسَتهُ  ِِب  َير  َم   .إَِلي َها ال 

ُت  َقد   َفإِِنِّ  :َقاَلت   ُت  َوَلكِن   ،َأِِب  َصنَعَ  َما َأَجز  َلمَ  َأن   َأَرد   َلي َس  ن  أَ  النَِّساءُ  َتع 

 
ِ
َباء رِ  ِمن   لآِل  َم  ء   ال   هذا أوالً.«. ََش 

ِج.ثانيًا:  و  َجِة ال ََيُوُز إال بُِمَواَفَقِة الز  و   َت نِيُع الز 

 وبناء عىل ذلك:

ِج، َما َداَم َتم   و  ِل إال بِِرَضا الز  َفَلي َس َلِك َأن  َتأ ُخِذي ُحُبوَب َمن ِع الَم 

ُخوُل. هذا، واللُ   تعاىل أعلم. الدُّ

: هل جيوز أكل السمك الذي يضربه الصياد بعد صيده حتى 9السؤال

 ميوت؟

لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  أوالً:: اجلواب ِذيُب اَلَيَواِن، لَِقو  َعا  َتع  ُرُم ََر  ََي 

بِِه َوَسل َم:  ، فَ »َوَصح 
ٍ
ء َساَن َعىَل ُكلِّ ََش  ح  ِ ِسنُوا إِن  اللَ َكَتَب اإل  ُتم  َفَأح  إَِذا َقَتل 
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ٍ  َذبِيَحَتهُ  رُيِ َرَتُه َفل  ُيِحد  َأَحُدُكم  َشف  َح، َول  ب  ِسنُوا الذ  ُتم  َفَأح  ِقت َلَة، َوإَِذا َذَبح  رواه « ال 

ٍس َرِِضَ اللُ َعنُه. ِن َأو  اِد ب   اإلمام مسلم َعن  َشد 

 إىل َأن  الَ ثانيًا: 
ِ
َيَواَن املَأ ُكوَل إَِذا َكاَن َسَمَكا  َأو  َجَراَدا  َذَهَب َُج ُهوُر الُفَقَهاء

لِِه َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه  ، لَِقو  ِكَيتِِه، ِلَن  ِميَتَتُهَم َطاِهَرة  َحَلل  فَل َحاَجَة لَِتذ 

ِر:  َبح   ال 
ِ
بِِه َوَسل َم يِف َماء َََلُل َمي َتتُ »َوَصح  رواه اإلمام أِحد « هُ ُهَو الط ُهوُر َماُؤُه ال 

َرَة َرِِضَ اللُ َعنُه.  َعن  َأِِب ُهَري 

ِن ُعَمَر َرِِضَ اللُ َعنُهم َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِل  وملا رواه اإلمام أِحد َعِن اب 

بِِه َوَسل َم:  ا »َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  امل َي َتَتاِن ُأِحل ت  َلنَا َمي َتَتاِن َوَدَماِن، َفَأم 

َكبُِد َوالطَِّحاُل  َماِن َفال  ا الد  ََراُد، َوَأم  ُوُت َواجل   «.َفال 

َحاُبنَا: ثالثًا:  ُموِع: َقاَل َأص  َيُقوُل اإِلَماُم الن َوِويُّ َرِِحَُه اللُ تعاىل يف املَج 

َمِك، إال َأن  َيُكوَن َكبرَِيا  َيُطوُل َبَقاُؤهُ  َرُه َذب ُح الس  ُهَم(  َوُيك  َهاِن )َأَصحُّ َفَوج 

ِسِه. ُكُه لَِيُموَت بِنَف  َتَحبُّ َتر  ُحُه َراَحة  َلُه )والث اِِن( ُيس  َتَحبُّ َذب   ُيس 

 وبناء عىل ذلك:

 ٍ َد َصي ِدِه َحت ى َيُموَت، لُِوُجوِد َطِريَقٍة َخري  َمِك َبع  ُب الس  َعا  ََض  ُرُم ََر  َفَيح 

بِِه، َوَذلَِك بَِت   ِحِه.من ََض   كِِه َحت ى َيُموَت، أو بَِذب 

َمَك َحت ى َيُموَت َكاَن آثَِم  يف َذلَِك، َوَلكِن  هذا ال  ي اُد الس  َب الص  َوإَِذا ََضَ

َلُه َمي َتا . هذا، والل  ِب، ِلَن  الَل تعاىل َأَحل  َأك  َمَك املَي ِت بالض   ِل الس  نَُع من َأك  َيم 

 تعاىل أعلم.

: ما حكم االستماع إىل الغناء، وهل صحيح أنه يصب يف أذني 10السؤال

 املستمع الَقاُر يوم القيامة؟
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َدٍة، ِمن َها:اجلواب َباٍب ُمَتَعدِّ َعا ، ِلَس  تَِمُع إىل الََغاِِن ال ََيُوُز ََر   : االس 

لِِه تعاىل: ﴿أوالً:  . َقاَل [64]اإلْساء:  ﴾ڭ ۓ ۓ ے ےلَِقو 

: بالل ه   ِريِم املََزاِمرِي َُمَاِهد  : يف اآلَيِة َما َيُدلُّ عىل ََت  ُطبِيُّ ؛ َوَقاَل الُقر 
ِ
ِو والِغنَاء

لِِه تعاىل:  ِو، لَِقو   والل ه 
ِ
 .﴾ڭ ۓ ۓ ے ے﴿والِغنَاء

َِن ثانيًا:  ِح  َتِمُع َكَلُم الر  ِر اللِ تعاىل، فَل ََي   َيُصدُّ َعن ِذك 
ِ
تَِمُع إىل الِغنَاء االس 

ُن الَقيِِّم َرِِحَُه اللُ تعاىل:َوَكَلُم الش    ي َطاِن يف َقل ٍب َواِحٍد، َيُقوُل اب 

َـاِن الِغنَـاُحبُّ الكَِتـ  اِب َوُحـبُّ َأل 
 

ـــانِ   َتِمَع ـــي َس ََي  ـــٍد َل ـــِب َعب   يف َقل 
 

ُعوٍد َرِِضَ اللُ َعنُه: الِغنَاُء ُين بُِت النَِّفاَق يف الَقل ِب، َكَم ثالثًا:  ُن َمس   َيُقوُل اب 

َع(. ر  َل )الز   ُين بُِت املَاُء الَبق 

ِسُد الَقل َب، َوإَِذا َفَسَد الَقل ُب  ُن الَقيِِّم َرِِحَُه الُل تعاىل: الِغنَاُء ُيف  َوَيُقوُل اب 

 َهاَج يف النَِّفاِق.

بِّ  َخَطة  للر  َسَدة  للَقل ِب، َمس  اُك َرِِحَُه اللُ تعاىل: الِغنَاُء َمف  ح   .َوَيُقوُل الض 

ر َعن  َأَنٍس َرِِضَ اللُ َعنُه، عن الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه رابعًا: 
روى اب ُن َعَساكِ

َم َقاَل:  بِِه َوَسل   ُك اآلنُ  هِ ي  نَ ذُ أُ  يف ب  ُص )ُمَغنَِّيٍة(  ةٍ نَ ي  قَ  إىل عَ مَ تَ اس   نمَ َوعىل آلِِه َوَصح 

َصاُص املَُذاُب(   .ةِ امَ يَ القِ  مَ و  يَ )الر 

َنِ  َعب دِ روى اإلمام البخاري َعن  :خامساً  ِح  َعِريِّ  َغن مٍ  ب نِ  الر  َش   :َقاَل  ال 

َثنِي َعِريُّ  َمالٍِك  َأُبو َأو   َعاِمرٍ  َأُبو َحد  َش  َصىل  الُل  الن بِي   َسِمعَ  ،َكَذَبنِي َماواللِ  ،ال 

بِِه َوَسل َم  تِي ِمن   َلَيُكوَنن  » :َيُقوُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َوام   ُأم  َتِحلُّونَ  َأق  رَ  َيس   ال ِ

َج( َِريرَ  )الَفر  رَ  ،َوال  َم  َوام   َوَلَين ِزَلن   ،َوامل ََعاِزَف  ،َواخل   )َجَبٍل( َعَلمٍ  َجن ِب  إِىَل  َأق 
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 ٍُ نِي) َيأ تِيِهم   ،هَلُم   بَِساِرَحةٍ  َعَلي ِهم   َيُرو َفِقريَ  َيع   إَِلي نَا ِجع  ار   :َفَيُقوُلونَ  ،ِلَاَجةٍ  (ال 

َعَلمَ  َوَيَضعُ الُل،  َفيَُبيُِّتُهمُ  ،ا  َغدَ  َسُخ  ،ال  مِ  إىَِل  َوَخنَاِزيرَ  ِقَرَدة   آَخِرينَ  َوَيم  ِقيَاَمةِ  َيو   «.ال 

 وبناء عىل ذلك:

ُحوِب   املَص 
ِ
تَِمِع إىل الِغنَاء ِريِم االس   إىل ََت 

ِ
َفَقد َذَهَب َُج ُهوُر الُفَقَهاء

 مَ و  يَ  ُك اآلنُ  هِ ي  نَ ذُ أُ  يف ب  ُص  ةٍ نَ ي  قَ  إىل عَ مَ تَ اس   نمَ ِسيِقي ِة، َوَحِديُث: بِاآلاَلِت املُو

. هذا، والل تعاىل أعلم.ةِ امَ يَ القِ   . َحِديث  َضِعيف 

: بعض أصدقائي قال لي: بأن السماع إىل املزمار جائز شرعًا، 11السؤال

 صحيح؟ ألن َسيََِّدَنا داود عليه السالم كان له مزمار، فهل هذا

 َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُموَسى َأِِب  َعن  روى اإلمام مسلم أوالً: : اجلواب

بِِه َوَسل َم  َرُسوُل  َتنِي َلو  » :ُموَسى ِلَِِب اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َوَأَنا َرَأي 

َتِمعُ  َباِرَحةَ  لِِقَراَءتَِك  َأس  َمارَ مِ  ُأوتِيَت  َلَقد   ،ال   «.َداُودَ  آلِ  َمَزاِمريِ  ِمن   ا  ز 

َماِر ُهنَا  َيُقوُل اإِلَماُم الن َوِويُّ َرِِحَُه اللُ تعاىل: َقاَل الُعَلَمُء: املَُراُد باملِز 

ُسُه؛ َوآُل ُفَلٍن َقد  ِر الِغنَاُء، وآُل َداُوَد ُهَو َداُوُد َنف  م  ُل الز  ُت اَلَسُن، َوَأص  و  الص 

َلُق عىل ا . ُيط  ِت ِجد  و  َلُم َحَسَن الص  ِسِه، َوَكاَن َداُود َعَلي ِه الس   َنف 

ُت الََسُن،  و  َماِر الص  ُن َحَجٍر يف َفت ِح الَباِري: واملَُراُد باملِز  َوَيُقوُل الَافُِظ ب 

ِت للُمَشاََبَِة. و  ُمُه عىل الص  َق اس 
لِ ُلُه اآلَلُة، َفُأط   َوَأص 

 وبناء عىل ذلك:

ُتُه َحَسنَا ، َفَسيِّ  ، َبل  َكاَن َصو  َمار  َلُم ََل  َيُكن  ِعن َدُه ِمز  ُدَنا َداُوُد َعَلي ِه الس 

بِِه َوَسل َم:  ُلُه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َمارَ  ُأوتِيَت  َلَقد  »َوَقو   َمَزاِمريِ  ِمن   ا  ِمز 

يِق «. َداُودَ  آلِ  دِّ ٍر الصِّ ِل َأِِب َبك  ي َطاِن.َكَقو  َماُر الش  ُه ِمز  ، َأن 
ِ
 َرِِضَ الُل َعنُه َعن الِغنَاء
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رٍ  َأَبا َأن  َرِِضَ اللُ َعنها،  َعاِئَشةَ  َعن  روى اإلمام البخاري   َعَلي َها َدَخَل  َبك 

َم  َوالن بِيُّ  بِِه َوَسل  مَ  ِعن َدَهاَصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ،ى  حَ َأض   َأو   فِط رٍ  َيو 

َن َصارُ  َتَقاَذَفِت  بَِم  ُتَغنَِّيانِ  َقي نََتانِ  َوِعن َدَها   مهُ ُض ع  بَ  اَل قَ  :يأَ ) ال 
 رٍ خ  فَ  من ضٍ ع  بَ لِ

 جَ هِ  وأَ 
ٍ
مَ  (اء ِ يلَ مِ  عىل ع  ِض و  مَ ) ُبَعاٍث  َيو    ت  رَ َج  ةِ ينَ دِ املَ  من َّي 

َ بَ  يهِ فِ  سِ و  الَ  َّي 

 (.ةِ ي  لِ اهِ اجلَ  يف ب  ر  َح  ِج رَ ز  واخلَ 

رٍ  َأُبو َل َفَقا َمارُ  :َبك  ي َطانِ  ِمز  ِ ـ  ؟الش  َتَّي   ـ. َمر 

بِِه َوَسل َم:  الن بِيُّ  َفَقاَل  ُهَم »َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  رٍ  َأَبا َيا َدع   إِن   ،َبك 

مٍ  لُِكلِّ  مُ  َهَذا ِعيَدَنا َوإِن   ،ا  ِعيدَ  َقو  َيو   «.ال 

َماَر َوََل  َيُكن  َمَع اجلَاِرَيتَ  ى الِغنَاَء ِمز  ، َوَلكِن ُه َرِِضَ اللُ َعنُه َسم  َمار   ِمز 
ِ
َّي 

ي َطاِن، َوَشب َهُه بِِه يف الُقب ِح. هذا، والل تعاىل أعلم.  الش 

 : هل جيوز شرب حليب األتان )أنثى احلمار( للتداوي من األمراض،12السؤال

 أو الوقاية وتقوية املناعة؟

َمِة : َذَهَب الفُ اجلواب  اهَ لِ ك  أَ َقَهاُء إىل َأن  َلَبَن اَلَيَواَناِت املُت َفَق عىل ُحر 

 .ة  تَ ي  مَ  وأَ  ت  انَ كَ  ة  ي  َح  ،س  جِ نَ 

ُن ُقَداَمَة:   .نِ َم ح  الل   مُ ك  ُح  انِ بَ ل  الَ  مُ ك  ُح َيُقوُل اب 

، لِ  َكُل َكَلَبِن الََتاِن َنِجس  َتاِج: َلَبُن َما ال ُيؤ  نِِه من ويف َِنَاَيِة املُح  َكو 

َتِحيَلِت   .س  جِ نَ  وَ هُ فَ  ،نِ اطِ البَ  يفاملُس 

ِ غَ  نُ بَ لَ : يلِ لِ ك  اإلِ  رِ اهِ وَ َج  ويف  دَ ع  بَ  وأَ  اةِ يَ الَ  الِ َح  يف ،وُب لُ ح  املَ  يِّ مِ اآلدَ  ري 

 و  مَ 
  ع  ابِ تَ  ،هِ تِ

 .اهَ مِ دَ عَ وَ  ةِ ارَ هَ الط   يف هِ مِ ح  لَ لِ

 ذَ كَ فَ  ،ام  رَ َح  هُ مُ َل   ِلُّ ه  الَ  رُ َم الِ : ةِ ي  دِ ن  اهلِ  ىاوَ تَ الفَ  ويف
 .هُ نُ بَ لَ  َك لِ
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 وبناء عىل ذلك:

ِوَيِة املَنَاَعِة، وال للت َداِوي  ُب َحِليِب ُأن َثى اِلَمِر للِوَقاَيِة أو لَِتق  فَل ََيُوُز َُر 

، َفِعن َد َذلَِك ََيُوُز  َ وال ُيوَجُد َلُه َبِديل  َحَلل  َراِض، إال إَِذا َتَعَّي  من الَم 

ُر بَِقَدِرَها. هذا، والل تعاىل أعلم. وَرُة ُتَقد  ُ وَرِة، والـض  ُ  للـض 

: هل جيوز أن أقدم قطعة ذهب هدية لصديق لي، أكرمه اهلل 13السؤال

 تعاىل مبولود ذكر؟

َعا ، َسَواء  َكاَن اجلواب ُلوِد َجاِئز  ََر  ة  للُمو  َهِب َهِدي  َعٍة من الذ  ِديُم ِقط  : َتق 

لُ   وُد َذَكَرا  َأو ُأن َثى.املَو 

َكِر ال ََيُوُز لِب ُسُه،  ا للذ  ، َأم 
ِ
َهِب لأُلن َثى َجاِئز  ِعن َد َُج ُهوِر الُعَلَمء َولِب ُس الذ 

ُلوِد إَِلي هَ  تِيَاِج املَو  تََفُظ َِبَا لِتُبَاَع يف َوق ِت اح  َهِب بَِمن ِزَلِة املَاِل، َفُيح  َتََبُ ِقط َعُة الذ   ا.َوُتع 

 وبناء عىل ذلك:

َعا ، َوِهَي بَِمن ِزَلِة  ة  لَِصِديِقَك َفَهَذا َجاِئز  ََر  َهِب َهِدي  َعُة الذ  َفإَِذا َكاَنت  ِقط 

َجتِِه، َأو َُيَبََها ملَِن  َيَشا طِيََها لَِزو  َكانِِه َأن  َيبِيَعَها، َوَين تَِفَع من َثَمنَِها، َأو ُيع   ُء.املَاِل، َوبِإِم 

ا َتاَجَها.  َأم  َتَفُظ َِبَا لُِتن َفَق َعَلي ِه إَِذا اح  ، َوَُي  ة  إَِذا َكاَنت  لَِوَلِدِه، َفِهَي َلُه َخاص 

 هذا، والل تعاىل أعلم.

** ** ** 
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: هل صحيح بأن من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه؟ وهل 1السؤال

 اإلميان؟ املقصود باألخ هنا أخ النسب أم أخ

لِِم َأن  َُي ُجَر َأَخاُه اجلواب ُرُم عىل املُس  ُه ََي   إىل َأن 
ِ
: َذَهَب َُج ُهوُر الُفَقَهاء

اِمَها، روى الشيخان  َق َثَلِث َلَياٍل بَِأي  لَِم َفو  َن َصاِريِّ  َأيُّوَب  َأِِب  َعن  املُس  َرِِضَ  ال 

َم الِل َصىل  اللُ عَ  َرُسوَل  َأن  اللُ َعنُه،  بِِه َوَسل   ََيِلُّ  اَل » :َقاَل َلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

لِمٍ  َق  َأَخاهُ  َُي ُجرَ  َأن   ملُِس  َتِقَيانِ  ،َلَيالٍ  َثََلِث  َفو  ِرُض  َيل  ِرُض  َهَذا َفُيع   ،َهَذا َوُيع 

ا ُُهَ ُ ََلمِ  َيب َدأُ  ال ِذي َوَخري   «.بِالس 

َق َثَلٍث من لِِم لَِخيِه َفو  ُر املُس    وَهج 
ِ
الَكَباِئِر، ملَِا فِيِه من الت َقاُطِع واإِليَذاء

والَفَساِد، وُثُبوِت الَوِعيِد َعَلي ِه يف اآلِخَرِة، روى اإلمام أِحد وأبو داود والاكم 

َلِميِّ  ِخَراشٍ  َأِِب  َعن   اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل  َرُسوَل  َسِمعَ  َأن هُ َرِِضَ اللُ َعنُه،  السُّ

َم  آلِهِ  بِِه َوَسل  ِك  َفُهوَ  َسنَة   َأَخاهُ  َهَجرَ  َمن  » :َيُقوُل َوَصح   «.َدِمهِ  َكَسف 

اِِنُّ  ََبَ ، عن الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه يدٍ بَ عُ  نِ ب   ةَ الَ َض فَ  نعَ وروى الط 

َم َقاَل:  بِِه َوَسل   هُ كَ ارَ دَ تَ يَ  ن  أَ  إال ،ارِ ن  ال يف وَ هُ فَ  ٍث ََل ثَ  َق و  فَ  اهُ َخ أَ  رَ جَ هَ  نمَ »َوَصح 

 «.هِ تِ امَ رَ كَ بِ  اللُ

َرةَ  َأِِب  َعن  وروى أبو داود  اللِ َصىل   َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  لِمٍ  ََيِلُّ  اَل »اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َق  َأَخاهُ  َُي ُجرَ  َأن   ملُِس   ،َثََلٍث  َفو 

َق  َهَجرَ  ن  َفمَ   «.الن ارَ  َدَخَل  َفَمَت  َثََلٍث  َفو 

 وبناء عىل ذلك:

َم  بِِه َوَسل  َفَقد َوَرَد َعن َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
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َق َثَلٍث، وَمن َهَجَر َأَخاُه يف الن َسِب َأو يف اإِلي ِر َفو  ِريِم اهلَج  َمِن الَِديُث يف ََت 

ُمول  بالَوِعيِد الذي َوَرَد َعن َسيِِّدَنا َرُسوِل  َيا َفُهَو َمش  ن  َراِض الدُّ لَِغَرٍض من َأغ 

بِِه َوَسل َم. هذا، والل تعاىل أعلم.  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

: أخي شديد اخلصومة لوالديه، ألنه يعتقد أن أفعاهلما خاطئة، 2السؤال

 يهتم برضاهما، وال يريد الصلح معهما، فماذا نفعل معه؟وال 

، َقاَل تعاىل: أوالً: : اجلواب يم 
ِن َعظِ َلَم بَِأن  َحق  الَوالَِدي  ََيُِب َعَلي نَا َأن  َنع 

. وَقاَل تعاىل: [36]النساء:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

. وَقاَل تعاىل: [23]اإلْساء:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

 .[14]لقمن:  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ

ةَ  ب نِ  ُمَعاِوَيةَ  َعن  وروى اإلمام أِحد  َلِميِّ  َجاُِهَ : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  السُّ

بِِه َوَسل َم  َرُسوَل  َأَتي ُت  الِل،  َرُسوَل  َيا :َفُقل ُت اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُت  ُكن ُت  إِِنِّ  َتِغي ،َمَعَك  َهادَ اجل ِ  َأَرد  هَ  بَِذلَِك  َأب  ارَ اللِ  َوج  ِخَرةَ  َوالد   .اآل 

ََك » :َقاَل  َك  َأَحي ة   ،َوَي   «.؟ُأمُّ

 .َنَعم   :ُقل ُت 

ِجع  » :َقاَل   «.َهاَفَِب   ار 

َانِِب  ِمن َأَتي ُتهُ  ُثم   َخرِ  اجل  ُت  ُكن ُت  إِِنِّ اللِ،  َرُسوَل  َيا :َفُقل ُت  ،اآل  َها َأَرد  ِ  دَ اجل 

َتِغي ،َمَعَك  هَ  بَِذلَِك  َأب  ارَ اللِ  َوج  ِخَرةَ  َوالد   .اآل 

ََك » :َقاَل  َك  َأَحي ة   ،َوَي   «.؟ُأمُّ

 الِل. َرُسوَل  َيا َنَعم   :ُقل ُت 
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ِجع  » :َقاَل   «.َهاَفَِب   إَِلي َها َفار 

ُت  ُكن ُت  إِِنِّ اللِ،  َرُسوَل  َيا :َفُقل ُت  ،َأَماِمهِ  ِمن   َأَتي ُتهُ  ُثم   َهادَ  َأَرد   ،َمَعَك  اجل ِ

َتِغي هَ  بَِذلَِك  َأب  ارَ الِل  َوج  ِخَرةَ  َوالد   .اآل 

ََك » :َقاَل  َك  َأَحي ة   ،َوَي   «.؟ُأمُّ

 الِل. َرُسوَل  َيا َنَعم   :ُقل ُت 

ََك » :َقاَل  َزم   ،َوَي  َلَها ال  َن ةُ  َفَثم   ،ِرج   «.اجل 

بِِه َوَسل َم: َوَيُقوُل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِ   َوالِدُ »ِه َوَصح  َسطُ  ال  َواِب  َأو   َأب 

َن ةِ  َفظ   ،اجل  َباَب  َذلَِك  َفاح  هُ  َأو   ال   رواه اإلمام أِحد والتمذي َعن َأِِب « َدع 
ِ
َداء ر   الد 

 َرِِضَ اللُ َعنُه.

تِ  ِن َسَبب  اٍلس  َلَم بَِأن  بِر  الَوالَِدي  ُب َعَلي نَا َأن  َنع 
، َوَأن  ثانيا : ََيِ

ِ
َعاء َجاَبِة الدُّ

َسَم عىل اللِ تعاىل َلََبر  اللُ تعاىل َقَسَمُه. ِه َلو َأق   الَبار  بَِوالَِدي 

ِ  َعن  روى اإلمام مسلم  َط اِب  ب نُ  ُعَمرُ  َكانَ  :َقاَل  َجابِرٍ  ب نِ  ُأَسري   َأَتى إَِذا اخل 

َدادُ  َعَلي هِ  لِ  َأم  َيَمنِ  َأه   ؟َعاِمرٍ  ب نُ  ُأَوي ُس  يُكم  َأفِ  :َسَأهَلُم   ال 

 ؟َعاِمرٍ  ب نُ  ُأَوي ُس  َأن َت  :َفَقاَل  ،ُأَوي سٍ  َعىَل  َأَتى َحت ى

 .َنَعم   :َقاَل 

 ؟َقَرنٍ  ِمن   ُثم  ، ُمَرادٍ  ِمن   :َقاَل 

 .َنَعم   :َقاَل 

أ َت  ،َبَرص   بَِك  َفَكانَ  :َقاَل  ِضعَ  إاِل   ِمن هُ  َفََبَ َهمٍ  َمو   ؟ِدر 

 .َنَعم   :اَل قَ 

 .َوالَِدة   َلَك  :اَل قَ 
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 .َنَعم   :َقاَل 

ُت : َقاَل  َم  َرُسوَل  َسِمع  بِِه َوَسل   :َيُقوُل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َدادِ  َمعَ  َعاِمرٍ  ب نُ  ُأَوي ُس  َعَلي ُكم   َيأ ِت » لِ  َأم  َيَمنِ  َأه   بِهِ  َكانَ  ،َقَرنٍ  ِمن   ُثم   ُمَرادٍ  ِمن   ،ال 

ِضعَ  إاِل   ِمن هُ  ئَفََبَ  ،َبَرص   َهمٍ  َمو  هُ اللِ  َعىَل  َأق َسمَ  َلو   ،َبرٌّ  َِبَا ُهوَ  َوالَِدة   َلهُ  ،ِدر   ،َلََبر 

َت  َفإِن َتَطع  ِفرَ  َأن   اس  َتغ  ِفر   «.َفاف َعل   َلَك  َيس  َتغ  َفرَ  ؛ِِل  َفاس  َتغ   .َلهُ  َفاس 

َس  َلم  ُكلٌّ ِمن ا: َأن  الذي َمنََع ُأَوي  ا  من الُقُدوِم عىل الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه لَِيع 

َتَبَة الَعالَِيَة، َوَقاَل  َع تِل َك املَر 
ُه بَِوالَِدتِِه، َوبَِذلَِك ُرفِ بِِه َوَسل َم ُهَو بِرُّ َوعىل آلِِه َوَصح 

بِِه َوَسل َم:  َ  إِن  »فِيِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   :َلهُ  ُيَقاُل  َرُجل   بِِعَّيَ الت ا َخري 

َط اِب  ب نِ  ُعَمرَ  َعن  رواه اإلمام مسلم « ُأَوي س    َرِِضَ اللُ َعنُه. اخل 

 وبناء عىل ذلك:

ُروهُ  ُروُه بِثَِمِر بِرِّ الَوالَِدي ِن، َوَحذِّ ُروُه بالِل تعاىل، َوَذكِّ  َفَأرِشُدوا َأَخاُكم، َوَذكِّ

ُروُه بَِحِديِث َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه من الُعُقوِق َوَعَواِقبِِه، وَ  ة  َذكِّ َخاص 

َم الذي رواه اإلمام مسلم  بِِه َوَسل  َرةَ  َأِِب  َعن  َوعىل آلِِه َوَصح  َرِِضَ الُل َعنُه  ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل   ُثم   ،َأن ُفهُ  َرِغمَ »اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُفهُ  َرِغمَ  ُثم   ،َأن ُفهُ  َرِغمَ   «.َأن 

 اللِ؟ َرُسوَل  َيا َمن   :ِقيَل 

َركَ  َمن  » :َقاَل  هِ  َأد  ا ال كََِبِ  ِعن دَ  َوالَِدي  َلي ِهَم  َأو   َأَحَدُُهَ
ُخلِ  ََل   ُثم   كِ َن ةَ  َيد   «.اجل 

َباِب َهِذِه اخلُُصوَمِة، وَ  ثُِروا َلُه من َواب َحُثوا َعن َأس  َحاِوُلوا إَِزاَلَتَها، َوَأك 

ُتم بَِم ُهَو َواِجب   ُتُكم، َوَتُكوُنوا َقد ُقم  ُا ِذم  َ ِر الَغي ِب، َوبَِذلَِك َتَب   بَِظه 
ِ
َعاء الدُّ

 َعَلي ُكم. هذا، والل تعاىل أعلم.
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 : هل جيب على املرأة أن تصل رمحها؟3السؤال

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ يف كَِتابِِه الَعِظيِم: ﴿ : َيُقوُل الُل عز  وجل  اجلواب

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ*  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .[23-22]ُممد:  ﴾ک

بِِه َوَسل َم:  ِمنُ  َكانَ  َمن  »وَيُقوُل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  بالِل  ُيؤ 

مِ  َيو  ِخرِ  َوال  ِرم   اآل  ِمنُ  َكانَ  َوَمن   ،َضي َفهُ  َفل ُيك  َيو  بالِل  ُيؤ  ِخرِ  مِ َوال   ،َرِِحَهُ  َفل َيِصل   اآل 

ِمنُ  َكانَ  َوَمن   مِ بالِل  ُيؤ  َيو  ِخرِ  َوال  َيُقل   اآل  ا   َفل  ُمت   َأو   َخري  رواه اإلمام « لَِيص 

َرةَ  َأِِب  َعن  البخاري   .َعن هُ الُل  َرِِضَ  ُهَري 

َبِة لأَلَبَويِن َواجِ  ِحِم بالنِّس  ا وَنص  الُفَقَهاُء بَِأن  ِصَلَة الر  َبة  ِعنَد اجلُمُهوِر، أم 

افِِعي ِة الذيَن َقاُلوا   َعَدا الش 
ِ
ا َفِهَي َواِجَبة  كذلَك ِعنَد َُجُهوِر الُفَقَهاء َبِة لَِغرِيُِهَ بالنِّس 

 بُِسنَِّيِة ذلَك.

ُلَها َحَرام  باالتَِّفاِق، ِحِم التي ََيُِب َوص   وَنص  الُفَقَهاُء كذلَك عىل أن  َقط َع الر 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہَقولِِه تعاىل: ﴿لِ 

. وهذا [25]الرعد:  ﴾ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

َجاُل والنَِّساُء. ُمول  فِيِه الرِّ ُم َمش   الُك 

 وبناء عىل ذلك:

ِمََّي َعَليَها.  ة  َوالَِدَُيا، واملََحر  َفَيِجُب عىل املَرَأِة أن َتِصَل َرِِحََها، وَخاص 

 أعلم.هذا، والل تعاىل 

** ** ** 





 

 
 
 
 

 داباآل كتاب
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: هل جيوز للمرأة املسلمة أن ختلو برجل صاحل، إذا أراد أن يقوم 1السؤال

 ببعض اإلصالحات يف بيتها؟

َبةَ  َعن  : روى الشيخان اجلواب الِل  َرُسوَل  َأن  َرِِضَ اللُ َعنُه،  َعاِمرٍ  ب نِ  ُعق 

اُكم  » :َقاَل بِِه َوَسل َم َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ُخوَل  إِي    َعىَل  َوالدُّ
ِ
 «.النَِّساء

َن َصارِ  ِمن َرُجل   َفَقاَل  َت اللِ،  َرُسوَل  َيا :ال  وَ  َأَفَرَأي  َم   ؟ال 

وُ » :َقاَل  َم  ُت  ال   «.امل َو 

 ي ِه َوعىلَرِِضَ الُل َعنُهم، عن الن بِيِّ َصىل  اللُ َعلَ  ُعَمرَ  اب نِ  َعن  وروى التمذي 

َم َقاَل:  بِِه َوَسل  ُلَون   اَل  َأاَل »آلِِه َوَصح  َرَأةٍ  َرُجل   َُي  ي َطانُ  َثالَِثُهَم  َكانَ  إاِل   بِام   «.الش 

 َرُسوُل  َقاَل : َقالاللِ َرِِضَ اللُ َعنُهم  َعب دِ  ب نِ  َجابِرِ  َعن  وروى اإلمام أِحد 

بِِه َوَسل َم:  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِهِ  ِمنُ  َكانَ  َوَمن  »َوَصح  مِ باللِ  ُيؤ  َيو  ِخرِ  َوال   اآل 

ُلَون   َفََل  َرَأةٍ  َُي  ي َطانُ  َثالَِثُهَم  َفإِن   ،ِمن َها َُم َرمٍ  ُذو َمَعَها َلي َس  بِام   «.الش 

دُ  َقاَل  :َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  امل ُِغرَيةِ  َعنوروى الشيخان   َلو   :َدةَ ُعَبا ب نُ  َسع 

ُت  َرَأِت  َمعَ  َرُجَل   َرَأي  ُتهُ  ام  ب  ي ِف  َلَضَ َ  بِالس  َفٍح  َغري   .ُمص 

بِِه َوَسل َم،  َرُسوَل  َذلَِك  َفَبَلغَ   :َفَقاَل الل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َجُبونَ » ةِ  ِمن   َأَتع  َ دٍ  َغري  رَيُ  َلََنا؟ واللِ َسع  رَيُ واللُ  ،ِمن هُ  َأغ  لِ  َوِمن   ،ِمنِّي َأغ  ةِ  َأج  َ  َغري 

مَ اللِ  َفَواِحَش  َحر   «.َبَطنَ  َوَما ِمن َها َظَهرَ  َما ال 

 وبناء عىل ذلك:

ُه  فَل ََيُوُز للَمرَأِة أن ََتُلَو بَِرُجٍل ولو َكاَن َصاِلَا  بُِدوِن َزوٍج أو َُم َرٍم، لن 

، وَرِحَم اللُ 
ِ
َمَة إال لأَلنبَِياء  تعاىل من َقاَل: ال ِعص 
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ـــَيأ مَ  اَل  ــ ن  ـنَ ــ ىَل ـَع  ـال
ِ
ــا   َأخ   نَِّساء  َأخ

ـــَّيَ  إن   َِم ـــ َوإِن   ال  َف ـَت ـــَدهُ  َعف   ُجه 

 

 ـالـ ىَل ـعَ  الِ ـَج رِّ ـال يِف  اـمَ  
ِ
  َأِمـَّيُ  نَِّساء

 وُن ـُخـــيَ ــَس  َرةٍ ـــظ  ـنَ ـبِ  َأن   د  ــبُ  اَل 

 

 هذا، والل تعاىل أعلم. 

َسيَِّدَنا َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه : هل صحيح بأن 2السؤال

َوَصْحِبِه َوَسلََّم أخرب بأن أرحم األمة باألمة هو سيدنا أبو بكر 

 الصديق َرِضَي اهلُل َعنُه؟

: َقاَل َرِِضَ الُل َعنُه  َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ  َعن  : روى الاكم والتمذي اجلواب

بِِه َوَسل َم:  اللِ َصىل   َرُسوُل  َقاَل  َحمُ »الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  تِي َأر  تِي ُأم   َأُبو بُِأم 

رٍ  ُهم   ،َبك  رِ  يِف  َوَأَشدُّ َدُقُهم   ،ُعَمرُ اللِ  َأم  َرُؤُهم   ،ُعث َمنُ  َحَياء   َوَأص  الِل  لِكَِتاِب  َوَأق 

ٍب  ب نُ  ُأَِبُّ  َرُضُهم   ،َكع  دُ  َوَأف  َلُمُهم  وَ  ،َثابٍِت  ب نُ  َزي  َََللِ  َأع  ََرامِ  بِال   ب نُ  ُمَعاذُ  َوال 

ةٍ  لُِكلِّ  َوإِن   َأاَل  ،َجَبلٍ  ةِ  َهِذهِ  َأِمَّيَ  َوإِن   ،َأِمينا   ُأم  ُم  ٍِ  ب نُ  ُعَبي َدةَ  َأُبو ال  ا َر  وهَو «. اجل 

يَخَِّي. ِط الش   َحِديث  َصِحيُح اإِلسنَاِد عىل ََر 

 وبناء عىل ذلك:

ٍد َفَسيُِّدَنا أَ  ِة َسيِِّدَنا ُُمَم  ِة بُِأم  يُق َرِِضَ اللُ َعنُه هَو َأرَحُم الُم  دِّ ُبو َبكٍر الصِّ

َرا  بَِسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل   ُه َكاَن ُمَتَأثِّ بِِه َوَسل َم، لن  َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

بِِه َوَسل   : ﴿اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   کَم الذي َقاَل فِيِه َموالَنا عز  وجل 

 ۆ ۇ. وَقاَل فِيِه: ﴿[107]النبياء:  ﴾گ گ گ ک

 . هذا، والل تعاىل أعلم.[128]التوبة:  ﴾ۆ

: هل صحيح بأن املدينة املنورة سترتك يف آخر الزمان وهي أحسن 3السؤال

 ما تكون؟
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َرةَ  َأِِب  َعن  : روى اإلمام مالك اجلواب الِل  َرُسوَل  َأن   اللُ َعنُه، َرِِضَ  ُهَري 

َم  بِِه َوَسل  َكن  » :َقاَل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َ َسنِ  َعىَل  امل َِدينَةُ  َلُتت   َما َأح 

ُخَل  َحت ى ،َكاَنت   َكل ُب  َيد  ُب  َأو ال  ئ  ي الذِّ ِجدِ  َسَواِري َبع ضِ  َعىَل  َفُيَغذِّ  َأو   ،امل َس 

ِ  َعىَل   «.ن ََبِ امل 

َمن  اللِ،  َرُسوَل  َيا :َفَقاُلوا
َمانَ  َذلَِك  الثَِّمرُ  َتُكونُ  َفلِ  ؟الز 

ِ ـ  ُل كُ أ  تَ  ملا ةِ بَ الِ الط  ـ  لِل َعَوايِف » :َقاَل  َباعِ  الط ري   «.َوالسِّ

َفةَ  َعن  وروى اإلمام مسلم  ِِن : َقاَل  َأن هُ َرِِضَ اللُ َعنُه  ُحَذي  ََبَ الِل  َرُسوُل  َأخ 

بِِه َوَسل َم  اَعةُ  َتُقومَ  َأن   إِىَل  َكاِئن   ُهوَ  بَِم َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ِمن هُ  َفَم  ،الس 

ء   ُتهُ  َقد   إاِل   ََش  هُ  ََل   َأِنِّ  إاِل   ،َسَأل  َأل  ِرُج  َما َأس  َل  ُُي   .امل َِدينَةِ  ِمن امل َِدينَةِ  َأه 

ِك امَلِدينَ  َماِن، وهذا من َفَحِديُث َتر  ِة عىل َأحَسِن َما َكاَنت َيُكوُن يف آِخِر الز 

اَعِة، وَسيُِّدَنا ُحَذيَفُة َرِِضَ اللُ َعنُه َفاَتُه أن َيسَأَل َسيَِّدَنا َرُسوَل  َعَلَماِت ِقَياِم الس 

بِِه َوَسل َم عن َسَبِب ُخُروِج َأهلِ  املَِدينَِة من  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 املَِدينَِة وهَي عىل َأحَسِن َما َكاَنت َعَليِه.

 وبناء عىل ذلك:

ُكِر  ، وََل َيذ  َماِن وهَي عىل َأحَسِن َما َكاَنت  ُك املَِدينَُة يف آِخِر الز  َ َفَسوَف ُتت 

ِك، بِِه َوَسل َم َسَبَب الت   َنا ُحَذيَفُة َرِِضَ  الن بِيُّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َوَسيِّد 

ِك.  اللُ َعنُه ََل َيسَأل عن َسَبِب الت  

َماِن َكَم َقاَل اإلَماُم الن َوِويُّ  َك َسَيُكوُن يف آِخِر الز  ُد بَأن  هذا الت   والذي ُيَؤيِّ

َرةَ َرِِحَُه اللُ تعاىل: ما رواه الشيخان َعن َأِِب  ُت  :اَل قَ  َعن هُ اللُ  َرِِضَ  ُهَري   َسِمع 

َم  َرُسوَل  بِِه َوَسل  ُكونَ » :َيُقوُل الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُ  َعىَل  امل َِدينَةَ  َيت 
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 ِ َشاَها اَل  ،َكاَنت   َما َخري  َعَواِف  إاِل   َيغ  َباعِ  َعَوايِفَ  ُيِريدُ ـ  ال  ِ  السِّ  َمن   َوآِخرُ ـ  َوالط ري 

نَةَ  ِمن   َراِعَيانِ  َُي رَشُ  شا   َفَيِجَداَِنَا ،بَِغنَِمِهَم  َين ِعَقانِ  ،امل َِدينَةَ  ُيِريَدانِ  ُمَزي   َحت ى ،َوح 

َوَداعِ  َثنِي ةَ  َبَلَغا إَِذا ا ال   هذا، والل تعاىل أعلم.«. ُوُجوِهِهَم  َعىَل  َخر 

 : هل صحيح بأن املدينة املنورة يلحقها اخلراب يف آخر الزمان؟4السؤال

: َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  َجَبلٍ  ب نِ  ُمَعاذِ  َعن  : روى أبو داود يف ُسنَنِِه باجلوا

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َقاَل  َرانُ »الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِدسِ  َبي ِت  ُعم   امل َق 

 َفت ُح  مل َل َحَمةِ ا َوُخُروُج  ،امل َل َحَمةِ  ُخُروُج  َيث ِرَب  َوَخَراُب  ،َيث ِرَب  َخَراُب 

ينِي ةَ 
َطن طِ َطن طِينِي ةِ  َوَفت ُح  ،ُقس  ُقس  الِ  ُخُروُج  ال  ج   « .الد 

َب  ُثم   َثهُ  ال ِذي َفِخذِ  َعىَل  بَِيِدهِ  ََضَ  َلَقٌّ  َهَذا إِن  » :َقاَل  ُثم   ،َمن ِكبِهِ  َأو   ،َحد 

نِ « َقاِعد   َأن َك  َكَم  َأو   ،َهاُهنَا َأن َك  َكَم  .َجَبلٍ  ب نَ  ُمَعاذَ  يَيع   . وهَو َحِديث  َحَسن 

بِِه  وهذا الَِديُث َذَكَر فِيِه َسيُِّدنا َرُسوُل الل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

اَعِة، وهَي من الَعَلَماِت التي ََل َتظَهر  َبعُد  َوَسل َم َعَلَماٍت من َعَلَماِت ِقَياِم الس 

َماِن.ـ وللِ الَمُد ـ و  َسوَف َتُكوُن يف آِخِر الز 

اِر عىل َبيِت املَقِدِس،  َماِن َسوَف َيُكوُن استِيَلء  من الُكف  َفِفي آِخِر الز 

ُه  َجاِل والَعَقاِر وامَلاِل، فإذا َحَصَل هذا فإن  وَتُكوُن ِعَمَرُة َبيِت املَقِدِس بَِكث َرِة الرِّ

ُك الِقَتاِل،  َيعِقُبُه َخَراُب َيثِرَب، فإذا َحَصَل  َا َتظَهُر املَلَحَمُة وهَي ُمعَتَ هذا فإَن 

اُل. ج   فإذا َحَصَلت َخَرَج الد 

بِِه َوَسل َم ُكل   َفَجَعَل َسيُِّدنا َرُسوُل الل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َ بِِه َعنُه.  َواِحٍد ِمنُهَم َعََّي َما َبعَدُه، وَعَب 
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 ك:وبناء عىل ذل

بِِه  فالَِديُث َوَرَد عن َسيِِّدنا َرُسوِل الل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َماِن. هذا، والل تعاىل أعلم.  َوَسل َم، وهذا َيُكوُن يف آِخِر الز 

: هل األرض تأكل أجساد األولياء، أم أن أجسادهم حمرمة على 5السؤال

 األرض؟

سِ  َعن  أِحد روى اإلمام أوالً: : اجلواب سٍ  ب نِ  َأو  : َقاَل َرِِضَ الُل َعنُه  َأو 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َقاَل  اِمُكم   َأف َضلِ  ِمن  »اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  مُ  َأي   َيو 

ُُمَعةِ  َخةُ  َوفِيهِ  ،ُقبَِض  َوفِيهِ  ،آَدمُ  ُخلَِق  فِيهِ  ،اجل  َقةُ  َوفِيهِ  ،الن ف  ع  ثُِروا ،الص   ِمن َعَل   َفَأك 

ََلةِ  ُروَضة   َصََلَتُكم   َفإِن   ،فِيهِ  الص   «.َعَل   َمع 

َرُض  َوَكي َف اللِ،  َرُسوَل  َيا :َفَقاُلوا َت  َوَقد   َصََلُتنَا َعَلي َك  ُتع  نِيـ  ؟َأِرم   :َيع 

 ـ. َبلِيَت  َوَقد  

مَ  َوَجل   َعز  اللَ  إِن  » :َقاَل  ضِ  َعىَل  َحر  َر  َسادَ  َتأ ُكَل  َأن   ال    َأج 
ِ
بَِياء َن   «.ال 

َرةَ  َأِِب  َعن  روى الشيخان ثانيًا:  الِل  َرُسوُل  َقاَل  :َقاَل  َعن هُ الُل  َرِِضَ  ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  َ  َما»َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِ  َبَّي  َخَتَّي  َبُعونَ  الن ف   «.َأر 

َبُعونَ  :َقاَل  ما   َأر   ؟َيو 

 .َأَبي ُت  :َقاَل 

َبُعونَ  َقاَل  را   َأر   ؟َشه 

 .َأَبي ُت  :َقاَل 

َبُعونَ  :َقاَل   ؟َسنَة   َأر 

 .َأَبي ُت  :َقاَل 
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  ِمناللُ  ُين ِزُل  ُثم  » :َقاَل 
ِ
َمء ُل  َين ُبُت  َكَم  َفَين ُبُتونَ  ،َماء   الس  َبق   ِمن َلي َس  ،ال 

ن َسانِ  ِ ء   اإل  ُب  َوُهوَ  ،َواِحدا   م  َعظ   إاِل   ،َيب ىَل  إاِل   ََش  َنِب  َعج  ُب  َوِمن هُ  ،الذ  ُق  ُيَرك  َل   اخل 

مَ  ِقَياَمةِ  َيو   «.ال 

ُب  َنِب  َعج  َعظ مُ هَو  :الذ  َفل يِف  ال ِذي الل طِيُف  ال  ل ِب  َأس  ُل  َوُهوَ  ،الصُّ  َما َأو 

َلُق  َدِميِّ  ِمن ُُي  ِذي َوُهوَ  ،اآل  ِكي لُِيَعادَ  ِمن هُ  َيب َقى ال  َل ِق  ُب َتر   .َعَلي هِ  اخل 

َرةَ  َأِِب  َعن  وروى أبو داود  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه  َرُسوَل  َأن  َرِِضَ الُل َعنُه،  ُهَري 

بِِه َوَسل َم  ُض  َتأ ُكُل  آَدمَ  اب نِ  ُكل  » :َقاَل َوعىل آلِِه َوَصح  َر  َب  إاِل   ،ال  َنِب  َعج   ،الذ 

ُب  َوفِيهِ  ،ُخلَِق  ِمن هُ   «.ُيَرك 

 ُأُحد   َحَضَ  ملَ ا :َقاَل  َعن هُ اللُ  َرِِضَ  َجابِرٍ  َعن  روى اإلمام البخاري ثالثًا: 

 .الل ي لِ  ِمن َأِِب  َدَعاِِن 

ُتوال   إاِل   ُأَراِِن  َما :َفَقاَل  لِ  يِف  َمق  َتُل  َمن   َأو  َحاِب  ِمن   ُيق  َصىل  الُل  الن بِيِّ  َأص 

بِ  ُركُ  اَل  َوإِِنِّ ِه َوَسل َم، َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِدي َأت  َ  ،ِمن َك  َعَل   َأَعز   َبع   َنف سِ  َغري 

َم،  َرُسولِ  بِِه َوَسل  نا   َعَل   َفإِن  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ،َفاق ضِ  ،َدي 

صِ  َتو  ا   بَِأَخَواتَِك  َواس   .َخري 

نَا َبح  َل  َفَكانَ  ،َفَأص  ٍ  يِف  آَخرُ  َمَعهُ  َوُدفِنَ  ،يلٍ َقتِ  َأو  ب   ََل   ُثم  ، َقَب 
ِِس  َتطِ  َأن   َنف 

ُرَكهُ  َخرِ  َمعَ  َأت  ُتهُ  ،اآل  َرج  َتخ  دَ  َفاس  ُهرٍ  ِست ةِ  َبع  مِ  ُهوَ  َفإَِذا ،َأش  ُتهُ  َكَيو    ُهنَي ة   َوَضع 

 َ  .ُأُذنِهِ  َغري 

ِة َأصَحاِب الُخُدوِد  ُغََلمُ  اَفَأم   :َقاَل وروى التمذي يف ِقص   ،ُدفِنَ  َفإِن هُ  ال 

َكرُ  ِرَج  َأن هُ  َفُيذ  َط اِب  ب نِ  ُعَمرَ  َزَمنِ  يِف  ُأخ  ُبُعهُ  اخل  ِغهِ  َعىَل  َوُأص   ِحَّيَ  َوَضَعَها َكَم  ُصد 

.ُقتَِل   . وهَو َحِديث  َصِحيح 
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 َأن   َأَرادَ  املَ   َيةَ ُمَعاوِ  ن  أ: يُّ دِ اقِ الوَ  رَ كَ ذَ وَ وَجاَء يف كَِتاِب البَِداَيِة والنَِّهاَيِة: 

ِرَي  َهد   بُِأُحدٍ  َقتِيل   َلهُ  َكانَ  َمن  : بِامل َِدينَةِ  ُمنَاِديهِ  َناَدىالَعََّي  َُي   .َفل َيش 

 : ِ قَ  يف ِِب أَ  دُت َج وَ فَ  ،منهُ عَ  ارنَ فَ حَ فَ َقاَل َجابِر  ، هِ تِ يئَ هَ  عىل م  ائِ نَ  هوَ  َم ن  أَ كَ  هِ َب 

َ غَ تَ  اومَ  ِ قَ  يف هُ ارَ َج  ادنَ َج وَ وَ ، ري  ثِ كَ  وال يل  لِ قَ  هِ الِ َح  من ري  ٍِ مُ اجلَ  بنَ  ومرَ عَ  هِ َب   و

ٍَ فَ  هُ ن  إِ : اُل قَ يُ وَ  ا  مَ دَ  هُ رُح ُج  َث عَ بَ ان  فَ  ،نهُ عَ  ت  يلَ زِ أُ فَ  ،هِ حِ ر  ُج  عىل هُ دُ يَ وَ   مهِ ورِ بُ قُ  من ا

 َسنَة  من  ، وذلَك َبعَد ِست  وَأرَبِعَّيَ َّيَ عِ َجَ أَ َرِِضَ الُل َعنُهم  ِك س  املِ  يِح رِ  ثُل مِ 

 َيوِم ُدفِنُوا.

 وبناء عىل ذلك:

 
ِ
يَفِة أن  الَرَض ال َتأُكُل َأجَساَد الَولَِياء ِ َفَم َثَبَت يف الََحاِديِث الرش 

َلُم. َلُة والس   واملُرَسلََِّي َعَليِهُم الص 
ِ
ََّي، َبل الَواِرُد َفَقط يف َحقِّ الَنبَِياء اِلِ  والص 

ََّي فَل َتأُكُل الَرُض  ولكن َقد ُيكِرُم اللُ اِلِ َض ِعَباِدِه الص  تعاىل َبع 

ِض َأولَِياِئِه. هذا، والل تعاىل أعلم.  َأجَساَدُهم، وهذِه َكَراَمة  من الِل تعاىل لَِبع 

: أعاني من شدة الغضب، وكثرة السب والشتم واللعن ملن 6السؤال

للتخلص أغضبين، وأتضايق من نفسي جدًا بعد ذلك، فماذا أصنع 

 من هذه الصفة الذميمة؟

ِم الَغيِظ، وذلَك من ِخَلِل َمعِرَفِة َما أوالً: : اجلواب ب  َنفَسَك عىل َكظ  َدرِّ

ِم الَغيِظ، َقاَل تعاىل: ﴿ ِر عىل َكظ   ٻ ٻ ٻَرت َب اللُ تعاىل َلَك من الَج 

 ٺ ٺ ٺ ٺ*  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

]آل  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ب َك الُل تعاىل، وَتُكوَن من َأهِل اجلَن ِة؟ . أال[134-133عمران: 
 ُتِريُد أن َُيِ
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 ﴾ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کوَقاَل تعاىل: ﴿

 ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ. ومن َغَفَر ُغِفَر َلُه، َقاَل تعاىل: ﴿[37]الشورى: 

 .[22]النور:  ﴾گ گ گ ک ک ک

بِِه ُخذ  بَِوِصي ِة َسيِِّدنا َرُسوِل الل َصىل  الُل َعَلي  ثانيًا:  ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َرةَ  َأِِب  َعن  َوَسل َم، روى الشيخان  اللِ َصىل  الُل  َرُسوَل  َأن   ،َعن هُ اللُ  َرِِضَ  ُهَري 

بِِه َوَسل َم  ِديدُ  َلي َس » :َقاَل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َعةِ  الش  َ َم  ،بِالَصُّ ِديدُ  إِن   ال ِذي الش 

لُِك  َسهُ  َيم  َغَضِب  ن دَ عِ  َنف   «.ال 

اِِنُّ يف الَكبرِِي    َأِِب  َعن  وروى الط ََبَ
ِ
َداء ر   َيا: ُقل ُت : َقاَل  َرِِضَ الُل َعنهُ  الد 

نِي ،اللِ َرُسوَل  ِخُلنِي َعَملٍ  َعىَل  ُدل  َن ةَ  ُيد   .اجل 

، ال» :َقاَل  َضب  َن ةُ  َوَلَك  َتغ   «.اجل 

اِِنُّ يف الَكبرِِي  َيانَ ُس  َعن  وروى الط ََبَ َرِِضَ اللُ َعنُه  الث َقِفيِّ اللِ  َعب دِ  بن ف 

بِِه َوَسل مَ  لِنَبِيِّ  ُقل ُت : َقاَل   ِِل  ُقل   ،اللِ  َنبِي   َيا: اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ال   َتِفعُ  َقو  لِل   بِِه، َأن  ِقُلُه؟ َلَعلِّ  ،َوَأق   َأع 

بِِه َوَسل مَ الِل َصىل   َنبِيُّ  َفَقاَل  َضب   ال» : اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   «.َتغ 

َأُلهُ  ِمَرارا   َفَعاَوَدهُ  بِهِ  َنبِيُّ  َيُقوُل  َذلَِك، َعن   َيس   اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َضُب  ال» :َوَسل مَ  ض  «. َتغ  جَتنِب  َأسَباَب الَغَضِب، وال َتَتَعر 
ِلُبُه. َيعنِي: اِ  ملَِا ََي 

َصىل  الُل  يِّ بِ الن   ىَل عَ  مَ دِ قَ : اَل قَ َرِِضَ اللُ َعنُه  رٍ ابِ َج  نعَ وروى الديلمي 

بِِه َوَسل َم   من متُ م  دِ قَ  ،مٍ دَ ق  مَ  ريَ َخ  متُ م  دِ قَ »: اَل قَ فَ  اة  زَ غُ  وم  قَ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 َُمَاِهَدةَ  َأن   إىَل  إَشاَرة   َوفِيهِ « اهُ وَ هَ  بدِ العَ  ةِ دَ اهَ َُمَ  ،كََبِ الَ  ادِ هَ اجلِ  إىل رِ صغَ الَ  ادِ هَ اجلِ 

َعُدوِّ  َُمَاِهَدةِ  ِمن   َأَشدُّ  ،الن ف سِ   .ال 
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أ  ِعنَد الَغَضِب، روى اإلمام أِحد وأبو داود ثالثًا:  َرِِضَ  َعِطي ةَ  َعن  َتَوض 

بِِه َوَسل َم: اللِ َصىل  اللُ َعلَ  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل اللُ َعنُه   إِن  »ي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َغَضَب  ي َطانِ  ِمن ال  ي َطانَ  َوإِن   ،الش  َم  ،الن ارِ  ِمن ُخلَِق  الش  َفأُ  َوإِن    الن ارُ  ُتط 
ِ
 َفإَِذا ،بِامل َاء

أ   َأَحُدُكم   َغِضَب  َيَتَوض   «.َفل 

 وبناء عىل ذلك:

ِسِه، و الت َخلُِّق بَِأخَلِق َسيِِّدنا َرُسوِل الل َصىل  الُل فَل ُبد  من َُمَاَهَدتِِه لِنَف 

بِِه َوَسل َم، إذا َكاَن َحِريَصا  عىل ُمَراَفَقتِِه يف اآلِخَرِة.  َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

بِِه َوَسل َم ََل َيُكن  َسب اَبا  وال  َسيُِّدنا َرُسوُل الل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

اَنا ، روى اإلمام البخاري   الن بِيُّ  َيُكن ََل   :َقاَل  َعن هُ اللُ  َرِِضَ  َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ  َعن  َلع 

َم  بِِه َوَسل  اشا   َواَل  ،َسب ابا  َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  انا   َواَل  ،َفح   .َلع 

تَِبةِ  ِعن دَ  ِلََحِدَنا َيُقوُل  َكانَ   «.َجبِينُهُ  َتِرَب  ،َلهُ  َما» :امل َع 

ٍِ الَِديِث َقاُلوا: هذا ُدَعاء  ملَِن َعاَتَبُه َسيُِّدنا َرُسوُل الل َصىل   ا ُض َُر  َبع 

ُجوِد للِ تعاىل. هذا، والل تعاىل أعلم. بِِه َوَسل َم بالسُّ  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

تزام به، ألن الُعرف مصدر : هل كل ُعرف يف اجملتمع جيب االل7السؤال

 من مصادر التشريع؟

ٍف َقاَم بِِه املُجَتَمُع ََيُِب االلتَِزاُم بِِه، لن  ُهنَاَك اجلواب : َليَس ُكلُّ ُعر 

ِج يف اجلَاِهلِي ِة، وَطَوافِِهم  يُف، َكَعاَدِة الت ََبُّ ِ ُع الرش  َمَها الرش  َض الَعَراِف َحر  َبع 

 ، ٍِ َزوَجِة الَِب.يف الَبيِت ُعَراة  ِع َبَِّي الُخَتَِّي، ونَِكا  واجلَم 

َيِة  ِع الدِّ ، َوَوض  ٍِ ُع، َكُمَراَعاِة الَكَفاَءِة يف النَِّكا ُه الرش  ف  اعَتََبَ وُهنَاَك ُعر 

ُذ بِِه.  عىل الَعاِقَلِة، فهذا ََيُِب الَخ 
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ِعيُّ عىل اعتَِبارِ  لِيُل الرش  ف  ََل َيُقِم الد  ُف وُهنَاَك ُعر  ِيِه، وهذا الُعر  ِه، أو َنف 

 إىل اعتَِباِرِه وُمَراَعاتِِه، وَبنَوا َعَليِه َكثرَِيا  من الَحَكاِم، وهذا 
ِ
َذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء

 ڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃَثابِت  يف الُقرآِن الَكِريِم، َكَقولِِه تعاىل: ﴿

 ﴾ک ک ک ک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

، وإِن َم َأَحاَلُه اللُ تعاىل عىل الَعاَدِة.. َفَقالُ [7]الطَلق:   وا: َليَس لإِلنَفاِق َتقِدير  ََرِعيٌّ

يِف، روى اإلمام البخاري  ِ  َعاِئَشةَ  َعن  وكذلَك َثاُبت  بِنَصِّ الَِديِث الرش 

َيانَ ُس  َأَبا إِن  اللِ،  َرُسوَل  َيا :َقاَلت   ُعت َبةَ  بِن َت  ِهن دَ  َأن  َرِِضَ اللُ َعنها،   َرُجل   ف 

ِطينِي َوَلي َس  ،َشِحيح   ِفينِي َما ُيع  ُت  َما إاِل   ،َوَوَلِدي َيك  َلمُ  اَل  َوُهوَ  ِمن هُ  َأَخذ   .َيع 

ِفيِك  َما ُخِذي» :َفَقاَل  ُروِف  َوَوَلَدكِ  َيك   هذا أوالً.«. بِاملَع 

ُ ثانيًا:  ِف، من هذِه الرشُّ ِذ بالُعر  وَطا  لأَلخ   وِط:َجَعَل الُفَقَهاُء َُرُ

ِرَدا ، أو َغالَِبا .1 ُف ُمط   ـ أن َيُكوُن الُعر 

ا .2  ـ أن َيُكوَن َعام 

3.  ـ أن ال َيُكوَن َُمَالَِفا  لِنَص  ََرِعي 

يح  بِِخَلفِِه.4 ِ َف َتَص   ـ أن ال ُيَعاِرَض الُعر 

ِف.5  الت ََصُّ
ِ
ُف َقاِئَم  ِعنَد إِنَشاء  ـ أن َيُكوُن الُعر 

 وبناء عىل ذلك:

ٍف َتَعاَرَفُه الن اُس ََيُِب االلتَِزاُم بِِه. هذا، والل تعاىل أعلم.  َفَليَس ُكلُّ ُعر 

: مسعت من طالب علم يتحدث عن االستصحاب أنه مصدر من 8السؤال

 مصادر التشريع، فما هو االستصحاب؟

ِم اجلواب ُه ِعَباَرة  عن اُلك  َف الُُصولِيُّوَن االستصحاب: أن  : لقد َعر 
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ِل. َمِن الَو  َمِن اآلِت، بِنَاء  عىل ُثُبوتِِه يف الز  ٍر يف الز   بُِثُبوٍت َأم 

ِض  َأ بَِيِقٍَّي َيبَقى عىل ُوُضوِئِه، وإن  َشك  يف ُنق  ُبوا َلُه َمَثَل : أن  املَُتَوضِّ وََضَ

ِض َطَهاَرتِِه.  َطَهاَرتِِه، َما ََل ُيَغلِِّب الَظن  عىل ُنق 

َحاِب:واخَتَلَف الُ  َيِة االستِص   ُصولِيُّوَن يف ُحجِّ

َلَقا . ي تِِه ُمط   بُِحجِّ
ِ
 َفَقاَل َُجُهوُر الُفَقَهاء

ي تِِه.  وَقاَل َأكَثُر اَلنَِفي ِة بَِعَدِم ُحجِّ

 وبناء عىل ذلك:

َمِن الَاَِضِ أو  ِيِه، يف الز  ٍر، أو َنف  ُم بُِثُبوِت َأم  َحاُب هَو اُلك  فاالستِص 

َمِن املَاِِض.املُستَ   قَبِل، بِنَاء  عىل ُثُبوتِِه أو َعَدِمِه يف الز 

ِريِمَها. ِم هَلَا َحت ى َيِرَد َدلِيل  بَِتح  َحاُب الُك   َفِفي الُُموِر املَُباَحِة َيبَقى استِص 

َحاُب ُمَلِزَما  هَلَا َحت ى َيثُبَت َدلِيل   ويف ُعُموِم الُُموِر َيبَقى االستِص 

ِصي ، ِخَلَفا  للَحنَِفي ِة. بَِتخ 
ِ
َلَقا  ِعنَد َُجُهوِر الُفَقَهاء ة  ُمط  َحاُب ُحج  صَها، واالستِص 

 هذا، والل تعاىل أعلم.

: لقد مسعت من بعض القوم بأن رضا اهلل تعاىل عن الصحابة قد 9السؤال

 وقع بنص القرآن الكريم، ثم نسخ، فهل هذا صحيح؟

َفَق الُفَقَهاُء عىل: اجلواب ِخ، قد  ات  أن  اخلَََبَ من الِل تعاىل َغرُي َقابٍِل للن س 

َمٍة ُيِريُدَها الُل تعاىل، كم قال تعاىل:  ك  َم  ََرِعي ا  ِلِ  ڃ ڃ﴿َينَسُخ اللُ تعاىل ُحك 

 ڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
 .[143]البقرة:  ﴾ڱ
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ا اخلَََبُ َفُهَو َغريُ  ِذيب  للَخََبِ أم  َخ اخلَََبِ فِيِه َتك  ِخ، لن  َنس   َقابٍِل للن س 

. ابِِق؛ وهذا ُمسَتِحيل  يف َحقِّ اللِ عز  وجل   الس 

ِب الكَِراِم،  ح  يِم عن ِرَضاُه عن الص 
نَا عز  وجل  يف كَِتابِِه الَعظِ وقد َأخََبَ َربُّ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿من ذلَك؛ َقوُل اللِ تعاىل: 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
ُد من اللِ تعاىل ال ُُي َلُف.[29]الفتح:  ﴾ڑ ژ ژ  . والَوع 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوَقوُلُه تعاىل: ﴿

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 َغرُي . وهذا َخََب  من الِل تعاىل[100]التوبة:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

ِخ.  َقابٍِل للن س 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓوَقوُلُه تعاىل: ﴿

 ى ې ې*  ې ۉ ۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى
 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ
 .[9-8]الرش:  ﴾جب

اِدِقََّي، وهَو َخََب  َغرُي  ُم من الص  نَا عز  وجل  َأخََبَ عن املَُهاِجِريَن بَِأَن  َفَربُّ

اِدِقََّي.قَ  نَا عز  وجل  َيرََض عن الص  ِخ، َوَربُّ  ابٍِل للن س 

ِخ، وِم ا  ِحََّي، وهَو َخََب  َغرُي َقابٍِل للن س 
ُم من املُفلِ وَأخََبَ عن الَنَصاِر بَِأَن 

نَا عز  وجل  َراٍض عن املُفلِِحََّي.  ال َشك  فِيِه بَِأن  َرب 
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 وبناء عىل ذلك:

ِخ فاخلَََبُ من اللِ  عىل َنس 
ُخ اخلَََبِ َخ، وال ُيَقاُس َنس  َبُل الن س   تعاىل ال َيق 

ُخ اخلَََبِ َفُهَو  ا َنس  َخ الَحَكاِم َثابِت  بِنَصِّ الُقرآِن الَكِريِم، أم  الَحَكاِم، لن  َنس 

خ  لأَلخَباِر. يِم َنس 
ِخ، وَما َثَبَت يف الُقرآِن الَعظِ  َغرُي َقابٍِل للن س 

ُب الكَِراُم من املَُهاِجِريَن والَنَصاِر قد َثَبَت ِرَضا اللِ تعاىل َعنُهم فالص   ح 

ا الذيَن َجاُؤوا من َبعِدِهم، إذا انَطَبَق َعَليِهم َقوُلُه تعاىل:  يف الُقرآِن الَعِظيِم، وأم 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

. [10]الرش:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 لذيَن َرِِضَ اللُ َعنُهم. هذا، والل تعاىل أعلم.َفُهم ُملَحُقوَن با

 : ما هو السبيل للوقاية من الفنت؟10السؤال

ِريَقَِّي:اجلواب بِيُل للِوَقاَيِة من الِفَتِن َيُكوُن بُِسُلوِك َأَحِد الط   : الس 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ: من ِخَلِل َقولِِه تعاىل: ﴿الَوُل 

َعُلوا [25]النفال:  ﴾ېئ ، وذلَك بَِتقَوى الِل . أي: اِج  َبينَُكم وَبََّي الِفَتِن ِوَقاَية 

ن ِة، قال تعاىل: ﴿ ِك بالكَِتاِب والسُّ  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ تعاىل، والت َمسُّ

 . فإذا َأَراَد الَعبُد اخلُُروَج من الِفتَِن والِوَقاَيَة ِمنَها َفَعَليِه بِتَقَوى اللِ تعاىل.[2]الطَلق: 

بِِه َوَسل َم:  الث اِِن: من ِخَللِ   ُيوِشُك »َقولِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َ  َيُكونَ  َأن   لِمِ  َمالِ  َخري  َبالِ  َشَعَف  َِبَا َيت َبعُ  َغنَم   امل ُس  ِ َقط رِ  َوَمَواِقعَ  ،اجل   بِِدينِهِ  َيِفرُّ  ،ال 

ِفَتنِ  ِمن رِ  َسِعيدٍ  َأِِب  َعن  رواه اإلمام البخاري « ال  ُد  َرِِضَ اللُ َعنُه. وذلَك  يِّ اخل 

َها. َلِة عن الِفَرِق ُكلِّ  بالُعز 
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 وبناء عىل ذلك:

بِيُل للِوَقاَيِة من الِفَتِن أمَراِن:  فالس 

ِك بَِقولِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه  ، وذلَك بالت َمسُّ ُل: َسبِيُل َتقَوى اللِ عز  وجل  الَو 

بِِه َوَسل َم:  تََِلفا   َيَرى ِمن ُكم   َيِعش   َمن   َفإِن هُ »َوعىل آلِِه َوَصح  اُكم   ،َكثرِيا   اخ   َوإِي 

ُُمورِ  َوُُم َدَثاِت  َا ،ال  َركَ  َفَمن   ،َضََلَلة   َفإَِن   َوُسن ةِ  بُِسن تِي َفَعَلي هِ  ِمن ُكم   َذلَِك  َأد 

 
ِ
َُلَفاء اِشِدينَ  اخل  ِديَِّّيَ  الر  وا ،امل َه  َباضِ  َعن  رواه التمذي « ِجذِ بِالن َوا َعَلي َها َعضُّ ِعر   ال 

 َرِِضَ اللُ َعنُه. َساِرَيةَ  ب نِ ا

َلُة، وذلَك ملا رواه اإلمام مسلم  َرِِضَ اللُ َعنُه  َسِعيدٍ  َأِِب  َعن  الثاِن: الُعز 

 اللِ؟ َرُسوَل  َيا َأف َضُل  الن اسِ  َأيُّ  :َرُجل   َقاَل : َقاَل 

ِمن  » :َقاَل  ِس  َُيَاِهدُ  ُمؤ   «.اللِ َسبِيلِ  يِف  َوَمالِهِ  هِ بِنَف 

 ؟َمن   ُثم   :َقاَل 

َتِزل   َرُجل   ُثم  » :َقاَل  ٍب  يِف  ُمع  َعاِب  ِمن ِشع  ُبدُ  الشِّ هُ  َيع    الن اَس  َوَيَدعُ  َرب 

هِ  ِمن    «.ََرِّ

نَا من ََجِيِع الِفتَِن َما َظَهَر ِمنَها وَما َبَطَن. هذا، والل تعاىل أعلم ِصم   .الل ُهم  اع 

: هل صحيح بأن َسيَِّدَنا َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه 11السؤال

 َوَصْحِبِه َوَسلََّم ُوِلَد خمتونًا؟

َم اجلواب بِِه َوَسل  : ِخَتاُن َسيِِّدَنا َرُسوِل الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

، وهلذا  فِيِه َثَلَثُة َأقَواٍل: ََل  َيِرد  فِيِه َحِديث  َصِحيح 

بِِه َوَسل َم ُولَِد ََم ُتوَنا   ُل: َأن ُه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  الَقوُل الَو 

ِة. ُطوَع الِّسُّ  وَرا ، أي: َمق  ُ  َمِّس 



 

 311 اآلدابب كتا

بِِه َوَسل َم ُختَِن يَ  ُه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  وَم ُشق  الَقوُل الث اِِن: َأن 

ِة َرِِضَ اللُ َعنها التي َكانِت  عِدي  يُف ِعنَدَما َكاَن يف ِدَياِر َحلِيَمَة الس  ِ َقلُبُه الرش 

 ُترِضُعُه.

ابِِع من ِوالَدتِِه  ِب َخَتنَُه يف الَيوِم الس 
لِ ُه َعبَد املُط  الَقوُل الث الُِث: أن  َجد 

َدا .َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَص  ُه ُُمَم  بِِه َوَسل َم، وَسم   ح 

 وبناء عىل ذلك:

ِحيَحِة عن ِخَتاِن َسيِِّدَنا َرُسوِل الِل َصىل  الُل  َما َوَرَد يف الََحاِديِث الص 

َواِب، والَواِقُع أن   َم أن َيُكوَن الَقَرُب للص  بِِه َوَسل َم، وُرب  َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُه عَ  ابِِع. هذا، والل تعاىل أعلم.َجد  ِب َخَتنَُه يف الَيوِم الس 
لِ  بَد املُط 

 : هل جيوز لإلنسان أن يذكر اهلل تعاىل يف احلمام؟12السؤال

ر  باللَِّساِن، ِمثُل تَِلَوِة الُقرآِن الَعِظيِم، اجلواب َراِن، ِذك  ُر للِ تعاىل ِذك  ك  : الذِّ

ِعَيِة؛ وِذك   ِريِر َكلَِمِت الُقرآِن الَعظِيِم عىل الَقلِب، والَذَكاِر، والَد  ر  بالَقلِب، َكَتم 

ِعَيُة والَذَكاُر.  وكذلَك الَد 

َفُقواوَيُقوُل اإلماُم الن َوِويُّ َرِِحَُه اللُ تعاىل:  ُنَُب  َأن   َعىَل  اِت  رَ  َلو   اجل   َتَدب 

آنَ  ُقر  ِ  ِمن   بَِقل بِهِ  ال  َتكِبا   َقاِرئا   َيُكونُ  اَل  هِ لَِسانِ  َحَرَكةِ  َغري  ُنُِب  لِِقَراَءةِ  ُمر  َمةِ  اجل   .امل َُحر 

 بِلَِساٍن، ولكن بَِقلبِِه.
ِ
ُكُر اللَ تعاىل وهَو عىل اخلََلء َرَمُة: ال َيذ   وَقاَل ِعك 

 وبناء عىل ذلك:

 الَ 
ِ
ِم يف السؤال ـ َدوَرَة املَِياِه ـ ِعنَد َقَضاء ُصوُد بالَم  اَجِة، فإذا َكاَن املَق 

، لن  املََكاَن َغرُي الِئٍق لذلَك، وإن  َذَكَر الَل تعاىل بَِقلبِِه  ُروه  ُر باللَِّساِن َمك  ك  فالذِّ

َظ بِلَِسانِِه.  فَل َحَرَج َعَليِه بُِدوِن أن َيَتَلف 
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َرُه الذِّ  ِل ـ َفُيك  ِم يف السؤال ـ املََكاَن للُغس  ُصوُد باَلم  ا إذا َكاَن املَق  ُر وأم  ك 

ا إذا َكاَنِت  ِر الَقلِب، أم  ، وال َحَرَج من ِذك  ُشوَفة  باللَِّساِن إذا َكاَنِت الَعوَرُة َمك 

ِر باللَِّساِن. هذا، والل تعاىل أعلم. ك  ُتوَرة  فَل َحَرَج من الذِّ  الَعوَرُة َمس 

 ِه َوَسلََّم؟: كم امرأة أرضعت النيب َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِب13السؤال

َرِِضَ الُل َعنها، عن الن بِيِّ َصىل  الُل  َحبِيَبةَ  ُأمِّ : روى الشيخان عن اجلواب

بِِه َوَسل َم َقاَل:  َضَعت نِي»َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َبةُ  َسَلَمةَ  َوَأَبا َأر   «.ُثَوي 

 َقاَل اِم البخاري وُثَويَبُة هَي َموالة  لَِِب هَلٍَب، كم جاَء يف َصِحيِح اإلم

َوةُ  َبةُ  َرِِضَ الُل َعنُه: ُعر  اَلة   وُثَوي  َتَقَها هَلٍَب  َأُبو َكانَ  ،هَلٍَب  ِلَِِب  َمو  َضَعِت  ،َأع   َفَأر 

َم،  الن بِي   بِِه َوَسل  ُض  ُأِرَيهُ  هَلٍَب  َأُبو َماَت  َفَلم  َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َبع 

لِهِ   ـ أي: برَِشِّ َحاَلٍة ـ ِحيَبةٍ  برَِشِّ  َأه 

 .َلِقيَت  َماَذا :َلهُ  َقاَل 

َق  ََل   :هَلٍَب  َأُبو َقاَل  َدُكم   َأل  َ  َبع  َبةَ  بَِعَتاَقتِي َهِذهِ  يِف  ُسِقيُت  َأِنِّ  َغري   .ُثَوي 

َة هَي ُمرِضَعُة الن بِيِّ  عِدي  يَِّدَة َحلِيَمَة الس  َفاِق أن  الس  َصىل   ومن امَلعُلوِم باالتِّ

بِِه َوَسل َم.  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 وبناء عىل ذلك:

بِِه َوَسل َم اثنََتاِن؛ الُوىَل:  َفُمرِضَعاُت الن بِيِّ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َبةُ  اَلةُ  ُثَوي  ُة َرِِضَ الُل َعنها.هَلٍَب  َأِِب  َمو  عِدي   هذا، والل تعاىل أعلم. ، ثم  َحلِيَمُة الس 

: أحيانًا عند السؤال ااحمرج أقول للمسؤول ال حياء يف الدين، 14السؤال

 ثم أسأله، فهل هذه الكلمة فيها حرج؟

ُه  َساَِلٍ : روى الشيخان َعن َأِِب اجلواب َصىل   الن بِيُّ  َسِمعَ َرِِضَ اللُ َعنُه، َأن 
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بِِه وَ    يِف  َأَخاهُ  َيِعظُ  َرُجَل  َسل َم اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
ِ
ََياء ََياءُ » :َفَقاَل  ،ال    ال 

يَمنِ  ِمن ِ  «.اإل 

َرةَ  َأِِب  َعن  وروى اإلمام أِحد والاكم   َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  ََياءُ »اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِ  ِمن ال  يَمنُ  ،يَمنِ اإل  ِ  يِف  َواإل 

َن ةِ  َبَذاءُ  ،اجل    ِمن َوال 
ِ
ََفاء ََفاءُ  ،اجل   «.الن ارِ  يِف  َواجل 

 إِىَل  ُسَلي مٍ  َأمُّ  َجاَءت  : َقاَلت  َرِِضَ اللُ َعنها  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعن  وروى الشيخان 

بِِه َوَسل َم  الن بِيِّ   اَل اللَ  إِن  اللِ،  َرُسوَل  َيا :اَلت  َفقَ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِيي َتح  َقِّ  ِمن َيس  َأةِ  َعىَل  َفَهل   ،ال  لٍ  ِمن   امل َر  َتَلَمت   إَِذا ُغس   ؟اح 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َفَقاَل    إَِذا ،َنَعم  »الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 «.امل َاءَ  َرَأِت 

َتلِمُ اللٍِِ،  َرُسوَل  َيا :َمةَ َسلَ  ُأمُّ  َفَقاَلت   َأةُ  َوََت   ؟امل َر 

بُِهَها َفبِمَ  ،َيَداكِ  َتِرَبت  » :َفَقاَل   «.َوَلُدَها ُيش 

 وبناء عىل ذلك:

ِيي من  َتح  َك أن َتُقوَل ِعنَد السؤال املُحِرِج: إن  اللَ ال َيس  فالَوىَل يف َحقِّ

.  هذا، والل تعاىل أعلم. الَقِّ

د أكرمين اهلل عز وجل باهلداية، بفضل والدي الذي رباني : لق15السؤال

 فأحسن الرتبية، ولكين أخشى على نفسي من االحنراف، فماذا أفعل؟

تَِقاَمَة، روى اجلواب : َأسَأُل اللَ تعاىل ِِل وَلَك وللَجِميِع الث َباَت واالس 

ِجَس  ب نِ اللِ  َعب دِ  َعن  اإلمام مسلم  اللِ َصىل   َرُسوُل  َكانَ : َقاَل  َرِِضَ اللُ َعنهُ  َْس 

بِِه َوَسل َم  ذُ  َساَفرَ  إَِذااللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح    ِمن   َيَتَعو 
ِ
َثاء َفرِ  َوع  تِ ـ  الس   هِ َمَشق 
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تِ  ِ ـ  امل ُن َقَلِب  َوَكآَبةِ  ـ هِ َوِشد  ةِ  ِمن   بِااِلن ِكَسارِ  الن ف سِ  َتَغريُّ َمِّ  ِشد  ََزنِ  اهل  رِ  ـ َوال  َو   َوال 

دَ  َكو   َبع  َصانِ ِر ـ ال  دَ  النُّق  َياَدةِ  َبع  َوةِ  ـ الزِّ   ،امل َظ ُلومِ  َوَدع 
ِ
 َمن َظرٍ  ُكلِّ ـ  امل َن َظرِ  َوُسوء

ُقُب  لِ  يِف ـ  ُسوء  إَليِه  الن َظرَ  َيع  َه   «.َوامل َالِ  ال 

َمءَ  َعن  وروى اإلمام البخاري  رٍ  َأِِب  بِن ِت  َأس   :َقاَلت   َعن ُهَم لُل ا َرِِضَ  َبك 

بِِه َوَسل َم:  الن بِيُّ  َقاَل  ضِ  َعىَل  إِِنِّ »َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َو   َأن ُظرَ  َحت ى ال 

َخذُ  ،ِمن ُكم   َعَل   َيِردُ  َمن   تِي َوِمن   ِمنِّي ،َربِّ  َيا :َفَأُقوُل  ،ُدوِِن  َناس   َوَسُيؤ   .ُأم 

َت  َهل   :َفيَُقاُل  َدكَ  َعِمُلوا َما َشَعر  ِجُعونَ  َبِرُحوا َماواللِ  ؟َبع  َقاَِبِم   َعىَل  َير   «.َأع 

ا الل ُهم   :َيُقوُل  ُمَلي َكةَ  َأِِب  اب نُ  َفَكانَ  ِجعَ  َأن   بَِك  َنُعوذُ  إِن  َقابِنَا َعىَل  َنر   َأو   ،َأع 

َتنَ   .ِدينِنَا َعن   ُنف 

 َل عمَ أَ  وأَ  ،زِِنَ أَ  أن َك بِ  وذُ عُ أَ  ِنِّ إِ  م  هُ الل   َعنُه: َيُقوُل َأُبو ُهَريَرَة َرِِضَ اللُ 

 .سَلمِ اإلِ  يف ةٍ ريَ بِ كَ بِ 

 غَت لَ بَ  دقَ وَ  ،هُ افُ َُيَ وَ  هذا وُل قُ يَ  َك ثلُ مِ وَ  ،ةَ يرَ رَ هُ  ابَ أَ  ايَ : هِ ابِ حَ ص  أَ  ُض ع  بَ َفَقاَل 

َصىل  الُل  ي  بِ الن   َت هافَ َش  دقَ وَ  ،اُت وَ هَ الش   نَك عَ  تعَ طَ انقَ وَ  ،غَت لَ بَ  امَ  نِّ السِّ  من

بِِه َوَسل َم   ؟نهُ عَ  ذَت َخ أَ وَ  ،هُ عتَ ايَ بَ وَ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َ وَ : اَل قَ   نُ مِّ ؤَ يُ  امَ وَ  ،َك َي 
 ب  إِ وَ  ينِ

 ! رواه البيهقي.يٌّ َح  يُس لِ

 ردَ الد   ِِب أَ  عىل لُت َخ دَ : َرِِضَ اللُ َعنهُ  ريٍ فَ نُ  بنُ  ريُ بَ ُج وَقاَل 
ِ
  َعنهُ َرِِضَ اللُ  اء

 ذُ و  عَ تَ يَ  َل عَ َج  دُ ه  َش تَ يَ  َس لَ َج  م  لَ فَ  ،هِ دِ جِ س  مَ  يف لِّ َص يُ  م  ائِ قَ  هوَ  اذَ إِ فَ  ،َص م  حِ بِ  هُ لَ زِ ن  مَ 

 .اِق فَ النِّ  من باللِ

 ردَ الد   ابَ أَ  ايَ  َك لَ  اللُ رَ فَ غَ : لُت قُ  َف انََصَ  م  لَ فَ 
ِ
 ؟اُق فَ والنِّ  نَت أَ  امَ  ،اء

 ن  إِ  واللِ ؟َلءَ البَ  نُ مَ أ  يَ  نمَ  ؟َلءَ البَ  نُ مَ أ  يَ  نمَ ـ  ا  َلثَ ثَ ـ  را  ف  غُ  م  هُ الل  : اَل قَ 
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 . رواه البيهقي.هِ ينِ دِ  نعَ  ُب لِ قَ ن  يَ فَ  ةٍ اعَ َس  يف نُ تَ فتَ يُ لَ  َل ُج الر  

 بالث َباِت، وأن َِتَتم  بُِمَجاَلَسِة 
ِ
َعاء ُعوَك لَِكث َرِة الدُّ إذا َعَرفَت هذا َفَأَنا َأد 

َّيَ  اِلِ ِق والُفُجوِر، وأن َتسَأَل الص  ِل الَغفَلِة والِفس  ، واالبتَِعاِد عن ََمَالِِس َأه 

ََّي. اِلِ َعاَء من ِعَباِد اللِ الص   الدُّ

َرةَ  َأِِب روى اإلمام مسلم عن  ُعو ُكن ُت : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُهَري  ي َأد   إِىَل  ُأمِّ

ََلمِ  س  ِ َكة   َوِهَي  ،اإل  ِ ُِتَ  ،ُمرش  ما   اَفَدَعو  َمَعت نِي ،َيو  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه  َرُسولِ  يِف  َفَأس 

بِِه َوَسل َم  َرهُ  َماَوعىل آلِِه َوَصح   .َأك 

بِِه َوَسل َم  َرُسوَل  َفَأَتي ُت  ، َأب كِي َوَأَنااللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ي ُعوَأد   ُكن ُت  إِِنِّ الِل،  َرُسوَل  َيا :ُقل ُت  ََلمِ  إىَِل  ُأمِّ س  ِ ا ،َعَل   َفَتأ َبى ،اإل  ُِتَ  َفَدَعو 

مَ  َيو  َمَعت نِي ،ال  َرهُ  َما فِيَك  َفَأس  عُ  ،َأك  َرةَ  َأِِب  ُأم   َُي ِدَي  َأن  اللَ  َفاد   .ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َفَقاَل   ُأم   دِ اه   الل ُهم  »اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َرةَ  َأِِب   «.ُهَري 

ُت  تَب رِشا   َفَخَرج  َوةِ  ُمس  بِِه َوَسل َم، َنبِيِّ  بَِدع   الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُت  ِجئ ُت  َفَلم   َباِب  إىَِل  َفَِص  ي َفَسِمَعت   ،َُمَاف   ُهوَ  َفإَِذا ،ال  َف  ُأمِّ  .َقَدَمي   َخش 

َرةَ  َأَبا ايَ  َمَكاَنَك  :َفَقاَلت   ُت  ،ُهَري  َخَضةَ  َوَسِمع    َخض 
ِ
 .امل َاء

َتَسَلت   :َقاَل  َعَها َوَلبَِست   ،َفاغ   .ِِخَاِرَها َعن   َوَعِجَلت   ،ِدر 

َباَب  َفَفَتَحت َرةَ  َأَبا َيا :َقاَلت   ُثم   ،ال  َهدُ  ،ُهَري  َهدُ اللُ،  إاِل   إَِلهَ  اَل  َأن   َأش   َوَأش 

دا   َأن    .َوَرُسوُلهُ  َعب ُدهُ  ُُمَم 

ُت  :َقاَل  َم  َرُسولِ  إىَِل  َفَرَجع  بِِه َوَسل  اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ٍِ  ِمن َأب كِي َوَأَنا َفَأَتي ُتهُ  َفَر  .ال 
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َتَجاَب  َقد ،َأب رِش  اللِ،  َرُسوَل  َيا :ُقل ُت  :َقاَل  َوَتَك الُل  اس   َأِِب  ُأم   َوَهَدى ،َدع 

رَ  نَى اللَ، َفَحِمدَ  ،ةَ ُهَري  ا   َوَقاَل  ،َعَلي هِ  َوَأث   .َخري 

عُ اللِ،  َرُسوَل  َيا :ُقل ُت  :َقاَل  بَِّبنِي َأن  اللَ  اد  ي َأَنا َُيَ ِمنَِّيَ  ِعَباِدهِ  إىَِل  َوُأمِّ  ،امل ُؤ 

بَِّبُهم    .إَِلي نَا َوَُيَ

بِِه َوَسل َم: اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِ  َرُسوُل  َفَقاَل  :َقاَل   الل ُهم  »ِه َوَصح 

نِيـ  َهَذا ُعَبي َدكَ  َحبِّب   َرةَ  َأَبا َيع  هُ  ُهَري  ِمنَِّيَ  ِعَباِدكَ  إىَِل ـ  َوُأم   إَِلي ِهمُ  َوَحبِّب   ،امل ُؤ 

ِمنَِّيَ   «.امل ُؤ 

ِمن   ُخلَِق  َفَم  َمعُ  ُمؤ   .َأَحب نِي إاِل   َيَراِِن  َواَل  ِِب  َيس 

 وبناء عىل ذلك:

ِظ ف  باِلف 
ِ
َعاء ثِر  من الدُّ ِسَك من االن ِحَراِف، َفَأك  إذا ُكنَت ََتَشى عىل َنف 

ََّي، وَعَليَك بُِمَجاَلَسِة الَخَياِر.  اِلِ َعاَء من ِعَباِد اللِ الص  َتِمِس الدُّ والث َباِت، وال 

 هذا، والل تعاىل أعلم.

وأحاول  : لقد ضاق صدري من هذه احلياة، حتى كرهتها،16السؤال

 اخلروج من هذا الضيق، ولكن ال أعرف السبيل إليه..

، َصىل  اجلواب ُرَك بَِكَلِم َسيِِّد اخلَل ِق، وَحبِيِب الَقِّ ِِس وُأَذكِّ ُر َنف  : إِِنِّ ُأَذكِّ

َبب َتهُ  َد ِشَفاء  من ِعنِد َمن َأح 
بِِه َوَسل َم، َلَعل َك أن ََتِ  .اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َرةَ  َوَأِِب  َسِعيدٍ  َأِِب  َعن  روى اإلمام مسلم أوالً:  َُم َرِِضَ اللُ َعنُهم،  ُهَري   َأَن 

بِِه َوَسل َم  َرُسوَل  َسِمَعا  ُيِصيُب  َما» :َيُقوُل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِمنَ  َمِّ  َحت ى ،َحَزنٍ  َواَل  َسَقمٍ  َواَل  َنَصٍب  َواَل  َوَصٍب  ِمن   امل ُؤ  هُ  اهل  رَ  إاِل   ،ُُيَمُّ  بِهِ  ُكفِّ

 «.َسيَِّئاتِهِ  ِمن  
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اَرة  لُِذُنوبَِك؟ ُه َكف  ِضيَك َما َأنَت فِيِه َأن   َأَما ُير 

َرةَ  َأِِب  َعن  روى اإلمام أِحد ثانيًا:   ِمن   َرُجََلنِ  َكانَ : َقاَل َرِِضَ الُل َعنُه  ُهَري 

لَ  ،ُقَضاَعةَ  ِمن   َبِل   َم،  الن بِيِّ  َمعَ  َم َأس  بِِه َوَسل  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِهدَ  ُتش  ا َواس  رَ  ،َأَحُدُُهَ َخرُ  َوُأخِّ  .َسنَة   اآل 

َن ةَ  َفُأِريُت اللِ:  ُعَبي دِ  ب نُ  َطل َحةُ  َقاَل  ُت  ،اجل  رَ  فِيَها َفَرَأي  ِخَل  ِمن ُهَم  امل َُؤخ   ُأد 

ِهيدِ  َقب َل  ُت  ،لَِذلَِك  َفَعِجب ُت  ،الش  َبح  ُت  َفَأص  اللِ َصىل  الُل  لَِرُسولِ  َذلَِك  َفَذَكر 

بِِه َوَسل َم ـ  اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  لَِرُسولِ  َذلَِك  ُذكِرَ  َأو  َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َم ـ بِِه َوَسل   َوَصح 

بِِه َوَسل َم: اللِ َصىل  الُل عَ  َرُسوُل  َفَقاَل   َصامَ  َقد   َأَلي َس »َلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َدهُ  َعةٍ  آاَلِف  ِست ةَ  َوَصىل   ،َرَمَضانَ  َبع  َعة   َوَكَذا َكَذا َأو  ـ  َرك  نَةِ  َصََلةَ ـ  َرك   «.الس 

ِضيَك  َرَك  َأَما ُير  ٍَ اللُ َصد  َقاَك الُل تعاىل يف هذِه الََياِة، وَقد ََرَ أن َأب 

ِصَيِة اللِ تعاىل؟لإلِ   سَلِم، وَحب َب إَِليَك اإِليَمَن، وَأنَت َتَرى َغرَيَك َيَتَقل ُب يف َمع 

الِل  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل اللِ َرِِضَ اللُ َعنُه  َعب دِ  َعن  روى اإلمام أِحد ثالثًا: 

بِِه َوَسل َم:   ،َحَزن   َواَل  َهمٌّ  َقطُّ  َحدا  أَ  َأَصاَب  َما»َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 يِف   َماضٍ  ،بَِيِدكَ  َناِصَيتِي ،َأَمتَِك  َواب نُ  ،َعب ِدكَ  َواب نُ  ،َعب ُدكَ  إِِنِّ  الل ُهم   :َفَقاَل 

ُمَك  ل   ،ُحك  َأُلَك  ،َقَضاُؤكَ  يِف   َعد  مٍ  بُِكلِّ  َأس  ي َت  ،َلَك  ُهوَ  اس  َسَك  بِهِ  َسم   َأو   ،َنف 

َتهُ  َتهُ  َأو   ،َخل ِقَك  ِمن   ا  َأَحد َعل م  َزل  َت  َأو ،كَِتابَِك  يِف  َأن  َتأ َثر  َغي ِب  ِعل مِ  يِف  بِهِ  اس   ال 

َعَل  َأن   ،ِعن َدكَ  آنَ  ََت  ُقر  بِي َربِيعَ  ال  ِري َوُنورَ  ،َقل  ِِن  َوِجََلءَ  ،َصد  ي َوَذَهاَب  ،ُحز   ؛َُهِّ

َهَب  إاِل   هُ اللُ  َأذ  َنهُ  َُه  َدَلهُ  ،َوُحز   «.َفَرجا   َمَكاَنهُ  َوَأب 

ُمَها َأاَل اللِ،  َرُسوَل  َيا :َفِقيَل  :َقاَل   .َنَتَعل 
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َمَها َأن   َسِمَعَها ملَِن   َين َبِغي ،َبىَل » :َفَقاَل   «.َيَتَعل 

َعاَء من َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه  ِضيَك أن َتأ ُخَذ هذا الدُّ َأَما ُير 

بِ  ثَِر ِمنُه، وَتن ُقَلُه لآلَخِريَن من َأمَثالَِك؟َوعىل آلِِه َوَصح   ِه َوَسل َم، وُتك 

ٍب  ب نِ  ُأَِبِّ  َعن  روى التمذي رابعًا:  الِل  َرُسوُل  َكانَ : َقاَل َرِِضَ الُل َعنُه  َكع 

بِِه َوَسل َم  َا َيا» :اَل َفقَ  ،َقامَ  الل ي لِ  ُثُلَثا َذَهَب  إَِذاَصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َأُيُّ

ُكُروا ،الن اُس  ُكُروااللَ،  اذ  اِجَفةُ  َجاَءِت اللَ،  اذ  اِدَفةُ  َتت َبُعَها ،الر  ُت  َجاءَ  ،الر   بَِم  امل َو 

ُت  َجاءَ  ،فِيهِ   «.فِيهِ  بَِم  امل َو 

ثِرُ  إِِنِّ اللِ،  َرُسوَل  َيا :ُقل ُت  :ُأَِبٌّ  َقاَل  ََلةَ  ُأك  َعُل  َفَكم   ،َعَلي َك  الص    َلَك  َأج 

 ؟َصََلِت  ِمن  

 «.ِشئ َت  َما» :َفَقاَل 

ُبعَ  :ُقل ُت  :َقاَل   ؟الرُّ

َت  َفإِن   ،ِشئ َت  َما» :َقاَل   «.َلَك  َخري    َفُهوَ  ِزد 

َف  :ُقل ُت   ؟النِّص 

َت  َفإِن   ،ِشئ َت  َما» :َقاَل   «.َلَك  َخري    َفُهوَ  ِزد 

ِ  :ُقل ُت  :َقاَل   ؟َفالثُُّلَثَّي 

َت  َفإِن   ،َت ِشئ   َما» :َقاَل   «.َلَك  َخري    َفُهوَ  ِزد 

َعُل  :ُقل ُت  َها َصََلِت  َلَك  َأج   .ُكل 

َفى إِذا  » :َقاَل  َك  ُتك  َفرُ  ،َُه   «.َذن ُبَك  َلَك  َوُيغ 

ُي من َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  ِضيَك هذا اهلَد  َأَما ُير 

َم لَِكش   بِِه َوَسل  يِق واهلَمِّ َعنَك؟َوَصح   ِف الضِّ
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َهُه الُل تعاىل لَِسيِِّدَنا خامسًا:  ِسَك من َكَلِم َربَِّك الذي َوج  ُخذ  ِعَلَجا  لِنَف 

َم، َفَقاَل تعاىل: ﴿ بِِه َوَسل  ٍد َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ڃ ڄ ڄ ڄُُمَم 

 ڌ ڌ ڍ ڍ*  ڇ ڇ ڇ چ چ چ*  ڃ ڃ ڃ

 .[99-97]الجر:  ﴾ڎ

ُجوِد، وَدَواِم الِعبَاَدِة، َحت ى َنلقَ  بِيِح، وَكث َرِة السُّ  اللَ تعاىل. ىَفَعَل  وَعَليَك بالت س 

نَا  ج  َعن ا َما َأَُه  يَن، َفرِّ َوِة املُضَطرِّ يَب َدع 
، َُمِ ، َكاِشَف الَغمِّ الل ُهم  َفاِرَج اهلَمِّ

نَا وَكرَبنَا. آمَّي. هذا، والل ت  عاىل أعلم.وَأَغم 

: لقد ابتليت بصداقة مع صاحبة لي يف اجلامعة، وتعلقت بها، 17السؤال

وتعلقت بي، ثم أكرمين اهلل عزََّ وجلََّ بالتوبة، فقطعت الصلة معها، 

 فهل يرتتب عليََّ شيء جتاه هذه الفتاة؟

َرُه لإِلسَلمِ أوالً: : اجلواب ٍَ َصد  َ ِل اللِ تعاىل عىل َعب ِدِه أن َيرش  ، من َفض 

َقُه للت وَبِة، وعَ  ثَِر من الت وبةَ وأن ُيَوفِّ ِم عىل َعَدِم  َليِه أن ُيك  َفاِر والَعز  تِغ  واالس 

. ِصَيِة َثانَِية   الَعوَدِة إىل املَع 

هذِه الَفَتاُة َليَس هَلَا َحقٌّ َعَليَك، ِلَن َك َلسَت َولِي ا  هَلَا، وَلسَت ثانيًا: 

ُؤوال  َعنَها َيوَم القِ   َياَمِة.َمس 

ُكن  َحِريَصا  عىل َسَلَمِة َقلبَِك ِمنَها ومن َغرِيَها، وذلَك عن َطِريِق ثالثًا: 

َلَة، وأن َتُكوَن بُِخُشوٍع، قال تعاىل:  ة  الص  الِِح، وَخاص  الت وَبِة والَعَمِل الص 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿

 ې ې ې ۉ ۅ ۅ. وقال تعاىل: ﴿[114]هود:  ﴾ۆ

 .[45]العنكبوت:  ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ائ ائ ى ې
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 وبناء عىل ذلك:

ا  اَه تِلَك الَفَتاِة، وَعَليَك أن َتقَطَع ِصَلَتَك َِبَ ت ُب َعَليَك ََشء  َُتَ فَل َيَتَ

يَطاِن  ر  َحت ى يف االعتَِذاِر إَِليَها، لن  هذا الت فكِرَي من َوَساِئِل الش  ي ا ، وال ُتَفكِّ ُكلِّ

. هذا، والل تعاىل أعلم.للَعوَدِة إىل املَعِص   َيِة َثانَِية 

 : شاب مبتلى بالنظر إىل النساء األجنبيات، فهل يعترب هذا من النفاق؟18السؤال

 الَجنَبِي اِت، وَأَمَر أوالً: : اجلواب
ِ
َم الن َظَر إىل النَِّساء نَا عز  وجل  َحر  َربُّ

، قال تعاىل: ﴿  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇبَِغضِّ الَبََصِ

 .[30]النور:  ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎ ڎ

 أن َّيَ نِ ؤمِ املُ  هِ ادِ بَ عِ لِ  تعاىل اللِ من ر  م  أَ  اذَ هَ وَيُقوُل ابُن َكثرٍِي َرِِحَُه اللُ تعاىل: 

ٍَ بَ أَ  امَ  إىل ال  إِ  وارُ ظُ ن  يَ  فَل م،يهِ لَ عَ  مَ ر  َح  م  عَ  مهِ ارِ َص ب  أَ  نمِ  واضُّ غُ يَ  ُ  ا  ،يهِ لَ إِ  رَ ظَ الن   مُ هَل

مٍ  ىَل عَ  ََصُ البَ  عَ قَ وَ  ن  أَ  َق فَ ات   نِ إِ فَ  ،مِ ارِ حَ املَ  نِ عَ  مهُ ارَ َص ب  أَ  واضُّ غُ يَ  نأَ وَ  ِ غَ  من ُُمر   ري 

ِ يَ ل  فَ  ،دٍ ص  قَ   َجِريرِ  َعن   هِ يحِ حِ َص  يف مُ سلِ مُ  اإلمام رواه َم كَ  ،ا  يعَ َْسِ  نهُ عَ  هُ ََصَ بَ  ف  َص 

ُت : َقاَل الِل َرِِضَ الُل َعنُه  َعب دِ  ب نِ ا لِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه ا َرُسوَل  َسَأل 

َم  بِِه َوَسل  ُفَجاَءةِ  َنَظرِ  َعن  َوَصح  َف  َأن   َفَأَمَرِِن  ،ال  ِ ي َأص   .َبََصِ

ِق ثانيًا:  ع  من َأنَواِع الِفس  اُر َعَليَها، َنو  َ ِر اللِ تعاىل، واإِلص  َُمَاَلَفُة َأم 

 والِعَياُذ بالِل تعاىل.

َ َسيُِّدَنا وَما َثَبَت بَأن    الَجنَبِي اِت من النَِّفاِق، َبل َبَّي 
ِ
الن َظَر إىل النَِّساء

بِِه َوَسل َم ِصَفاِت املُنَافِِقََّي بَِقولِِه:  َبع  »َرُسوُل الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َأر 

 ِمن   َخل ة   فِيهِ  َكاَنت   ِمن ُهن   َخل ة   فِيهِ  َكاَنت   َوَمن   ،َخالِصا   ُمنَافِقا   َكانَ  فِيهِ  ُكن   َمن  
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َث  إَِذا ،َيَدَعَها َحت ى نَِفاٍق  َلَف  َوَعدَ  َوإَِذا ،َغَدرَ  َعاَهدَ  َوإَِذا ،َكَذَب  َحد   َوإَِذا ،َأخ 

ٍرو ب نِ اللِ  َعب دِ  َعن  رواه الشيخان « َفَجرَ  َخاَصمَ   َرِِضَ الُل َعنُهم. َعم 

 وبناء عىل ذلك:

 َ اُر عىل ذلَك منفاإِلص  َ ، واإِلص   الَجنَبِي اِت َحَرام 
ِ
 اُر عىل الن َظِر إىل النَِّساء

؟ َفَقاَل: ال، 
ِ
ِق، وال ُيعَتََبُ من النَِّفاِق، ولكن إذا ُسِئَل: هل َين ُظُر إىل النَِّساء الِفس 

  تعاىل أعلم.وهَو ِخَلُف ذلَك، َصاَرت  فِيِه ِصَفة  من ِصَفاِت املُنَافِِقََّي. هذا، والل

: شاب اطََّلع على أخته أنها تتحدث مع رجال أجانب عرب النت، 19السؤال

 فهل يكون ديوثًا إْن تغاضى عنها؟

َيالِِِس أوالً: : اجلواب  يُّ بِ الن   اَل قَ : اَل قَ  َرِِضَ اللُ َعنهُ  رٍ م  عَ  نعَ روى الط 

بِِه َوَسل مَ   .«وث  يُّ دَ  ةَ ن  اجلَ  ُل ُخ د  يَ  اَل »: َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

اللِ َصىل   َرُسوُل  َقاَل اللِ َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل:  َعب دِ وروى اإلمام أِحد عن 

بِِه َوَسل َم:  ُخُلونَ  اَل  ة  َثََلثَ »اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َن ةَ  َيد   إَِلي ِهم  اللُ  َين ُظرُ  َواَل  ،اجل 

مَ  ِقَيا َيو  َعاقُّ  ،َمةِ ال  هِ  ال  َأةُ  ،َوالَِدي  َلةُ  َوامل َر  جِّ َجالِ  امل َُتَشبَِّهةُ  امل َُتَ يُّوُث  ،بِالرِّ  َوَثََلَثة   ،َوالد 

مَ  إَِلي ِهم  اللُ  َين ُظرُ  اَل  ِقَياَمةِ  َيو  َعاقُّ  ،ال  هِ  ال  ِمنُ  ،َوالَِدي  رَ  َوامل ُد  َم  َطى بَِم  َوامل َن انُ  ،اخل   «.َأع 

يُّ  لِِه وَُمَاِرِمِه.والد   وُث هَو الذي ال َيَغاُر عىل َأه 

ريِّ  يدٍ عِ َس  َأِب عنروى اإلمام مسلم ثانيًا:  : اَل قَ َرِِضَ اللُ َعنُه  اخلُد 

ُت َس  بِِه َوَسل َم  ُسوَل رَ  ِمع   َرَأى َمن  »: يُقوُل الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

يُ  ا  رَ ُمن كَ  ِمن ُكم َتطِ  ََل   َفإِن   ِه،بَِيدِ  هُ ريِّ  غَ َفل  ع   ََل   َفإِن   بِلَِسانِِه،فَ  ع  َيس 
َتطِ  َوَذَلَك  ،هِ بِ َقل  َفبِ  َيس 

َعُف   .«نِ اإِليَم  َأض 

َصىل  الُل  الن بِيِّ  َعنَرِِضَ اللُ َعنُهم،  ُعَمرَ  اب نِ  َعنروى الشيخان ثالثًا: 
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بِِه َوَسل َم  هُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َعن   ول  ؤُ َمس   َوُكلُُّكم   َراعٍ  ُكلُُّكم   َأاَل » :َقاَل  َأن 

َِمريُ  ،َرِعي تِهِ  ُجُل  ،َرِعي تِهِ  َعن   ول  ؤُ َمس   َوُهوَ  َراعٍ  الن اسِ  َعىَل  ال ِذي َفال   َعىَل  َراعٍ  َوالر 

لِ  َأةُ  ،َعن ُهم   ول  ؤُ َمس   َوُهوَ  َبي تِهِ  َأه   ة  ولَ ؤُ َمس   َوِهَي  َوَوَلِدهِ  لَِهاَبع   َبي ِت  َعىَل  َراِعَية   َواملَر 

َعب دُ  ،َعن ُهم    َوُكلُُّكم   َراعٍ  َفُكلُُّكم   َأاَل  ،َعن هُ  ول  ؤُ َمس   َوُهوَ  َسيِِّدهِ  َمالِ  َعىَل  َراعٍ  َوال 

 «.َرِعي تِهِ  َعن   ول  ؤُ َمس  

 وبناء عىل ذلك:

ى ال َتَقَع يف َفَيِجُب َعَليَك أن َتنَصَح ُأخَتَك، وَتنَهاَها عن املُنَكِر، َحت  

لِم  َوالَِدَك بذلَك لَِيُقوَم  ، وإال َفأع  َتَجاَبت  َفبَِها ونِعَمت  يَطاِن، فإِن اس  َحَباِئِل الش 

َو ُأختَِك.  بالَواِجِب الذي َعَليِه َنح 

وإذا ُقمَت بالَواِجِب الذي َعَليَك َخَرجَت من الَوِعيِد الَواِرِد عن َسيِِّدَنا 

يُّوِث، وإال َوَقعَت َرُسوِل الِل َصىل   بِِه َوَسل َم يف َحقِّ الد   الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 ََتَت الَوِعيِد. هذا، والل تعاىل أعلم.

 : هل الندم على املعصية يكفي للتوبة منها؟20السؤال

َل  أوالً: : اجلواب َع َلنَا الت وَبَة وَفَتَح َباََبَا َفض  نَا عز  وجل  ََرَ ِمنُه، َفَقاَل  َربُّ

. [31]النور:  ﴾مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئتعاىل: ﴿

 ۓ ۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀوقال تعاىل: ﴿

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ*  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 ۈ ۈ ۆ . وقال تعاىل: ﴿[54-53]الزمر:  ﴾ى ې ې ې ې

 .[222]البقرة:  ﴾ۋ ۋ ٴۇ
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َقا  بالت وَبِة َأََجَع الُفَقَهاُء عىل أن  الت اِئَب إىل اللِ تعاثانيًا:  ىل ال َيُكوُن ُمَتَحقِّ

وٍط: َبتِِه َِخ َسُة َُرُ  إال إذا َتَوف َرت  يف َتو 

ُل:  ِصَيِة.األَوَّ  اإلقَلُع عن املَع 

 : ِصَيٍة.الثَّاِني  الن َدُم عىل َما َفَعَل من َمع 

.الثَّاليُث:  ُم عىل أن ال َيُعوَد إَِليَها َثانَِية   اجلَز 

ابيُع:  ِه اللِ تعاىل.أن تَ الرَّ  ُكوَن َخالَِصة  لَِوج 

ُس:  ٍِ يف الَغرَغَرِة.اخَلامي و  أن َتُكوَن الت وَبُة َقبَل ُوُقوِع الرُّ

ا إذا َكاَنت  ِصَيُة َتَتَعل ُق بَِحق  من ُحُقوِق الِل تعاىل، أم  هذا إذا َكاَنِت املَع 

َحاَِبَا، أو َتَتَعل ُق بَِحق  من ُحُقوِق الِعَباِد فَل ُبد  من إِ  َعاَدِة الُُقوِق لَص 

َلِل ِمنُهم. تِح   االس 

 وبناء عىل ذلك:

ُه من ال  َق بالت وَبِة، لن  فالن َدُم عل َما َفاَت من املََعاِِص ال ُبد  ِمنُه َحت ى َتَتَحق 

نَِد اإلمام أِح  َعب دِ  َعن  د َين َدُم عىل الَقبِيِح فذلَك َدلِيل  عىل ِرَضاُه بِِه، وَجاَء يف ُمس 

ِقلٍ  ب نِ اللِ  ُعودٍ  ب نِ اللِ  َعب دِ  ِعن دَ  َأِِب  َكانَ : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  َمع  َرِِضَ اللُ َعنُه،  َمس 

ُت  :َيُقوُل  َفَسِمَعهُ  َم  َرُسوَل  َسِمع  بِِه َوَسل   :َيُقوُل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َبة   الن َدمُ »  «.َتو 

ِم عىل َعَدِم  ِصَيِة، وبالَعز  ُق هذا الن َدُم إال باإِلقَلِع عن املَع  وَلكِن  ال َيَتَحق 

ٍِ يف  الَعوَدِة إَِليَها، َمَع اإِلخَلِص للِ تعاىل و يف ذلَك، وأن َتُكوَن َقبَل ُوُقوِع الرُّ

 الَغرَغَرِة. هذا، والل تعاىل أعلم.
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  غري أحكام الدين؟: هل جيوز الكالم يف املسجد يف21السؤال

 اللِ  وُل ُس رَ  اَل قَ : اَل قَ  َرِِضَ اللُ َعنهُ  اللِ دِ ب  عَ  نعَ : روى ابُن ِحب اَن اجلواب

بِِه َوَسل مَ   ونُ كُ يَ  م  و  قَ  انِ مَ الز   رِ آِخ  يف ونُ كُ يَ َس »: َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 .«ة  اَج َح  ميهِ فِ  للِ يَس لَ  مهِ دِ اجِ َس مَ  يف مهُ يثُ دِ َح 

ٍب  ب نِ  ِسَمكِ  َعن  وروى اإلمام مسلم   جِلَابِرِ  ُقل ُت : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  َحر 

الُِس  َأُكن َت  :َسُمَرةَ  ب نِ  بِِه َوَسل َم؟ َرُسوَل  َُتَ  اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

هُ  ِمن   َيُقومُ  اَل  َكانَ  َكثرِيا   ،َنَعم   :َقاَل  ب َح  فِيهِ  ُيَصلِّ  ال ِذي ُمَصَل   َأو الصُّ

َغَداةَ  ُس  َتط ُلعَ  َحت ى ،ال  م  ُس  َطَلَعِت  َفإَِذا ،الش  م  ُثونَ  َوَكاُنوا ،َقامَ  الش   َيَتَحد 

رِ  يِف  َفَيأ ُخُذونَ  َاِهلِي ةِ  َأم  َحُكونَ  ،اجل  مُ  َفَيض   .َوَيَتَبس 

: َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ةَ َسُمرَ  ب نِ  َجابِرِ  َعن  وروى اإلمام أِحد والتمذي 

ُت  َم  الن بِي   َجاَلس  بِِه َوَسل  َثرَ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ةٍ  ِماَئةِ  ِمن   َأك   َفَكانَ  ،َمر 

َحاُبهُ  رَ  َيَتنَاَشُدونَ  َأص  ع  َياءَ  َوَيَتَذاَكُرونَ  ،الشِّ رِ  ِمن   َأش  َاِهِلي ةِ  َأم  ت   َوُهوَ  ،اجل 
 ،َساكِ

َم فَ  مَ  ُرب   .َمَعُهم   َتَبس 

 وبناء عىل ذلك:

، ولكن َنن َصُح بَِأن    ٍ ِجِد َكَلَما  ُمَباَحا  َفُهَو ُمَبا فإذا َكاَن الَكَلُم يف املَس 

ُش عىل املَُصلََِّّي أو  َل  أو ُيَشوِّ
ا إذا َكاَن الَكَلُم َباطِ َيِق اُلُدوِد، أم  َيُكوَن يف َأض 

َهُب  نُوُع ِمنُه ََرَعا . الت الََِّي، أو َيذ  ِجِد َفُهَو املَم   بَِكَراَمِة املَس 

ِجِد َيأ ُكُل اَلَسنَاِت َكَم  ا اَلِديُث الذي َيَتنَاَقُلُه الن اُس: الَكَلُم يف املَس  َوَأم 

. هذا، والل تعاىل أعلم. ُذوب  ل  َوَمك 
 َتأ ُكُل الن اُر الََطَب؛ َفُهَو َحِديث  َباطِ

 يعترب الكالم على الواتس بني الرجل واملرأة األجنبية خلوة؟: هل 22السؤال
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 ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ : َيُقوُل الُل تعاىل: ﴿اجلواب

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ . وَيُقوُل تعاىل: ﴿[53]الحزاب: 

 .[32]الحزاب: 

اب   ُم َمَع املَرَأِة الش   إىل َأن ُه ال ََيُوُز الت َكلُّ
ِ
ِة الَجنَبِي ِة بَِل وَذَهَب َُجُهوُر الُفَقَهاء

ُه َمِظن ُة الِفتنَِة.  َحاَجٍة، لن 

ُجِل إن  َكاَن َعُجوَزا  َرد   وَقاُلوا: إن  املَرَأَة الَجنَبِي َة إذا َسل َمت  عىل الر 

ا إذا َكاَن َشاب  َعَليَها ا َلَم، أم  تَِتا َعَلي هِ  ا  ُُي َشىلس  تَِتاُن َِبَا، أو ُُي َشى اف  َُنَا هَي االف 

 بَِمن َسل َم َعَليَها فَل ََيُوُز.

 وبناء عىل ذلك:

وَرِة برَِشِط َعَدِم ُظُهوِر  ُ فَل َحَرَج من اَلِديِث َمَع املَرَأِة الَجنَبِي ِة للض 

وَرِة، ولَِِّي الَكَلِم، وإال فَل ََيُوُز. هذا، والل تعاىل أعلم.  الصُّ

ناء مساع األذان خيشى عليه من : هل صحيح بأن الذي يتكلم أث23السؤال

 سلب اإلميان؟

ِرو ب نِ اللِ  َعب دِ  َعن  : روى اإلمام مسلم اجلواب َرِِضَ الُل  ال َعاصِ  ب نِ  َعم 

بِِه َوَسل َم  الن بِي   َسِمعَ  َأن هُ َعنُهم،   إَِذا» :َيُقوُل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُتمُ  نَ  َسِمع   َصََلة   َعَل   َصىل   َمن   َفإِن هُ  ،َعَل   َصلُّوا ُثم   ،َيُقوُل  َما ِمث َل  ُقوُلوافَ  امل َُؤذِّ

ا َعَلي هِ الُل  َصىل   َ  َِبَ َوِسيَلةَ  ِِل الَل  َسُلوا ُثم   ،ا  َعرش  َا ،ال  َن ةِ  يِف  َمن ِزَلة   َفإَِن   َتن َبِغي اَل  اجل 

َوِسيَلةَ  ِِل  َسَأَل  َفَمن   ،ُهوَ  َأَنا َأُكونَ  َأن   ُجوَوَأر  الِل،  ِعَبادِ  ِمن   لَِعب دٍ  إاِل     َحل ت   ال 

َفاَعةُ  َلهُ   «.الش 
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 َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  سٍ نَ أَ  يِث دِ ِلَ  ،اءَ َش  َم بِ  انِ ذَ الَ  دَ ع  بَ  وعُ د  يَ  ثم  

بِِه َوَسل َم:  َ  ُيَردُّ  اَل  َعاءُ الدُّ »اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ََذانِ  َبَّي  َقاَمةِ  ال  ِ « َواإل 

 رواه اإلمام أِحد.

ُه ُيَسنُّ ملَِن َسِمَع الََذاَن ُمَتاَبَعَتُه بِِمث لِِه، وهَو   عىل َأن 
ِ
وَنص  َُجُهوُر الُفَقَهاء

َلِة، َح  ( أن َيُقوَل ِمث َل َما َيُقوُل، إال ِعن َد الَي َعَلَتَِّي )َحي  عىل الص  ٍِ ي  عىل الَفَل

َلُة َخري   ِر )الص  َة إال بالِل، وِعن َد الت ث ِويِب يف َصَلِة الَفج  َل وال ُقو  َيُقوُل: ال َحو 

َت، ثم  ُيَصلِّ عىل الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  َت وَبَرر  ِم( َيُقوُل: َصَدق  ِمَن الن و 

بِِه َوَسل َم، ثم  َيد َوةِ  َهِذهِ  َرب   الل ُهم  » ُعو ُدَعاَء الَوِسيَلِة:َوَصح  ع  ةِ  الد   ،الت ام 

ََلةِ  َقاِئَمةِ  َوالص  دَ  آِت  ،ال  َوِسيَلةَ  ا  ُُمَم  َفِضيَلةَ  ال  َعث هُ  ،َوال   ال ِذي ا  َُم ُمودَ  ا  َمَقامَ  َواب 

َتهُ   .َعن ُهَم الُل  َرِِضَ الِل  َعب دِ  ب نِ  َجابِرِ  َعن  رواه اإلمام البخاري « َوَعد 

 وبناء عىل ذلك:

ُه ُُي َشى َعَليِه  ا أن  ِن، وأم  َن  َسِمَع النَِّداَء أن  َين َشِغَل بَِغرِي إَِجاَبِة املَُؤذِّ
َرُه ملِ َفُيك 

َتِخف    الََذاَن. هذا، والل تعاىل أعلم.بمن َسل ِب اإِليَمِن، َفَليَس بَِصِحيٍح َما ََل  َيس 

 ذا يقال عن املسيحيني نصارى؟: ملا24السؤال

َباَع لَِسيِِّدَنا ِعيَسى اجلواب ُعوَن االتِّ ى اللُ َتَباَرَك وتعاىل الذيَن َيد  : لَقد َسم 

َلُم. ِة َبلَدِة َسيِِّدَنا ِعيَسى َعَليِه الس  بَة  ملَِِدينَِة الن اِصَ َلُم بالن َصاَرى، وذلَك نِس   َعَليِه الس 

. وقال [62]البقرة:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ قال تعاىل: ﴿

 .[51]املائدة:  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻتعاىل: ﴿

َم  بِِه َوَسل  ُهم َسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  وكذلَك َسم 
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بِِه َوَسل َم:  َيُهودَ اللُ  َلَعنَ »بالن َصاَرى، َفَقاَل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ال 

َُذوا َوالن َصاَرى  َرِِضَ اللُ َعنها. َعائَِشةَ  َعن  رواه الشيخان « َمَساِجدَ  َأن بِيَائِِهم   ُقبُورَ  اَت 

 وبناء عىل ذلك:

ُهم بذلَك، وكذلَك  َفُيَقاُل عن املَِسيِحيََِّّي َنَصاَرى، لن  اللَ تعاىل َسم 

َلُق َعَليِهُم َسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  الُل َعلَ  بِِه َوَسل َم، وال ُيط  ي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُم َلو آَمنُوا بِِه َلَتاَبُعوُه يف  َلُم، لََن  َبة  لَِسيِِّدَنا املَِسيِح ِعيَسى َعَليِه الس  َ نِس  املَِسيِحَّيِّ

 . هذا، والل تعاىل أعلم.[6]الصف:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ َقولِِه: ﴿

 الزيتون؟ أم األراك، أفضل السواك عنو أيَُّ: 25السؤال

  َُجُهورُ  َذَهَب  :أوالً : اجلواب
ِ
َواكَ  أن   إىل الُفَقَهاء َتَحبٌّ  السِّ  َصىل   لَِقولِهِ ، ُمس 

بِهِ  آلِهِ  وَعىَل  َعَليهِ  اللُ اَل »: وَسل مَ  وَصح  تِي َعىَل  َأُشق   َأن   َلو  ـ  الن اسِ  َعىَل  َأو  ـ  ُأم 

ُِتُم   َرةَ  َأِِب  َعن  رواه اإلمام البخاري « َصََلةٍ  ُكلِّ  َمعَ  َواكِ بِالسِّ  َلََمر   .َعن هُ اللُ  َرِِضَ  ُهَري 

َتاكُ  :ثانياً  َمهُ  وَقد، َيُضُّ  ال ُعودٍ  بُِكلِّ  ُيس  َضلِ  بَِحَسِب  الُفَقَهاءُ  َقس   إىل ي تِهِ َأف 

َسامٍ  َأرَبَعةِ   :َأق 

ُل  َفَق  :األَوَّ َحاِب  من الُفَقَهاءُ  اِت   ،الََراكُ  َأف َضَلهُ  أن   عىل الَرَبَعةِ  املََذاِهِب  َأص 

ي، وِريٍح  طِيٍب  من فِيهِ  ملَِا نَانِ  َبَّيَ  َما وُينَقِّ  .الَس 

اِِنُّ  روى ََبَ ةَ  َأِِب  َعن   الَكبرِيِ  يف الط  َ ب اِحيِّ  َخري   ُكن ُت  :َقاَل  َرِِضَ اللُ َعنهُ  الص 

َوف دِ  يِف  دَ  َيعنِيـ  ال   َعَليهِ  اللُ  َصىل   اللِ َرُسولِ  عىل َوَفُدوا الذينَ  لَقيسِ ا َعبدِ  َوف 

بِهِ  آلِهِ  وَعىَل  ِذينَ  ـ وَسل مَ  وَصح  ا ال  الِل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه  َرُسوَل  َأَتو 

بِِه وَسل مَ  َبِعَّيَ  َوُكن ا ،وَصح    َعنِ  َفنََهاَنا ،َرُجَل   َأر 
ِ
اء ب  َن َتمِ  الدُّ  .َوامل َُزف ِت  الن ِقريِ وَ  َوال 

َتاُكوا»: َفَقاَل  بَِأَراٍك، َلنَا َأَمرَ  ُثم  : َقاَل   «.َِبََذا اس 
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َتاكَ  ِسَواكٍ  آِخرُ  ولَن هُ   آلِهِ  وَعىَل  َعَليهِ  اللُ َصىل   اللِ  َرُسوُل  َسيُِّدَنا بِهِ  اس 

بِهِ   .وَسل مَ  وَصح 

لِ  َجِريدِ  ِسَواكُ  :الثَّاِني    َُجُهورُ  َقاَل  وبِهِ ، الن خ 
ِ
 ُرِوَي  ملَِا، اَلنَِفي ةَ  َعَدا الُفَقَهاء

َتاكَ  ِسَواكٍ  آِخرُ  َأن هُ  بِهِ  آلِهِ  وَعىَل  َعَليهِ  اللُ  َصىل   اللِ َرُسوُل  بِهِ  اس   .وَسل مَ  وَصح 

يُتونِ  ِسَواكُ  :الثَّاليُث  َتَحب هُ ، الز  َحاِب  من الُفَقَهاءُ  واس   املََذاِهِب  َأص 

بِهِ  آلِهِ  وَعىَل  َعَليهِ  اللُ َصىل   لَِقولِهِ ، َعةِ الَربَ  مَ : »وَسل مَ  وَصح  َواكُ  نِع  يُتونُ  السِّ ، الز 

َهُب ، الَفمَ  ُيَطيُِّب ، ُمَباَرَكةٍ  َشَجَرةٍ  من   َوِسَواكُ  ِسَواِكي هوَ ، بالََفرِ  َوَيذ 
ِ
 الَنبَِياء

اِِنُّ  رواه« َقب ِل  ََبَ  .َعنهُ  اللُ  َرِِضَ  لٍ بَ َج  بنِ  اذِ عَ مُ  عن الَوَسطِ  يف الط 

ابيعُ   .َيُضُّ  وال، َزكِي ة   َراِئَحة   َلهُ  ُعودٍ  بَِأيِّ  :الرَّ

 وبناء عىل ذلك:

َواكِ  َأنَواعِ  َفَأف َضُل  َتاكَ  َما آِخرُ  وهذا، الََراكُ  هوَ  السِّ  َرُسوُل  َسيُِّدَنا بِهِ  اس 

بِهِ  آلِهِ  وَعىَل  َعَليهِ  اللُ َصىل   اللِ  .َأعَلمُ  تعاىل واللُ، هذا. وَسل مَ  وَصح 

 ِإَلْيِه َرَجَع ُثمَّ َمْجِلِسِه ِمْن َقاَم َمْن»: جاء يف احلديث الشريف: 26السؤال

فإذا كان اإلنسان يف املسجد، ثم قام حلاجة، فهل من « ِبِه َأَحقُّ َفُهَو

 حقه أن يرجع إىل املكان الذي كان فيه؟

ِ  اجلواب: َرةَ  َأِِب  َعن  يِف الذي رواه اإلمام مسلم َجاَء الَِديِث الرش   ُهَري 

بِِه وَسل َم  َرُسوَل  َأن  َرِِضَ اللُ َعنُه،   إَِذا» :َقاَل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

  َفُهوَ  إَِلي هِ  َرَجعَ  ُثم   ََم لِِسهِ  ِمن   َقامَ  َمن  ـ  َعَواَنةَ  َأِِب  َحِديِث  َويِف ـ  َأَحُدُكم   َقامَ 

 «.بِهِ  َأَحقُّ 

َرةَ  َأِِب  َعن  وكذلَك روى اإلمام أِحد   َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُهَري 
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َم:  بِِه وَسل  ُجُل  َقامَ  إَِذا»اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   َرَجعَ  ُثم   ََم لِِسهِ  ِمن   الر 

 «.بِهِ  َأَحقُّ  َفُهوَ  إَِلي هِ 

 من ومُ قُ يَ  لِ ُج الر   عن ك  الِ مَ  َل ئِ ُس وَ يف املوسوعة الفقهية الكويتية،  وَجاءَ 

 ج  املَ 
 عَ َج رَ  ثم   هِ ِس لِ ََم   من ُل ُج الر   امَ قَ  إذا هُ ن  أَ  مُ عُ ز  يَ  اسِ الن   َض ع  بَ  ن  إِ : هُ لَ  يَل قِ فَ  سِ لِ

 .هِ بِ  قُّ َح أَ  هُ ن  أَ  يهِ لَ إِ 

 دَ اعُ بَ تَ  ن  إِ وَ  ا ،يبَ رِ قَ  هُ انُ يَ ت  إِ  انَ كَ  ن  إِ  ن  َس َلَ  هُ ن  إِ وَ  ا ،ئَ ي  َش  ذلَك  يف ُت ع  مِ َس : اَل قَ فَ 

ِ  هذا ن  إِ وَ  ،هُ لَ  ذلَك  ىرَ أَ  فَل ذلَك  وَ ح  نَ وَ  ا  يدَ عِ بَ  َب هَ ذ  يَ  ىت  َح  ذلَك   نِ اِس َُمَ  نملَ

 .َلِق خ  الَ 

 امَ قَ  إن ام  أَ وَ  يهِ لَ إِ  عَ جِ ر  يَ  ال أن عىل نهُ عَ  امَ قَ  إذا: اهُ عنَ مَ  رشدٍ  بنُ  دُ م  ُُمَ  اَل قَ 

 امَ قَ  إن هُ ن  أَ  هذا يُل ِص ح  تَ فَ  ،ِب ر  بالقُ  عَ َج رَ  إن هِ بِ  قُّ َح أَ  وَ هُ فَ  يهِ لَ إِ  عَ جِ ر  يَ  أن عىل نهُ عَ 

 هُ عدَ بَ  َس لَ َج  من نهُ عَ  هُ لَ  ومَ قُ يَ  أن نَ ُس َح  ،ِب ر  بالقُ  عَ َج رَ فَ  يهِ لَ إِ  عَ جِ ر  يَ  ال أن عىل نهُ عَ 

 عىل نهُ عَ  امَ قَ  وإن ،انِ َس ح  تِ االس   يف يهِ لَ عَ  ذلَك  ن  كُ يَ  ََل   ِب ر  بالقُ  ع  جِ ر  يَ  ََل   وإن ،يهِ فِ 

 أن هُ عدَ بَ  يهِ فِ  َس لَ َج  من عىل َب َج وَ وَ  ،هِ بِ  ق  َح أَ  انَ كَ  ِب ر  بالقُ  يهِ لَ إِ  ادَ عَ فَ  يهِ لَ إِ  ودَ عُ يَ  أن

  د  عُ يَ  ََل   وإن ،نهُ عَ  هُ لَ  ومَ قُ يَ 
 هُ عدَ بَ  يهِ فِ  َس لَ َج  من نهُ عَ  هُ لَ  ومَ قُ يَ  أن نَ ُس َح  ،ِب ر  بالقُ  يهِ لَ إِ

  ََل  وَ 
 .يهِ لَ عَ  ذلَك  ب  ََيِ

 وبناء عىل ذلك:

ِجِد بَِذاتِِه، َفُهَو َأَحقُّ بِِه، لَِقولِِه َصىل  الُل َعَليِه  َفَمن َسَبَق إىل َمَكاٍن يف املَس 

بِِه وَسل َم:  بِق   ََل   َما إىَِل  َسَبَق  َمن  »وَعىَل آلِِه وَصح  لِم   إَِلي هِ  َيس  رواه « هُ لَ  َفُهوَ  ُمس 

اِِنُّ يف الَكبرِِي  َمرَ  َعن  الط ََبَ سٍ  بن َأس   َرِِضَ اللُ َعنُه. ُمَضِّ

 َفُهَو َأَحقُّ باملََكاِن إذا َرَجَع إَِليِه، 
ٍ
ِديِد ُوُضوء  َحاَجٍة أو ََت 

ِ
وإذا َقاَم لَِقَضاء
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بِِه وَسل َم:   َأِِب  َحِديِث  َويِف ـ  َأَحُدُكم   َقامَ  إَِذا»لَِقولِِه َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 «.بِهِ  َأَحقُّ  َفُهوَ  إَِلي هِ  َرَجعَ  ُثم   ََم لِِسهِ  ِمن   َقامَ  َمن  ـ  َعَواَنةَ 

 ، َتَحبٌّ ُر َليَس عىل الُوُجوِب، َبل هَو ُمس  : هذا الَم 
ِ
وَقاَل َُجُهوُر الُفَقَهاء

 َسَواء  َتَرَك يف َمَكانِِه َشي َئا  أم ال.

ا إذا ِه، وَلو َتَرَك َشي َئا   وأم  َدِة إىل َمَكانِِه َفَليَس من َحقِّ َر يف الَعو   َقاَم وَتَأخ 

 يف َمَكانِِه.

ِش َفُهَو ََت ِجري  وهذا ال ََيُوُز. هذا، واللُ تعاىل أعلم. ب ُق إىل امَلَكاِن بالَفر  ا الس   أم 

 : من هم الفقهاء السبعة؟ ومن هم األئمة األربعة؟27السؤال

َتَهى إَِليِهُم الِعل ُم يف  جلواب:ا ب َعُة ُهم من الت ابِِعََّي الذيَن ان  الُفَقَهاُء الس 

رِة َصىل  الُل وَسل َم عىل َساكِنَِها، وُهم:  املَِدينَِة املُنَو 

َ َعاَم:  14ـ َسِعيُد بُن املَُسي ِب َرِِضَ اللُ َعنُه، ُولَِد َعاَم: 1  هـ. 94هـ   وُتِويفِّ

ِ َرِِضَ اللُ َعنُهم، ُولَِد َعاَم: ـ 2 َبري  َوُة بُن الزُّ َ َعاَم:  23ُعر   هـ. 94هـ  وُتِويفِّ

ٍر َرِِضَ اللُ َعنُهم، ُولَِد َعاَم: 3 ِد بِن َأِِب َبك  َ  35ـ الَقاِسُم بُن ُُمَم  هـ   وُتِويفِّ

 هـ 108َعاَم: 

ٍد َرِِضَ اللُ َعنُه، ُولَِد 4 َ َعاَم:  29َعاَم: ـ َخاِرَجُة بُن َزي   هـ. 99هـ   وُتِويفِّ

َِحِن بِن الَاِرِث بِن ِهَشاٍم َرِِضَ الُل َعنُه، ُولَِد َعاَم: 5 ٍر بُن َعبِد الر  ـ َأُبو َبك 

َ َعاَم:  13  هـ. 93هـ   وُتِويفِّ

َ َعاَم:  34ـ ُسَليَمُن بُن َيَساٍر َرِِضَ اللُ َعنُه، ُولَِد َعاَم: 6  هـ 107هـ   وُتِويفِّ

ُعوٍد َرِِضَ الل7ُ َ َعاَم: ـ ُعبَيُد اللِ بُن َعبِد اللِ بِن ُعت َبَة بِن َمس   هـ.98 َعنُهم، وُتِويفِّ
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ُة الَرَبَعُة، َفُهم: ا الَِئم   َأم 

َ  80ـ َأُبو َحنِيَفَة النَُّعاُن بُن َثابٍِت َرِِضَ الُل َعنُه، ُولَِد َعاَم: 1 هـ وُتِويفِّ

 ـ.ه 150َعاَم: 

َ َعاَم:  93ـ َمالُِك بُن َأَنٍس َرِِضَ الُل َعنُه، ُولَِد َعاَم: 2  هـ. 179هـ وُتِويفِّ

افِِعيُّ َرِِضَ اللُ َعنُه، ُولَِد َعاَم: 3 ِريَس الش  ُد بُن إد  َ  150ـ ُُمَم  هـ وُتِويفِّ

 هـ. 204َعاَم: 

ي َباِِنُّ َرِِضَ اللُ َعنهُ 4 َ َعاَم:  164، ُولَِد َعاَم: ـ َأَِحُد بُن َحن َبَل الش  هـ وُتِويفِّ

 هـ. 241

نَيا واآلِخَرِة. هذا،  َرِِضَ اللُ َعنُهم ََجِيَعا  وَأرَضاُهم، َوَنَفَعنَا الُل َِبِم يف الدُّ

 واللُ تعاىل أعلم.

: هل صحيح بأن إنزال البنطال إىل عظم احلوض، من عمل قوم 28السؤال

 لوط؟

ِم  : َما َثَبَت بَِأن  اجلواب ِض من َعَمِل َقو  ِم الَو  َزاَل البِن َطاِل إىل َعظ  إِن 

َم َأن ُه  ر  َقبِيح  ال َشك  يف ذلَك، وُرب  َلُم، وَلكِن  هَو َأم  َسيِِّدَنا ُلوٍط َعَليِه الس 

ة  إذا  لِِم، وَخاص  َباِب امُلَخن ثََِّي، وهَو ال َيلِيُق باإِلنَساِن امُلس  ِف الش  من َوص 

ُجِل  َكانَ  َرَمُه اللُ تعاىل بامُلَحاَفَظِة عىل َصَلتِِه، لَن  َشأ َن ِمث ِل هذا الر  ِم ن  َأك 

َرُتُه، وبذلَك َتب ُطُل َصَلُتُه. َهُر َعو  ُرُه، وَتظ  نَاَء ُسُجوِدِه َقد َين َكِشُف َظه   َأث 

 وبناء عىل ذلك:

ِض َما َثبَ  ِم الَو  َزاُل البِن َطاِل إىل َعظ  ِم َسيِِّدَنا َفإِن  ُه من َعَمِل َقو  َت بَِأن 
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 . ِمِن امُلَصلِّ ُر ال َيلِيُق باإِلنَساِن امُلؤ  َلُم، وإِن  َكاَن هذا الَم  ُلوٍط َعَليِه الس 

 هذا، واللُ تعاىل أعلم.

: هل جيوز للشاب أن ينظر إىل فتاة دون سن البلوغ، سواء 29السؤال

 كانت من قريباته أو من غريهن؟

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ: َيُقوُل اللُ َتَباَرَك وتعاىل: ﴿باجلوا

 .[30]النور: 

نَبِي ِة، َسَواء  َكاَنت  َقِريَبة  َأم   َأِة الَج  وَقاَل الُفَقَهاُء بَِأن  الن َظَر إىل امَلر 

َعا . َوٍة ال ََيُوُز، وهَو َحَرام  ََر  ، بَِشه  ، َصِغرَية  َأم  َكبرَِية   َبِعيَدة 

ا إذا كَ  ِم َأم  اَنت  َصِغرَية  َفَيُجوُز الن َظُر إَِليَها َما ََل  َتُكن  َمَثاَر فِت نٍَة، َمَع الِعل 

ُض َمَفاتِنِِهن  َقب َل ِسنِّ  ُز َبع  ُ ، وَتَب  ُهن  َتِمُل ُنُموُّ َض الَفَتَياِت َيك  بَِأن  ُهنَاَك َبع 

 الُبُلوِغ.

 وبناء عىل ذلك:

َتَهى، فَل َحَرَج من  فإذا َكاَنِت الَفَتاُة ُدوَن ِسنِّ  الُبُلوِغ وِم ن  ال ُتش 

ُه َما  ىَل، لَن  َواِل َأو  ُف يف ُكلِّ الَح  الن َظِر إَِليَها، وإال َحُرَم الن َظُر إَِليَها. والت َعفُّ

ُجِل،َسَواء  َكاَنت  من  نَبِي ة  عن الر  الَغاَيُة من الن َظِر إَِليَها إذا َكاَنت  َأج 

 َباِت أو الَبِعيَداِت. هذا، واللُ تعاىل أعلم.الَقِري

: أنا شاب مسرف على نفسي، وكنت سببًا يف غواية كثري من 30السؤال

الشباب، وخاصة يف عالقات غري مشروعة، وأنا عازم على التوبة 

الصادقة، فهل هؤالء الشباب الذين كنت سببًا يف غوايتهم أحتمل 
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 أوزارهم يوم القيامة؟

َلَم : أوالً : اجلواب ، وَأن  َتع  َع إىل الت وَبِة للِ عز  وجل  ِ ََيُِب َعَليَك َأن  ُتِّس 

َبَتُه، لَن  الَل عز   َبُل َتو  َبتِِه، َفإِن  اللَ تعاىل َيق  ُه َمن َتاَب إىل اللِ وَصَدَق الَل يف َتو  بَِأن 

ُفِسِهم ُفوا عىل َأن  َ لِِه تعاىل: ﴿وجل  ُينَاِدي ِعَباَدُه الذيَن َأْس   ہ ۀ ۀ، بَِقو 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
فَرَة [53]الزمر:  ﴾ۆ ، واملَغ  ِ َتَّي  ََة َمر  ِح  . هذِه اآلَيُة الَكِريَمُة َذَكَر اللُ تعاىل فِيَها الر 

. َجى آَيٍة يف ِكَتاِب الِل عز  وجل  ُض الُعَلَمُء: هذِه َأر  ، لذلَك َقاَل َبع  ِ َتَّي   َمر 

ِفُر ُذُنوَب الَعبِد، وَلو َبَلَغت  ثانيًا:  َلَم بَِأن  اللَ تعاىل َيغ  ََيُِب َعَليَك َأن  َتع 

 ، ِفُر ُذُنوَبُه َمهَم َبَلَغت  َفَر اللَ تعاىل، وَأن  اللَ تعاىل َيغ  َتغ  َحاَب، إذا اس  ُذُنوُبُه الس 

ُت : َقاَل ُه َرِِضَ الُل َعن َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ روى التمذي َعن  اللِ َصىل   َرُسوَل  َسِمع 

بِِه وَسل َم   ،آَدمَ  اب نَ  َيا :َوَتَعاىَل  َتَباَركَ اللُ  َقاَل » :َيُقوُل اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َتنِي َما إِن َك  َتنِي َدَعو  ُت  َوَرَجو   و  لَ  ،آَدمَ  اب نَ  َيا ،ُأَباِِل  َواَل  فِيَك  َكانَ  َما َعىَل  َلَك  َغَفر 

  َعنَانَ  ُذُنوُبَك  َبَلَغت  
ِ
َمء َتنِي ُثم   الس  َفر  َتغ  ُت  اس   إِن َك  ،آَدمَ  اب نَ  َيا ،ُأَباِِل  َواَل  َلَك  َغَفر 

ضِ  بُِقَراِب  َأَتي َتنِي َلو   َر  كُ  اَل  َلِقيَتنِي ُثم   َخَطاَيا ال  ِ ا َلََتي ُتَك  ا  َشي ئَ  ِِب  ُترش   بُِقَراَِبَ

ِفَرة    «.َمغ 

ِم، ََيِ ثالثًا:  َظِم اجلُر  ُنوِب، ومن َأع  َظِم الذُّ َلَم بَِأن  من َأع  ُب َعَليَك َأن  َتع 

ٍِ الِل تعاىل، َقاَل تعاىل: ﴿ َِة اللِ تعاىل، والَيأ ُس من َرو   پ پالُقنُوُط من َرِح 

نَُط [87]يوسف:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ . وال َيق 

الُّوَن، قَ  َِة الِل إال الض  َلُم: من َرِح  َراِهيَم َعَليِه الس  ا  َعن َسيِِّدَنا إِب  اَل تعاىل َُم َِبَ

 .[56]الجر:  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿
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ُروِف، وَتن َهى َعن املُن َكِر، إذا ُكن َت ال رابعًا:  ُمَر باملَع  ََيُِب َعَليَك َأن  َتأ 

ِل املُ  الُِس من َأه  ِر بَِمن  َُتَ ِسَك من الت َأثُّ  ن َكَراِت.ََت َشى عىل َنف 

 وبناء عىل ذلك:

َِة الِل تعاىل، وان ُظر   َع إىل الت وَبِة، وال َتي َأس  من َرِح  ِ َفَيِجُب َعَليَك َأن  ُتِّس 

َسُع. َُتُه َأو  ُو اللِ تعاىل وَرِح  َِة اللِ تعاىل، َفَمهَم َكاَن َذن ُبَك َعِظيَم  َفَعف   إىل ِسَعِة َرِح 

َباَب الذيَن ُكن َت َسَبَبا  يف ِغَواَيتِِهم إذا ُكن َت وَعَليَك َأن  َتن َصَح هؤال  الش 
ِ
ء

َت يف  ِجَع إىل َما ُكن َت َعَليِه، وإال فَل، وإذا َصَدق  ِسَك بَِأن  ال َتر  َتأ َمُن عىل َنف 

َزاَرُهم َيوَم الِقَياَمِة إِن  َشاَء اللُ ُل َأو  ، َفإِن َك ال َتَتَحم  َك للِ عز  وجل 
َبتِ تعاىل.  َتو 

 هذا، واللُ تعاىل أعلم.

: ما حكم الرجل الذي حتسن إليه أخته بكل صور اإلحسان، 31السؤال

 وهَو يتفنن يف إيذائها؟

ل ِم ُظل ُم الَقِريِب، َكَم ِقيَل:أوالً: : اجلواب َواِع الظُّ ، وَأَشدُّ َأن  ل ُم َقبِيح   الظُّ

 وُظل ُم َذِوي الَقَراَبِة َأَشـدُّ َمَضاَضـة  
 

دِ   ِع الَُسـاِم املَُهنـ  ِس من َوق   عىل الن ف 
 

ِة، ثانيًا:   املَُعاََرَ
ِ
َئاِم، وُسوء ُمَقاَبَلُة اإِلحَساِن باإِلَساَءِة هذا من َشأ ِن اللِّ

لِِم.  اخلُُلِق، وهَو ال َيِليُق باإِلنَساِن امُلس 
ِ
 وُسوء

 مثالثًا: 
ِ
ن َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه ََيُِب َعَلينَا َأن  َنَتَعل َم ُخُلَق الَوَفاء

بِِه وَسل َم  بِِه وَسل َم، َحيُث َكاَن َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  وَعىَل آلِِه وَصح 

، روى الاكم  ُه َيِصُل َقَراَبَتُهن  َجاتِِه َأن  َف الن اِس، وَكاَن من َوَفاِئِه لَِزو   نعَ َأو 

َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه  يِّ بِ الن   إىل وز  جُ عَ  ت  اءَ َج : تالَ قَ  ِِضَ الُل َعنهارَ  ةَ َش ائِ عَ 

بِِه وَسل َم   .يدِ ن  عِ  وهوَ وَصح 
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بِِه وَسل مَ  اللِ وُل ُس رَ  اهَلَ  اَل قَ فَ   .«؟ِت ن  أَ  نمَ »: َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 زَ املُ  ةُ امَ ثَ ُج  انَ أَ : ت  الَ قَ 
 .ةُ ي  نِ

 زَ املُ  ةُ انَ س  َح  ِت ن  أَ  لبَ »: اَل قَ فَ 
 م  تُ ن  كُ  يَف كَ  ؟م  كُ الُ َح  يَف كَ  ؟م  تُ ن  أَ  يَف كَ  ،ةُ ي  نِ

 .«ا؟نَ دَ ع  بَ 

ٍ خَ بِ : ت  الَ قَ   .اللِ  وُل ُس رَ  ايَ  يمِّ أُ وَ  َت ن  أَ  ِِب أَ بِ  ري 

 ؟اَل بَ ق  اإلِ  هذا وزِ جُ العَ  هذهِ  عىل ُل بِ ق  تُ  ،اللِ وَل ُس رَ  ايَ : ُت ل  قُ  ت  َج رَ َخ  م  لَ فَ 

َ إِ »: اَل قَ فَ   أ  تَ  ت  انَ كَ  اَن 
 .«نِ يَم اإلِ  من دِ ه  العَ  نَ س  ُح  ن  إِ وَ  ،ةَ َيَ دِ َخ  نَ مَ زَ  اينَ تِ

يَفِة َصىل  اللُ َعَليِه  ِ ِسِه الرش  َمتِِهم  بِنَف  د  من اَلَبَشِة، َقاَم بِِخد  وِعن َدَما َجاَء َوف 

بِِه وَسل َم، روى البيهقي   مَ دِ قَ : اَل قَ  َرِِضَ اللُ َعنهُ  ةَ امَ مَ أُ  ِِب أَ  نعَ وَعىَل آلِِه وَصح 

بِِه وَسل َم،  يِّ بِ الن   عىل اَِشِّ جَ الن   دُ ف  وَ   .م  هُ مُ دِ َُي   امَ قَ فَ َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

 .يَك فِ ك  نَ  نُ ح  نَ : هُ ابُ حَ ص  أَ  اَل قَ فَ 

ُ إِ »: اَل قَ فَ    واانُ كَ  مَن 
 كَ أُ  ن  أَ  بُّ حِ أُ  ِنِّ إِ وَ  ،َّيَ مِ رِ ك  مُ  انَ ابِ حَ ص  ِلَ

 .«م  هُ ئَ افِ

 وبناء عىل ذلك:

َم  ل  ل ِم، لَن  الظُّ َر من الظُّ ، وَأن  َُيَذ 
ِ
َر بُِخُلِق الَوَفاء ُجُل ََيُِب َأن  ُيَذك  فهذا الر 

َر ِعن َد اللِ تعاىل، روى اإلمام  َتِسَب الَم  َِبَ وََت  ِت َأن  َتص  ، وعىل الُخ  ُظُلَمت 

َرةَ  َأِِب  َعن  مسلم   َقَراَبة   ِِل  إِن  الِل،  َرُسوَل  َيا :َقاَل  َرُجَل   َأن  َرِِضَ اللُ َعنُه،  ُهَري 

َطُعوِِن  َأِصُلُهم   ِسنُ  ،َوَيق  ُلمُ  ،إَِِل   َوُيِسيُئونَ  إَِلي ِهم   َوُأح  َهُلونَ  َعن ُهم   َوَأح   .َعَل   َوََي 

َم َفَكأَ  ،ُقل َت  َكَم  ُكن َت  َلِئن  » :َفَقاَل  ُهم   ن  الِل  ِمن َمَعَك  َيَزاُل  َواَل  ،املَل   ُتِسفُّ

َت  َما َعَلي ِهم   َظِهري    هذا، والُل تعاىل أعلم.«. َذلَِك  َعىَل  ُدم 
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: إذا كان الرجل يتحدث مع امرأة أجنبية للضرورة ومن وراء 32السؤال

 حجاب، فهل جيوز أن يقول هلا: يا أخيت؟

 ِحَجاٍب  : ال َحَرَج من َحِديِث اجلواب
ِ
نَبِي ِة من َوَراء َأِة الَج  ُجِل َمَع املَر  الر 

تِي، أو َيا بِن تِي، َما َداَم َأن ُه ال ُيِضيُف  لِِه: َيا ُأخ  ، وَلو َخاَطَبَها بَِقو  وِري  ٍر ََضُ لَم 

تِ  لِِه: َيا ُأخ  ، ِمث َل َقو  َض الَكلَِمِت التي فِيَها فِت نَة  َمِة َبع 
ي الَغالَِيَة، إىل هذِه الَكلِ

َوَها.  الَبِيَبَة، الَعِزيَزَة، وَنح 

 وبناء عىل ذلك:

َفاٍظ  تِي، بُِدوِن زَياَدِة َأل  ِل: َيا ُأخ  نَبِي ِة بَِقو  َأِة الَج  فَل َحَرَج من َُمَاَطَبِة املَر 

 ُتَؤدِّي إىل الِفت نَِة. هذا، واللُ تعاىل أعلم.

 املرأة األجنبية؟ : هل جيوز للرجل أن َيْحُجَم33السؤال

 الن بِيِّ  َعنَرِِضَ اللُ َعنُهم،  َعب اسٍ  اب نِ  َعن: روى اإلمام البخاري اجلواب

بِِه وَسل َم  َفاءُ » :َقاَل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َطةِ  يِف  :َثََلَثةٍ  يِف  الشِّ  ،ُِم َجمٍ  ََر 

َبةِ  َأو   َى َأَناوَ  ،بِنَارٍ  َكي ةٍ  َأو   ،َعَسلٍ  ََر  تِي َأَن  َكيِّ  َعن ُأم   «.ال 

ُجُم  َأَة ََت  َجاَل، واملَر  ُجَل ََي ُجُم الرِّ َل َأن  الر  وَنص  الُفَقَهاُء بَِأن  الَص 

 ،
ِ
َرَأة  َتُقوُم َبذا الَعَمِل للنَِّساء ٍة، َكَأن  ََل  ُتوَجد ام  ح 

وَرٍة ُملِ النَِّساَء، إال ِعن َد ََضُ

ٍة، وَكاَن املََرُض  ٍو  أو َحاس  ُيَمثُِّل َخَطَرا  عىل الََياِة، أو ُُي َشى بَِسَببِِه َذَهاُب ُعض 

َتَطاَع الُوُصوُل إَِليَها، ِعن َد ذلَك ال  َأُة، أو ُيس  كِن  َتأ ِخرُيُه َحت ى ُتوَجَد املَر  وََل  ُيم 

َأَة الَ  ُجُل املَر  نَبِي َة.َحَرَج إِن  َشاَء الُل تعاىل َأن  ََي ُجَم الر   ج 

 وبناء عىل ذلك:

وَرِة  ُ نَبِي َة، إال للض  َأَة الَج  ُجَم املَر  ُجِل َأن  ََي  ُه ال ََيُوُز للر  ُل َأن  فالَص 
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َأُة َجَسَدَها َجيَِّدا ، َمَع ُوُجوِد َُم َرٍم هَلَا، وَأن  َيُكوَن  ُتَ املَر  ِط َأن  َتس  َوى، وبرَِش  الُقص 

 ا  َصاِحَب ِديٍن.املَُعالُِج َأِمينَ 

َعا ، وهَي  ، َبل هَي َجاِئَزة  ََر  وََيُِب اإِلَشاَرُة ُهنَا بَِأن  اِلَجاَمَة َلي َست  ُسن ة 

بِِه وَسل َم:  لِِه َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َتاَج إَِليَها، لَِقو  َِن اح 
 إِن  »ِعَلج  َنَبِويٌّ ملِ

ُتم   َما َأف َضَل  َجاَمةُ  بِهِ  َتَداَوي  َثلِ  ِمن   ُهوَ  َأو   ـ ال ِ رواه اإلمام مسلم « ـ َدَواِئُكم   َأم 

 َرِِضَ اللُ َعنُه. َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ  َعن  

بِِه وَسل َم:  لِِه َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ُ »ولَِقو  ُتم   َما َخري   بِهِ  َتَداَوي 

َجاَمةُ   َرِِضَ اللُ َعنُه. هذا، والُل تعاىل أعلم. َأَنسٍ  َعن  رواه اإلمام أِحد « ال ِ

: هل جيوز األخذ باأليسر من املذاهب، ألن النيب َصلََّى اهلُل َعَليِه 34السؤال

 وَعَلى آِلِه وَصْحِبِه وَسلَََّم ما خري بني أمرين إال اختار أيسرهما؟

َِّسِ من املََذاِهِب َجاِئز  ََر  اجلواب َذ بالَي  َعا ، َمَع ُمَراَعاِة : إِن  الَخ 

َوابِِط الت الَِيِة:  الض 

ِة 1 تَِهاِدي  ِعي ِة االج  َِّسِ يف َمَساِئِل الُفُروِع الرش   ُذ بالَي  ـ َأن  َيَتَقي َد الَخ 

لُِموَن،  ََع َعَليِه املُس  َلِق، وَما َأَج  نِّي ِة، ال يف الَعَقاِئِد، وُأُصوِل اإِليَمِن، والَخ  الظ 

َنا.َكَأر   َبا والزِّ َمِة الرِّ َلِم، وُحر   َكاِن اإِلس 

ِعي ِة.2 يَعِة الَقط  ِ َِّسِ ُمَعاَرَضُة َمَصاِدِر الرش  ِذ بالَي  ت َب عىل الَخ   ـ أن ال َيَتَ

نُوِع.3 ِفيِق املَم  َِّسِ إىل الت ل  ُذ بالَي  َي الَخ   ـ أن ال ُيَؤدِّ

وَرة  أو َحاَج 4 ، وَأن  ال َيُكوَن ـ أن  َتُكوَن ُهنَاَك ََضُ َِّسِ ِذ بالَي  ة  لأَلخ 

َراِض. ِ وُمَواَفَقِة الَغ   النُُّفوِس، أو للن رش 
ِ
َواء  ُمت َخَذا  للَعَبِث يف ِديِن اللِ، أو َُمَاَراِة َأه 
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ع  من5 َِّسِ َنو  َذ بالَي  ِجيِح، لَن  الَخ   الت  
َِّسِ بَِمب َدأِ  ـ َأن  َيَتَقي َد اآلِخُذ بالَي 

تَِهاِد.  االج 

 وبناء عىل ذلك:

َتِهِديَن   املُج 
ِ
َثالِنَا، َبل هَو للُعَلَمء َِّسِ من املََذاِهِب َليَس لَم  ُذ بالَي  فالَخ 

َة. هذا، واللُ تعاىل أعلم. ِرُفوَن الَِدل   الذيَن َيع 

: هل صحيح بأن كل دعاء حمجوب عن اإلجابة حتى يصلي 35السؤال

 ِل اهلِل َصلََّى اهلُل َعَليِه وَعَلى آِلِه وَصْحِبِه وَسلَََّم؟على َسيَِِّدَنا َرُسو

 ُأَصلِّ  ُكن ُت : َقاَل الِل َرِِضَ الُل َعنُه  َعب دِ  َعن  : روى التمذي اجلواب

َم  َوالن بِيُّ  بِِه وَسل  رٍ  َوَأُبوَصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   َفَلم   ،َمَعهُ  َوُعَمرُ  َبك 

  َبَدأ ُت  ُت َجَلس  
ِ
ََلةِ  ُثم  اللِ،  َعىَل  بِالث نَاء َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه  الن بِيِّ  َعىَل  الص 

بِِه وَسل َم،  ُت  ُثم  وَصح  ِِس  َدَعو   .لِنَف 

َم:  الن بِيُّ  َفَقاَل  بِِه وَسل  َطه   َسل  »َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   َسل   ،ُتع 

َطه    «.ُتع 

اللِ  َرُسوُل  َسِمعَ َرِِضَ الُل َعنُه َقاَل:  ُعَبي دٍ  ب نِ  َفَضاَلةَ وروى أبو داود َعن 

بِِه وَسل َم  ُعو َرُجَل  َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  دِ  ََل   َصََلتِهِ  يِف  َيد  الَل  ُيَمجِّ

بِِه وَسل َم. َصىل  الُل َعَليهِ  الن بِيِّ  َعىَل  ُيَصلِّ  َوََل   ،َتَعاىَل   وَعىَل آلِِه وَصح 

بِِه وَسل َم:  َرُسوُل  َفَقاَل   «.َهَذا َعِجَل »اللِ َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

هِ  َأو  ـ  َلهُ  َفَقاَل  ،َدَعاهُ  ُثم   ِ َيب َدأ   َأَحُدُكم   َصىل   إَِذا»ـ: لَِغري  ِجيدِ  َفل  هِ  بَِتم   َجل   َربِّ

 َوالث نَ  ،َوَعز  
ِ
َم،  الن بِيِّ  َعىَل  ُيَصلِّ  ُثم   ،َعَلي هِ  اء بِِه وَسل  َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

ُعو ُثم   دُ  َيد   «.َشاءَ  بَِم  َبع 
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َسِط  اِِنُّ يف الَو   طَ  ِِب أَ  بنِ  ِلِّ عَ  نعَ وروى الط ََبَ
 لُّ كُ : اَل قَ َرِِضَ اللُ َعنُه  ٍب الِ

 عَ دُ 
ٍ
 َم الس   عن وٍب جُ َُم   اء

ِ
َصىل  اللُ َعَليِه  دٍ م  ُُمَ  آلِ  ىَل عَ وَ  ،دٍ م  ُُمَ  ىَل عَ  ىل  َص يُ  ىت  َح  ء

بِِه وَسل َم.  وَعىَل آلِِه وَصح 

 وبناء عىل ذلك:

 
ِ
تَِداء َباِب اب  تِح  ََع الُعَلَمُء عىل اس  َقاَل اإِلَماُم الن َوِويُّ َرِِحَُه اللُ تعاىل: َأَج 

ِد للِ  بالَم 
ِ
َعاء َلِة عىل َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  الُل  الدُّ  َعَليِه، ثم  الص 

ِ
تعاىل، والث نَاء

َعاَء َِبَِم. تُِم الدُّ بِِه وَسل َم، وكذلَك َُي   َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َعاءَ  إِن  وَيُقوُل َسيُِّدَنا ُعَمُر َرِِضَ اللُ َعنُه:  ُقوف   الدُّ َ  َمو    َبَّي 
ِ
َمء  الس 

ضِ  َر  َعدُ  اَل  ،َوال  ء   ِمن هُ  َيص  َ  َحت ى ََش  َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه  َنبِيَِّك  َعىَل  ُتَصلِّ

بِِه وَسل َم. رواه التمذي. هذا، والل تعاىل أعلم.   وَصح 

: هل جيوز شرعًا أن يقول اإلنسان لواحد من البشر: يا سيد، أو: 36السؤال

 يا سيدي؟

َرةَ  َأِِب  َعن  مام البخاري : روى اإلاجلواب َرَج َقاَل:  َعن هُ اللُ  َرِِضَ  َبك   َأخ 

َم  الن بِيُّ  بِِه وَسل  مٍ  َذاَت َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ََسنَ  َيو   َعىَل  بِهِ  َفَصِعدَ  ،ال 

نِي» :َفَقاَل  ،امل ِن ََبِ  لَِح  َأن  اللَ  َوَلَعل   ،َسيِّد   َهَذا اب  َ  بِهِ  ُيص  ِ  َبَّي  لِِمَّيَ  ِمن فَِئَتَّي   «.امل ُس 

ُت وروى كذلَك َعن أِِب ُأَماَمَة َرِِضَ الُل َعنُه َقال:  ِري   َسِعيدٍ  َأَبا َسِمع  ُد   اخل 

ُل  َنَزَل  :َيُقوُل  َعن هُ  اللُ  َرِِضَ  َظةَ  َأه  مِ  َعىَل  ُقَري  دِ  ُحك  َسَل  ،ُمَعاذٍ  ب نِ  َسع   الن بِيُّ  َفَأر 

بِِه َوَسل َم َصىل  اللُ عَ  دٍ  إىَِل َلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ِمن   َدَنا َفَلم   ،ِِحَارٍ  َعىَل  َفَأَتى ،َسع 

ِجدِ  َن َصارِ  َقاَل  امل َس  ُكم   َأو   ،َسيِِّدُكم   إىَِل  ُقوُموا» :لأِل  ِ  «.َخري 

  :َفَقاَل 
ِ
ِمَك  َعىَل  َنَزُلوا َهُؤاَلء   .ُحك 
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ُتُل  :َفَقاَل  بِي ،ُمَقاتَِلَتُهم   َتق  ُم   َوَتس    .َذَراِرُي 

مِ  َقَضي َت » :َقاَل  َم  ،اللِ بُِحك  مِ  :َقاَل  َوُرب   «.امل َلِِك  بُِحك 

 وبناء عىل ذلك:

ُد َفاِضَل   ِظ َسيٍِّد أو َسيِِّدي، إذا َكاَن املَُسو  فَل َبأ َس وال َحَرَج يف إِط َلِق َلف 

ا إذا َكانَ  ، َأم  ٍٍ ٍم أو بَِصَل ا  بِِعل  َ ُظ  أو َخريِّ َلَق َعَليِه َلف  َرُه َأن  ُيط  ُه ُيك  َفاِسَقا  َفإِن 

َياَدِة، ملا رواه َأُبو داود  َدةَ  ب نِ اللِ  َعب دِ  َعن  السِّ  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  َأبِيهِ  َعن   ُبَري 

بِِه وَسل َم:  َرُسوُل  ُمنَافِِق  َتُقوُلوا اَل »اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   ،َسيِّد   لِل 

َخط ُتم   َفَقد   ا  َسيِّدَ  َيُك  إِن   َفإِن هُ   هذا، واللُ تعاىل أعلم.«. َوَجل   َعز   َرب ُكم   َأس 

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: إذا كان اهلل جل وعال قال: 37السؤال
 فلماذا جيهد اإلنسان نفسه يف الدعوة إىل اهلل تعاىل؟ [9]احلجر: 

ِظ  : إِن  اللَاجلواب يَن َُم ُفوظ  بِِحف  ِمنََِّي بَِأن  هذا الدِّ ََبَ ِعَباَدُه املُؤ  تعاىل َأخ 

ظِِه للن اِس، َقاَل تعاىل:  ُر ِحف  ُكوال  َأم   ڱ ڳ ڳ ڳ﴿اللِ تعاىل َلُه، وَلي َس َمو 

 .﴾ڱ ڱ ڱ

َياِع، َبل ه يِن من الض  َفا  عىل هذا الدِّ يِن َلي َس َخو  َوُة إىل هذا الدِّ ع  َو والد 

يُن َلي َس بَِحاَجٍة إىل الِعَباِد، وَلِكن  الِعَباَد ُهم  َياِع، فالدِّ ف  عىل الن اِس من الض  َخو 

يِن.  بَِحاَجٍة إىل هذا الدِّ

َياِع، هَو الَعلِيُم  يِن من الض  َظ هذا لدِّ نَا عز  وجل  ِعن َدَما َتَوىل  ِحف  َوَربُّ

َلُم َأن  الُمُ  ِظ اللِ تعاىل هلذا الَكِيُم الذي َيع  َباٍب، َفِمن ِحف  وَر ال َتُكوُن إال بَِأس 

ِه، من َوَرَثِة َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ 
ظِ َباَب ِحف  يِن َأس  ُه َهي َأ هلذا الدِّ يِن َأن  الدِّ

بِِه وَسل َم.  َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 



 

 341 اآلدابب كتا

 وبناء عىل ذلك:

يِن َلي   َوُة إىل الدِّ ع  ِظ فالد  ِل ِحف  يِن، َبل من َأج  ِظ الدِّ ِل ِحف  َس من َأج 

يِن كذلَك َجَعَل اللُ َلُه َسَبَبا ، وهَو َبَقاُء  ُظ اللِ تعاىل هلذا الدِّ اإِلنَساِن، وَحف 

ُر اللِ تعاىل.  ُهم من َخاَلَفُهم، َحت ى َيأ ِتَ َأم  يِن، ال َيُضُّ َكِة َبذا الدِّ اِئَفِة املَُتَمسِّ الط 

 ا، واللُ تعاىل أعلم.هذ

 : هل صحيح بأن كلمة: سبحان اهلل واحلمد هلل، هي غراس اجلنة؟38السؤال

اِِنُّ يف الَكبرِِي اجلواب ُعودٍ  نِ ب  اللِ  َعب دِ  َعن  : روى الط ََبَ  َتَعاىَل اللُ  َرِِضَ  َمس 

ُت » :بِِه وَسل مَ الِل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  َعن هُ   َرَأي 

َراِهيمَ  َي  َلي َلةَ  َوَسل مَ  َعَلي هِ الُل  َصىل   إِب  ِ ُد، َيا: َفَقاَل  ِِب، ُأْس  ِرأ   ُُمَم  َتَك  َأق   ِمنِّي ُأم 

َلَم، ُهم   الس  َِب  َن ةَ  َأن   َوَأخ  َبِة، َطيَِّبةُ  اجل  َبةُ  التُّ  ، َعذ 
ِ
َا امل َاء ، َوَأَن  : اُسَهاَوِغرَ  ِقيَعان 

دُ  ،اللِ  ُسب َحانَ  َم  ،واللُ  ،اللُ إاِل إَِلهَ  َوال ،للِ َوال  ََبُ َل  َوال َأك  ةَ  َوال َحو   «.باللِ إاِل ُقو 

 وبناء عىل ذلك:

َفُعُه  ُه َلُه َشَواِهُد َتر  ، إال َأن  اِِنُّ فقد َوَرَد يف ذلَك َحِديث  َضِعيف  رواه الط ََبَ

َتَبِة الََسنِ  َعِريِّ  َمالٍِك  َأِِب  َعن  ، منها ما رواه اإلمام مسلم إىل َمر  َش  َرِِضَ الُل  ال 

بِِه وَسل َم:  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َعنُه   َشط رُ  الطُُّهورُ »الِل َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

يَمنِ  ِ دُ  ،اإل  َم  َ اللِ  َوُسب َحانَ  ،امل ِيَزانَ  َت أَلُ للِ  َوال  دُ َوال  َ  َما َت أَلُ  َأو   َت آَلَنِ للِ  م   َبَّي 

َمَواِت  ضِ  الس  َر  ََلةُ  ،َوال  َدَقةُ  ،ُنور   َوالص  َهان   َوالص  ُ  ،ُبر  َب  آنُ  ،ِضَياء   َوالص  ُقر   َوال 

ة   ُدو الن اسِ  ُكلُّ  ،َعَلي َك  َأو   َلَك  ُحج  َسهُ  َفَباِيع   َيغ  تُِقَها َنف   «.ُموبُِقَها َأو    ،َفُمع 

َرةَ  َأِِب  َعن  وروى َأيَضا   اللِ َصىل  الُل  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُه  ُهَري 
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بِِه وَسل َم:  دُ اللِ،  ُسب َحانَ  :َأُقوَل  َلَن  »َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َم   إاِل   إَِلهَ  َواَل للِ،  َوال 

ََبُ اللُ، واللُ  ُس  َعَلي هِ  َلَعت  طَ  ِم ا إَِِل   َأَحبُّ  ،َأك  م   هذا، واللُ تعاىل أعلم.«. الش 

: هل جيوز لإلنسان املؤمن أن يشرب ماء زمزم بنية أن يرزقه اهلل 39السؤال

 تعاىل ذرية صاحلة، أو بنية صاحلة غريها؟

: َوَرَد يف َصِحيِح اإلمام مسلم َعن َأِِب َذر  َرِِضَ اللُ َعنُه، عن اجلواب

ُه َسَأَلُه: الن بِيِّ َصىل   بِِه وَسل َم َأن   «؟َهاُهنَا ُكن َت  َمَتى»اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َ  َثََلثَِّيَ  ُمن ذُ  َهاُهنَا ُكن ُت  َقد   :ُقل ُت  :َقاَل  مٍ  َلي َلةٍ  َبَّي   .َوَيو 

 «؟ُيط ِعُمَك  َكانَ  َفَمن  » :َقاَل 

ت   َحت ى َفَسِمن ُت  ،َزمَ َزم   َماءُ  إاِل   َطَعام   ِِل  َكانَ  َما :ُقل ُت  :َقاَل  َ  ُعَكنُ  َتَكِّس 

َفةَ  َكبِِدي َعىَل  َأِجدُ  َوَما ـ ا  نَ م  ُس  نِ ط  البَ  مِ َل   من ىن  ثَ تَ وَ  ىوَ طَ ان   امَ ـ  َبط نِي ُجوٍع  ُسخ 

  ـ.ااَل  زَ وهُ  ة  ق  رِ ـ 

َا» :َقاَل  َا ،ُمَباَرَكة   إَِن  مٍ  َطَعامُ  إَِن   «.ُطع 

الِل  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َعب اٍس َرِِضَ الُل َعنُهم  وروى اإلمام الاكم عن اب نِ 

بِِه وَسل َم:  َزمَ  َماءُ »َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َب  ملَِا َزم  َتهُ  إِن  ، فَ َلهُ  َُرِ ب   ََرِ

فِ  َتش  َتهُ  َوإِن  الُل،  َشَفاكَ  بِهِ  يَتس  ب  َتهُ ََرِ  َوإِن   ،اللُ كَ اذَ عَ  ا  يذَ عِ تَ س  مُ  ََرِ   ب 
 كَ أَظمَ  عَ طَ ق  يَ لِ

 «.َقَطَعهُ 

َزَم:   َزم 
ِ
ُن الَقيِِّم َرِِحَُه الُل تعاىل َعن َماء ي َأَنا ب ُت َجر   َوَقد  وَيُقوُل اب  ِ  َوَغري 

  ِمن
ِ
َفاء تِش    ااِلس 

ِ
َزمَ  بَِمء َفي ُت  ،َعِجيَبة   ا  ُأُمورَ  َزم  َتش  َراضٍ  ةِ ِعد   ِمن   بِهِ  َواس  أ ُت  ،َأم   َفََبَ

ُت اللِ،  نِ بِإِذ   َي   بِهِ  ىَيَتَغذ   َمن   َوَشاَهد  َعَددِ  َذَواِت  امَ ال  ِف  ِمن   ا  َقِريبَ  ال  رِ الش   نِص   َأو   ه 

َثرَ  ِِن  ،َكَأَحِدِهم   اسِ الن   َمعَ  َوَيُطوُف  ،ا  ُجوعَ  ََيِدُ  َواَل  ،َأك  ََبَ  َعَلي هِ  َبِقَي  َم ُرب   هُ َأن   َوَأخ 
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َبِعَّيَ  مَ  َأر  اِمعُ  ة  ُقو   َلهُ  َوَكانَ  ا  َيو  َلهُ  َِبَا َُيَ  .ا  ِمَرارَ  َوَيُطوُف  َوَيُصومُ  َأه 

ِم  تَِزاَدِة من الِعل ِم والَفه  َزَم بِنِي ِة االس  ُب َماَء َزم  َ َلِف َيرش  ُض الس  وَكاَن َبع 

َمَة: من َأيَن ُأوتِيَت الِعل َم؟ ِظ، وَقد ُسِئَل اب ُن ُخَزي   واِلف 

بِِه وَسل َم: َفَقاَل: َقاَل َرُسوُل  َزمَ  َماءُ »اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح   َزم 

َب  ملَِا َم  َنافَِعا .« َلهُ  َُرِ ُت اللَ ِعل  ُت َسَأل  ب   وإِِنِّ مل ا ََرِ

َن  ُزَقنِي ُحس  ُت اللَ َأن  َير  َزَم، وَسَأل  ُت َماَء َزم  ب  وَقاَل اإلمام الاكم: ََرِ

نِيِف.  الت ص 

 ناء عىل ذلك:وب

َوٍة َصاِلٍَة  ُعَو الَل تعاىل بَِدع  َزَم َأن  َيد   َزم 
ِ
ِب َماء َفَيُجوُز لإِلنَساِن ِعن َد َُر 

. هذا، واللُ تعاىل أعلم. ة  َصاِلَة  ي  ُزَقُه اللُ تعاىل ُذرِّ ِسِه، والتي من َُج َلتَِها َأن  َير   لِنَف 

 املخدرات، فماذا نفعل معه؟: لقد ابتلينا بأخ لنا مدمن على 40السؤال

  أوالً:: اجلواب
ٍ
 َعِظيٍم، وهَو بَِحاَجٍة إىل ُدَعاء

ٍ
ال َشك  بَِأن  َأَخاُكم يف َبَلء

 وِرَعاَيٍة.

ُه َمِريض  َكَمِريِض  ثانيًا: ِح َلُه، لَن  ف ِق يف الت َعاُمِل َمَعُه والنُّص  َعَلي ُكم  بالرِّ

ََض اجَلَس  ىَل.اجلََسِد، فإذا َكاَن َمر  َتاُجوَن إىل ِرَعاَيٍة، فهذا من َباِب َأو   ِد ََي 

َوى والِعل ِم، وَأن   ثالثًا: ِل الت ق  ََّي وَأه 
اِلِ َحُبوُه إىل ََمَالِِس الص   َعَلي ُكم  َأن  َتص 

ُة فِع   ُلوٍب َلطِيٍف َحَسٍن، َحت ى ال َتُكوَن ِعن َدُه َرد   بُِأس 
ِ
وء  السُّ

ِ
 ٍل.ُتب ِعُدوُه عن ُقَرَناء

اِر  رابعًا: َ ِعي ِة، وبَِأَض  َكاِم الرش   ُروُه باللِ تعاىل، وبالَح  َعَلي ُكم  َأن  ُتَذكِّ

َل  َعن َتب ِذيِر َمالِِه. تِِه، َفض  َ َلِقِه وُأْس  َراِت عىل َجَسِدِه وَأخ   املَُخدِّ
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ََّي إل خامسًا: َتصِّ  املُخ 
ِ
ِض الَِطب اء تَِعاَنِة بَِبع  َطاِئِه ِعَلَجا  َعَلي ُكم  باالس  ع 

 ُمنَاِسَبا ، َلَعل  اللَ تعاىل َأن  َيُمن  َعَلي ِه بالَعافَِيِة.

َحِر. سادسًا: ِت الس  ة  يف َوق   َلُه، وَخاص 
ِ
َعاء  َعَلي ُكم  بَِكث َرِة الدُّ

َظ والِعنَاَيَة. آمَّي. هذا، واللُ تعاىل أع َأُل اللُ تعاىل َلنَا وَلُكم  وَلُه اِلف   لم.َأس 

 : هل األحالم والرؤى هلا تأثري على احلياة اليومية؟41السؤال

ِريِّ  َسِعيدٍ  َأِِب  َعن  روى اإلمام البخاري أوالً: : اجلواب ُد  َرِِضَ الُل  اخل 

بِِه وَسل َم  الن بِي   َسِمعَ  َأن هُ َعنُه،   َرَأى إَِذا» :َيُقوُل َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َيا م  َأَحُدكُ  بَُّها ُرؤ 
َم  َُيِ َمدِ اللِ،  ِمن ِهَي  َفإِن  ث   َعَلي َهاالَل  َفل َيح  ُيَحدِّ ا َول   َرَأى َوإَِذا ،َِبَ

 َ َرهُ  ِم ا َذلَِك  َغري  َم  ،َيك  ي َطانِ  ِمن ِهَي  َفإِن  َتِعذ   ،الش  َيس  َها ِمن   َفل  َها َواَل  ََرِّ ُكر   َيذ 

َا ،ِلََحدٍ   «.هُ َتُضُّ  اَل  َفإَِن 

َرةَ وروى اإلمام البخاري َعن َأِِب  اللِ  َرُسوُل  َقاَل  َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: ُهَري 

بِِه وَسل َم:  َب  إَِذا»َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َتَ َمانُ  اق  ِذُب  َتَكد   ََل   الز  َيا َتك   ُرؤ 

ِمنِ  َيا ،امل ُؤ  ِمنِ  َوُرؤ  ء   امل ُؤ  َبِعَّيَ  ةٍ ِست   ِمن   ُجز  ءَ  َوَأر  ةِ  ِمن ا  ُجز  ةِ  ِمن َكانَ  َوَما ،النُُّبو   النُُّبو 

ِذُب  اَل  َفإِن هُ  َيا ،َيك  ؤ  ي َطانِ  َوََت ِويُف  ،الن ف سِ  َحِديُث  ،َثََلث   الرُّ ى ،الش  َ  ِمن َوُبرش 

َرُههُ  ا  َشي ئَ  َرَأى َفَمن  اللِ،  هُ  َفََل  َيك  َيُقم   َأَحدٍ  َعىَل  َيُقص   «.َفل ُيَصلِّ  َول 

َصىل  اللُ َعَليِه  اللِ وُل ُس رَ  اَل قَ َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل:  سٍ نَ أَ  نعَ وروى الاكم 

بِِه وَسل مَ  ُ عَ تُ  امَ  عىل عُ قَ تَ  ايَ ؤ  الرُّ  ن  إِ »: وَعىَل آلِِه وَصح  ُ ـ َب   ُل ثَ مَ  َك لِ ذَ  ُل ثَ مَ وَ  ـ ُتَفِّس 

 اَِبَ  ث  دِّ َُيَ  فَل ايَ ؤ  رُ  مكُ دُ َح أَ  ىأَ رَ  اذَ إِ فَ  ا،هَ عُ َض يَ  ىتَ مَ  رُ ظِ تَ ن  يَ  وَ هُ فَ  هُ لَ ج  رِ  عَ فَ رَ  لٍ ُج رَ 

 .«ا  املَِ عَ  أو ا  حَ اِص نَ  إال

ُن َحَجٍر:  ثانيًا: ِ مَ س  قِ  عىل َِصُ حَ ن  تَ  يائِ رَ املَ  يعُ ََجِ َيُقوُل الَافُِظ ب   :َّي 
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 يَ بِ ن  الَ  ايَ ؤ  رُ  َي هِ وَ  ةُ قَ ادِ الص  ـ 1
ِ
 عُ قَ تَ  دقَ وَ  َّيَ الِِ الص   من مهُ عَ بِ تَ  نمَ وَ  ،اء

ِ غَ لِ   .مِ و  الن   يف ت  عَ قَ وَ  امَ  ِق ف  وِ  عىل ةِ ظَ قَ اليَ  يف عُ قَ تَ  التي َي هِ وَ  ورٍ دُ نُ بِ  مهِ ري 

 ََش  بِ  رُ ذَ ن  تُ  ال َي هِ وَ  اُث غَ ض  والَ ـ 2
ٍ
 :اع  وَ ن  أَ  َي هِ وَ  ء

  انِ طَ ي  الش   ُب عُ ََل تَ  :ُل و  الَ 
 قُ  هُ ن  أَ  ىرَ يَ  ن  أَ كَ  ،يائِ الر   نَ زُ ح  يَ لِ

 وَ هُ وَ  هُ ُس أ  رَ  عَ طِ

 .ذلَك  وَ ح  نَ وَ  ،هُ دُ جِ ن  يُ  نمَ  دُ ََيِ  وال لٍ و  هَ  يف ع  اقِ وَ  هُ ن  أَ  ىأَ رَ  أو ،هُ عُ بَ ت  يَ 

 هُ وَ ح  نَ وَ ، ََل  ثَ مَ  اِت مَ ر  حَ املُ  َل عَ ف  يَ  ن  أَ  هُ رُ مُ أ  تَ  ةِ كَ ئِ ََل املَ  َض ع  بَ  ن  أَ  ىرَ يَ  ن  أَ  :اِِن الث  

 .ََل  ق  عَ  الِ حَ املُ  من

 يف وَ هُ  َم كَ  اهُ رَيَ فَ  اهُ ن  مَ تَ يَ  أو ةِ ظَ قَ اليَ  يف هُ ُس ف  نَ  هِ بِ  ُث د  حَ تَ تَ  امَ  ىرَ يَ  ن  أَ  :ُث الِ الث  

 عُ قَ يَ وَ  ،هِ اجِ زَ مِ  عىل ُب لِ غ  يَ  امَ  أو ةِ ظَ قَ اليَ  يف هُ تُ ادَ عَ  هِ بِ  ت  رَ َج  امَ  ةُ يَ ؤ  رُ  ذاكَ وَ  ،امِ نَ املَ 

 غَ  لِ بَ ق  تَ س  املُ  عن
 .يََل  لِ قَ  اِِض ملَ ا وعن ا  ريَ ثِ كَ  الِ الَ  وعن ا  بَ الِ

 َلُث ثَ  ةِ اِلَ الص   ايَ ؤ  الرُّ  اِب وَ ب  أَ  من رَ كِ ذُ  ما ُل اِص حَ فَ وَيُقوُل َرِِحَُه اللُ تعاىل: 

 لَ  ،اَِبَ  َث د  حَ تَ يَ  ن  أَ وَ  ا،َِبَ  رِشَ ب  تَ س  يَ  ن  أَ وَ  ا،هَ ي  لَ عَ  اللَ دَ مَ ََي   ن  أَ : اءَ يَ ش  أَ 
َ  ن  كِ

  ن  ملِ
 بُّ َُيِ

 .هُ رَ ك  يَ  نمَ  ونَ دُ 

 من باللِ  ذَ و  عَ تَ يَ  ن  أَ : اءَ يَ ش  أَ  ةُ عَ بَ ر  أَ  ةِ وهَ رُ ك  املَ  ايَ ؤ  الرُّ  ِب دَ أَ  من رَ كِ ذُ  امَ  ُل ِص اَح وَ 

 وال ،ا  ثَ ََل ثَ  هِ ارِ َس يَ  نعَ  هِ مِ و  نَ  من بُّ َُيُ  َّيَ حِ  َل فُ ت  يَ  ن  أَ وَ  ،انِ طَ ي  الش   ََرِّ  ومن ا،هَ ََرِّ 

 .ََل  ص  أَ  دٍ َح ِلَ  اهَ ر  كُ ذ  يَ 

 وبناء عىل ذلك:

َؤى التي فالَ  َلُم والرُّ ِمُن، والَح  َتب رِشُ َِبَا املُؤ  اِلَُة َيس  َؤى الص  َلُم والرُّ ح 

ي َطاِن،  ِمي ِة، وِهَي من الش  ُه، وال َتأ ثرَِي هَلَا عىل الََياِة الَيو  َرُهَها اإِلن َساُن ال َتُضُّ َيك 

يِف الذي رواه اإلمام مسلم  ِ َرِِضَ اللُ َعنُه،  َجابِرٍ  َعن  َكَم َجاَء يف اَلِديِث الرش 
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بِِه وَسل َم  َرُسولِ  َعن    َرَأى إَِذا» :َقاَل  َأن هُ اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َيا َأَحُدُكمُ  ؤ  َرُهَها الرُّ َيب ُصق   َيك  َتِعذ   ،ا  َثََلثَ  َيَساِرهِ  َعن   َفل  َيس  ي َطانِ  ِمنبالِل  َول   الش 

ل   ،ا  َثََلثَ  َيَتَحو  ِذي َجن بِهِ  َعن   َول   هذا، والُل تعاىل أعلم.« َعَلي هِ  َكانَ  ال 

أعطاك  : من حكم ابن عطاء اهلل السكندري َرِحَمُه اهلُل تعاىل: رمبا42السؤال

 فمنعك، ورمبا منعك فأعطاك؛ ما معنى هذه احلكمة ومستندها؟

َتنَُدَها ُهوَ اجلواب َمِة وُمس  نَى هذِه اِلك  ُلُه تعاىل: ﴿ : َمع   ڳ گ گ گَقو 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں*  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .[17-15]الفجر:  ﴾ھ*  ہ ہ

 َعن ُه، 
ِ
نَِي بالَعَطاء َتغ  بُِح الَعَطاُء ِحَجاَبا  َبي نََك وَبي نَُه، َفَتس  طِيَك َوُيص  َم ُيع  َفُرب 

َرُم.  وبذلَك َُت 

بُِح املَن ُع َسَبَبا   نَُعَك َوُيص  َم َيم  َ  َوُرب  ِة َبَّي  ُق بالُعُبوِدي  لُِوُقوفَِك عىل َبابِِه وَتَتَحق 

ِه، َيُقوُل الُل تعاىل: ﴿  .[179]آل عمران:  ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ َيَدي 

ُس  ُن يف َباطِنِِه الَعَطاَء، والَعك  ثَِلِة عىل امَلن ِع الذي َيَتَضم  َرِز الَم  ومن َأب 

ُلُه تعاىل: ﴿ ِس، َقو   ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پبالَعك 

 .[216]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

عىل َسبِيِل املَِثاِل: املََصاِئُب التي ُتِصيُب اإِلن َساَن يف َجَسِدِه َأو َمالِِه َأو 

َحُل إىل اللِ وال َذن َب َعَلي ِه. َزاِرِه، َفرَي  اَرة  لَو  َعُل اللُ ِمن َها َكف  نِِه، َفَيج   َأم 

ٍر َرِِضَ روى اإلمام أِحد َعن  َأِِب  ُت َأن  َأَبا َبك  َِب  ٍ َقاَل: ُأخ  ِن َأِِب ُزَهري  ِر ب   َبك 

َيِة: ﴿ َد َهِذِه اآل  ٍُ َبع  ََل  ڤ ڤ ٹاللُ َعنُه َقاَل: َيا َرُسوَل اللِ، َكي َف الص 
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 َعِمل نَا  [123]النساء:  ﴾؟ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
ٍ
َفُكل  ُسوء

 ُجِزينَا بِِه.

َم: َفَقاَل َرُسوُل اللِ َصىل   بِِه وَسل  َغَفَر الُل َلَك َيا » الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َت ُتِصيُبَك الأل  َواُء؟ َزُن؟ َأَلس  َت ََت  َت َتن َصُب؟ َأَلس  َت َت َرُض؟ َأَلس  ٍر، َأَلس   «.َأَبا َبك 

 َقاَل: َبىَل.

َن بِهِ »َقاَل:  َزو   هذا، واللُ تعاىل أعلم.«. َفُهَو َما َُت 

 : ما هو الفارق بني كراهة التحريم، وكراهة التنزيه؟43لسؤالا

ِريِم َوَكَراَهِة الت ن ِزيِه، َعَدا الَنَِفي َة اجلواب َ َكَراَهِة الت ح  ِق الُفَقَهاُء َبَّي  : ََل  ُيَفرِّ

ِه الَت ِم واإلِ  ُكُه عىل َوج  َب َتر 
ِريَم  ُهَو َما ُطلِ ُروُه ََت  َزاِم بَِدلِيٍل ِحي ُث َقاُلوا: املَك  ل 

َبِة، ُيَثاُب َتاِرُكُه، وَيسَتِحقُّ  َبِة عىل اخِلط  ، واخِلط  ِ ، ِمث ُل الَبي ِع عىل َبي ِع الَغري  َظنِّي 

 َفاِعُلُه الِعَقاَب.

ِعُر  َ َجاِزٍم، وال ُيش  َكُه َطَلَبا  َغري  ُع َتر  ُروُه َتن ِزَُيا  َفُهَو َما َطَلَب الرش   ا املَك  َأم 

ُمُه: ُيَثاُب َتاِرُكُه وُيَلُم َفاِعُلُه.بال َدِة، وُحك  نَِن املَُؤك  ِك السُّ  ُعُقوَبِة، َكَت 

 وبناء عىل ذلك:

َرُب، وَمن  َرُب، وَكَراَهُة الت ن ِزيِه إىل اِللِّ َأق  ِريِم إىل الََراِم َأق  َفَكَراَهُة الت ح 

ُروَه ُأِجَر َعَلي ِه، وَمن َفَعَلهُ  اسَتَحق  الِعَقاَب َعَلي ِه َأو الِعَتاَب. هذا، والُل  َتَرَك املَك 

 تعاىل أعلم.

: إذا كان الشيطان رئيسًا على املالئكة ويسمى طاووس املالئكة، 44السؤال

 فكيف يطرد من رمحة اهلل تعاىل؟

تَِياُر َكَم أوالً: : اجلواب لِيُس َلي َس من املََلِئَكِة الكَِراِم، وَكاَن َلُه االخ   إِب 
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تَِيار  ﴿  .[3]اإلنسان:  ﴾ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ للَبرَشِ اخ 

، َقاَل تعاىل: ﴿  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱَبل  ُهَو من َعاََلِ اجِلنِّ

 .[50]الكهف:  ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ِمُن والَكافُِر، َقاَل تعاىل: ﴿  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ َوَعاََلُ اجِلنِّ فِيِه املُؤ 

 ]اجلن: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ*  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ جئ ی ی ی ی ىئ. ثم  َقاَل: ﴿[1-2

 ڀ*  ڀ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ*  ىب

 .[15-13]اجلن:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ

َفَة  لِيُس من املَََلِئَكِة َطر  يُّ َرِِحَُه الُل تعاىل: َما َكاَن إِب  ِ وَيُقوُل الََسُن الَبَص 

، َكَم َأن  آَدَم  ُل اجِلنِّ ُه َلَص  ، َوإِن  ٍ َقطُّ .َعَّي  ُل الَبرَشِ ََلُم َأص   َعَلي ِه الس 

لِيَس ثانيًا:  ِحيَحِة بَِأن  إِب  ِحيَحِة وال اآلَثاِر الص  َما َثَبَت يف الََحاِديِث الص 

ى بَِطاُووِس املََلِئَكِة، وَما َوَرَد يف ذلَك ُهَو من  َكاَن َرِئيَسا  عىل املََلِئَكِة َأو ُيَسم 

اِئيلِي اِت. َ  اإِلْس 

 عىل ذلك:وبناء 

َل  َعن َأن  َيُكوَن َرِئيَسا  َعَلي ِهم، َوََل  َيث ُبت   لِيُس َما َكاَن من املََلِئَكِة، َفض  َفإِب 

َي بَِطاُووِس املََلِئَكِة. هذا، واللُ تعاىل أعلم.  َأن ُه ُسمِّ

ى : هل تعرض أعمالنا على َسيَِِّدَنا َرُسوِل اهلِل َصلََّى اهلُل َعَليِه وَعَل45السؤال

 آِلِه وَصْحِبِه وَسلَََّم؟ ويف أي يوم؟

: روى البزار َعن َعب ِد اللِ َرِِضَ الُل َعنُه، َعن الن بِيِّ َصىل  الُل َعَليِه اجلواب

َم َقاَل:  بِِه وَسل  ُث َلُكم، َوَوَفاِت »وَعىَل آلِِه وَصح  ُثوَن َوُنَحدِّ دِّ َحَياِت َخري   َلُكم َُتَ
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رَ  ُت َخري   َلُكم ُتع  ُت اللَ َعَلي ِه، َوَما َرَأي  ٍ َِحَد  َمُلُكم، َفَم َرَأي ُت من َخري  ُض َعَل  َأع 

ُت الَل َلُكم َفر  َتغ   «.من ََر  اس 

ُعوٍد َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل  وروى اإلمام أِحد َعن  َعب ِد اللِ ب ِن َمس 

بِِه وَسل َم:  اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِهِ  إِن  للِ َعز  َوَجل  َمََلِئَكة  َسي اِحََّي يِف »وَصح 

ََلمَ  تِي الس  ِض ُيَبلُِّغوِِن ِمن  ُأم  َر   «.ال 

 وبناء عىل ذلك:

َم  بِِه وَسل  ِة َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َمُل ُأم  َفَأع 

َرُض َعَلي هِ  بِِه  ُتع  يِف، لَن ُه َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  ِ ِضِه الرش  َوُهَو يف َرو 

ِه. ِ  وَسل َم َحيٌّ يف َقَب 

َمُل َعَلي ِه، َصىل   َرُض فِيَها الَع  اَم التي ُتع  يَفِة الَي  ِ َوََل  َيِرد  يف الََحاِديِث الرش 

بِِه وَس   ل َم. هذا، واللُ تعاىل أعلم.اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

: هل وفاة َسيَِِّدَنا َرُسوِل اهلِل َصلََّى اهلُل َعَليِه وَعَلى آِلِه وَصْحِبِه 46السؤال

 وَسلَََّم كوفاة بقية البشر؟

ُت اجلواب : َسِمع  : روى اإلمام البخاري َعن  َعاِئَشَة َرِِضَ اللُ َعن َها َقاَلت 

َم َيُقوُل: َرُسوَل اللِ َصىل  اللُ عَ  بِِه وَسل  َرُض »َليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َما ِمن  َنبِي  َيم 

ِخَرةِ  َيا َواآل  ن  َ الدُّ َ َبَّي   « .إاِل  ُخريِّ

ُتُه َيُقوُل:   ، َفَسِمع  ة  َشِديَدة  ُه ُبح  َواُه ال ِذي ُقبَِض فِيِه َأَخَذت  َوَكاَن يِف َشك 

. [69]النساء:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

.فَ  َ ُت َأن ُه ُخريِّ م 
 َعلِ

: َقاَل الن بِيُّ َصىل  الُل  ان  َعاِئَشَة َرِِضَ اللُ َعنهَ وروى  الدارمي عَ  َقاَلت 
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بِِه وَسل َم يِف َعَليِه وعَ  ُصبُّوا َعَل  َسب َع ِقَرٍب ِمن  َسب ِع آَباٍر »َمَرِضِه:  ىَل آلِِه وَصح 

ُرَج إىَِل الن اسِ  َهَد إَِلي ِهم   َشت ى، َحت ى َأخ   «.َفَأع 

َناُه يِف  َعد  : َفَأق  َصَة، َفَصَبب نَا َعَلي ِه امل َاَء َصب ا  ـ َأو  َشنَن ا َعَلي ِه  َقاَلت  َِم َضٍب ِلَف 

.  َشن ا  ـ َفَوَجَد َراَحة 

َهدَ  َفَر لِلشُّ َتغ  نَى َعَلي ِه َواس  ، َفَحِمَد اللَ َوَأث   ِمن  َفَخَرَج َفَصِعَد امل ِن ََبَ
ِ
اء

، ُثم  َقاَل:  َحاِب ُأُحٍد َوَدَعا هَلُم  ُت »َأص  ي َأَوي 
تِ ُد، َفإِن  الَن َصاَر َعي َبتِي ال  ا َبع  َأم 

، َأال إِن  َعب َدا  ِمن  ِعَباِد  اَوُزوا َعن  ُمِسيِئِهم  إاِل  يِف َحد  ، َوََتَ ِرُموا َكِريَمُهم  إَِلي َها، َفَأك 

 َ َتاَر َما ِعن َد اللِاللِ َقد  ُخريِّ َ َما ِعن َد الِل، َفاخ  َيا َوَبَّي  ن  َ الدُّ  «.َبَّي 

نِ َفَبَكى َأبُ  ُه َيع  ٍر َوَظن  َأن  َسُه. يو َبك   َنف 

بِِه وَسل َم:  لَِك َيا َأَبا »َفَقاَل الن بِيُّ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  َعىَل ِرس 

وا َهِذِه الَ  ٍر، ُسدُّ َلُم َبك  ٍر، َفإِِنِّ ال َأع  ِجِد إاِل  َباَب َأِِب َبك  َواِرَع إىَِل امل َس  َواَب الش  ب 

رٍ  َبِة ِمن  َأبِى َبك  ح  َرأ  َأف َضَل ِعن ِدي َيدا  يِف الصُّ  «.ام 

 وبناء عىل ذلك:

بِِه وَسل َم َبرَش   َكَبِقي ِة َفَسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح 

َم َياُقوَتة  والن اُس َكالََجِر،  بِِه وَسل  ، َوَلِكن ُه َصىل  الُل َعَليِه وَعىَل آلِِه وَصح  الَبرَشِ

بِِه َوَسل َم، َوُخُصوِصي اِت ن ُخُصوِصي اتِِه مِ فَ  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 
ِ
بَِياء َوانِِه من الَن  ِت، َفَسيُِّدَنا َعَلي ِهُم الإِخ  وَن ِعن َد املَو  رَيُ ُم ُُيَ َلُم، َأَن  َلُة والس  ص 

ىَل  فِيِق الَع  َتَقَل إىل الر  َم َما ان  بِِه َوَسل  َرُسوُل الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َيا واآلِخَرِة. هذا، والُل تعاىل أعلم. ن  َ الدُّ َ َبَّي   َحت ى ُخريِّ
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: حنن نعلم بأن شجر الغرقد هو من شجر اليهود، فكيف يسمى 47السؤال

 البقيع يف املدينة املنورة ببقيع الغرقد؟

َرةَ  َأِِب  َعن  : روى اإلمام مسلم اجلواب الِل  َرُسوَل  َأن  َرِِضَ الُل َعنُه،  ُهَري 

بِِه َوَسل َم  اَعةُ ا َتُقومُ  اَل » :َقاَل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ُيَقاتَِل  َحت ى لس 

لُِمونَ  َيُهودَ  امل ُس  ُتُلُهمُ  ،ال  لُِمونَ  َفَيق  َتبَِئ  َحت ى ،امل ُس  َيُهوِديُّ  َُي    ِمن   ال 
ِ
ََجرِ  َوَراء  ال 

َجرِ  ََجرُ  َفَيُقوُل  ،َوالش  َجرُ  َأو ال  لِمُ  َيا :الش   ،َخل ِفي َُيُوِديٌّ  َهَذااللِ،  َعب دَ  َيا ،ُمس 

ُتل هُ  َفَتَعاَل  َقدَ  إاِل   ،َفاق  َغر  َيُهودِ  َشَجرِ  ِمن   َفإِن هُ  ،ال   «.ال 

َقِد،  َرِة، ُيَقاُل َلُه: َبِقيُع الَغر  ِل املَِدينَِة املُنَو  َفن  لَه  والَبِقيُع الذي ُهَو َمد 

ُمُه. َجُر، َوَبِقَي اس  َقِد فِيِه َسابَِقا ، َفَذَهَب الش   لُِوُجوِد َشَجِر الَغر 

 عىل ذلك:وبناء 

تِن َباتِِه  َثاِر من اس  َقِد ُهَو َشَجُر الَيُهوِد، َوُهم َحِريُصوَن عىل اإِلك  َفَشَجُر الَغر 

َجُر َفَيُقوُل:  ُم الََجُر والش  َماِن، َيَتَكل  لِمُ  َياملَِا َوَرَد َأن ُه يف آِخِر الز  اللِ،  َعب دَ  َيا ،ُمس 

ُتل هُ  َفَتَعاَل  ،َخل ِفي َُيُوِديٌّ  َهَذا َقدَ  إاِل   ،َفاق  َغر   .ال 

َقِد،  ِمَيُة الَبِقيِع بَِبِقيِع الَغر  ا َتس  َض الَبِقيِع َكاَن فِيَها َشَجُر فَوَأم  أَلن  َأر 

ُمُه. هذا، والل تعاىل أعلم. َجُر، َوَبِقَي اس  َقِد، َوَذَهَب الش   الَغر 

ى عنهم، وال : يقول رجل: أنه ال يلعن بعض الصحابة، وال يرتض48السؤال

 يسيدهم، فهل من حرج عليه؟

ُن َمن اجلواب َحاَبِة َرِِضَ اللُ َعنُهم َكبِرَية  من الَكَباِئِر، َوَلع  َن الص  : إِن  َلع 

نَُة  لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  بهِ َرِِضَ اللُ َعنُهم َتُعوُد الل ع  ِعِن، لَِقو  عىل الَل 

بِِه َوَسل َم: لٍ  َلهُ  َلي َس  ا  َشي ئَ  َلَعنَ  َمن   إِن هُ » َوَصح  نَةُ  َرَجَعِت  بَِأه  رواه أبو « َعَلي هِ  الل ع 
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 َرِِضَ اللُ َعنُهم. َعب اسٍ  اب نِ  َعنداود 

َحاَبَة َرِِضَ الُل  َمانِِه، َولَن  الص  ر 
ِضِهم، فهذا ِلِ ُه ََل  َيَتَض  َعن َبع  ا َأن  َوَأم 

ِدِهم، لَن  الَل تعاىل َرِِضَ َعنُهم َلي ُسوا  بَِحاَجٍة إىل َأن  َيَتََض  َعن ُهُم الَبرَشُ من َبع 

لِِه: ﴿  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱَعنُهم بَِقو 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 .[100]التوبة:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کوَقاَل تعاىل: ﴿

ا َعِلَم يف ُقُلوَِبِم من َطَهاَرٍة . َلَقد َرِِضَ اللُ َعنُهم ملَِ [18]الفتح:  ﴾ڱ ڱ ڳ

ُلُه تعاىل: ﴿ ، َوَصَدَق فِيِهم َقو 
ٍ
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻَوَنَقاء

 .[26]الفتح:  ﴾ے ھ ھ ھ ھ

ِن َأَدبِِه َمَع َسَلِف هذِه  ا َأن ُه ال ُيَسيُِّدُهم، فهذا َدلِيل  عىل َعَدِم ُحس  َوَأم 

 َ ِة، َوَمن ال َأَدَب ِعن َدُه ال َخري  َد َسيِِّدَنا َرُسوِل الِل  الُم  َيا َبع  ن  فِيِه، َفُهم َساَدُة الدُّ

، َوَسِخَط َمن َسِخَط،  بِِه َوَسل َم، َرِِضَ َمن َرِِضَ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َبِة َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل َتاَرُهم لُِصح  آلِِه  لَن  الَل تعاىل اخ 

؟ تَِيار  تَِياِر اللِ تعاىل اخ  َد اخ  بِِه َوَسل َم، َفَهل  َبع   َوَصح 

 وبناء عىل ذلك:

نَُة َعَلي ِه، وال  لِِه، َحت ى ال َتُعوَد الل ع  َفِعن َدَما ََل  َيل َعن  َدلِيل  عىل َرَجاَحِة َعق 

َوِة املََلِئَكِة َلهُ  َمانِِه من َدع  ر 
: َوَلَك ِمث ُل ذلَك، وال ُيَسيُِّدُهم لَِعَدِم َيَتََض  َعن ُهم ِلِ

ُرُه إىل الِل تعاىل. هذا، والل تعاىل أعلم. ُرَنا َوَأم  ِة، َوَأم  ِن َأَدبِِه َمَع َسَلِف الُم   ُحس 
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 : ما هي البدعة ااحمرمة؟49السؤال

، ةَ امَ و َش بُ أَ وَ  َلمِ الس   دِ ب  عَ  نُ ب   زُّ والعِ  يُّ عِ افِ ش  ال امُ مَ اإلِ  َب هَ ذَ : اجلواب

 يِّ زِ و  اجلَ  نُ اب  ، وَ ةِ ي  كِ الِ من املَ  اِِنُّ قَ ر  الز  وَ  ايِفُّ القرَ  امُ مَ اإلِ ، وَ ةِ ي  عِ افِ من الش   يُّ وِ وَ الن  وَ 

  ةِ عَ د  البِ  يمِ ِس ق  إىل تَ  ةِ ي  فِ نَ من الَ  ينَ دِ ابِ عَ  نُ اب  ، وَ ةِ لَ ابِ نَ الَ من 
 ةِ َس م  اخلَ  امِ كَ ح  لألَ  ا  عَ ب  تِ

 من هذهِ  ل  كُ وا لِ بُ ََضَ ٍة. وَ اَح بَ مُ  و  ٍة أَ وهَ رُ ك  مَ  و  ٍة أَ وبَ دُ ن  مَ  و  ٍة أَ مَ ر  ُُمَ  و  أَ  ةٍ بَ اجِ : وَ ىَل إِ 

 م  أَ  امِ َس ق  الَ 
 :ة  لَ ثِ

 م  ن أَ مِ فَ 
 َلمُ كَ  هِ بِ  مُ هَ ف  ، ال ذي يُ وِ ح  الن   مِ ل  عِ بِ  اُل غَ تِ : االش  ةِ بَ اجِ الوَ  ةِ عَ د  البِ  ةِ لَ ثِ

بِِه َوَسل َم، َصىل  اللُ  هِ ولِ ُس رَ  َلمُ كَ وَ  الل ِ ِ  ظَ ف  حِ  ن  لَ  َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ةِ يعَ الرش 

 وَ هُ فَ  هِ إال  بِ  ُب اجِ الوَ  مُّ تِ ا ال يَ مَ ، وَ ذلَك  ةِ فَ رِ ع  مَ ا إال  بِ هَ ظُ ف  ى حِ ت  أَ تَ ، وال يَ ب  اجِ وَ 

  يلِ دِ ع  والت   ٍِ ر  يف اجلَ  َلمِ الكَ  ينُ وِ د  تَ وَ  ؛ب  اجِ وَ 
 ن  ، لَ يمِ قِ ن الس  م يِح حِ الص   يزِ يِ م  تَ لِ

ِ  دَ اعِ وَ قَ  ِ  ظَ ف  حِ  ن  عىل أَ  ت  ل  دَ  ةِ يعَ الرش   رِ د  عىل القَ  ادَ  زَ يَم ٍة فِ ايَ فَ كِ  ُض ر  فَ  ةِ يعَ الرش 

ِ عَ تَ املُ   .اهُ نَ ر  كَ ذَ  َم ا إال  بِ هَ ظُ ف  ى حِ ت  أَ تَ ، وال يَ َّيِّ

 م  ومن أَ 
 .ةِ مَ سِّ جَ واملُ  ِج ارِ وَ واخلَ  ةِ ي  رِ دَ القَ  ُب هَ ذ  : مَ ةِ مَ ر  حَ املُ  ةِ عَ د  البِ  ةِ لَ ثِ

 م  ومن أَ 
 ةُ ََل َص وَ  رِ اطِ نَ القَ  اءُ نَ بِ وَ  سِ ارِ دَ املَ  اُث دَ ح  : إِ ةِ وبَ دُ ن  املَ  ةِ عَ د  البِ  ةِ لَ ثِ

 َ  .ة  اعَ ََجَ  دِ جِ س  يف املَ  يِح اوِ الت 

 م  ومن أَ 
 .ِف احِ َص املَ  يُق وِ ز  تَ وَ  دِ اجِ َس املَ  ةُ فَ رَ خ  : زَ ةِ وهَ رُ ك  املَ  ةِ عَ د  البِ  ةِ لَ ثِ

 م  أَ ا وأم  
ِ والعَ  ِح ب  الصُّ  َلةِ َص  يَب قِ عَ  ةُ حَ افَ َص ا: املُ هَ ن  مِ فَ  ةِ اَح بَ املُ  ةِ عَ د  البِ  ةُ لَ ثِ ، َص 

 .املُباَحةِ  سِ بِ ََل واملَ  ِب ارِ َش واملَ  لِ كِ آمن املَ  يذِ ذِ يف الل   عُ سُّ وَ ا الت  هَ ن  مِ وَ 

 وبناء عىل ذلك:

ا ال تي م  أَ فَ  ؛رِ ف  إىل الكُ  َل ِص تَ  ن  إىل أَ  ُج ر  دَ تَ د تَ قَ ، وَ ة  مَ ر  ُُمَ  ةِ يدَ قِ يف العَ  ةُ عَ د  البِ فَ 
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ُ  ينِ من الدِّ  ا  ومَ لُ ع  مَ  َف الِ َُتَ  ن  أَ  َي هِ فَ  رِ ف  إىل الكُ  ُل ِص تَ   َّيَ يِّ لِ اهِ اجلَ  ةِ عَ د  بِ ، كَ ةِ ورَ بالض 

 و  يف قَ  يمُ رِ الكَ  آنُ ر  ا القُ هَ ي  لَ عَ  هَ ب  ال تي نَ 
 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ﴿تعاىل:  هِ لِ

 و  قَ وَ  .[103]املائدة:  ﴾ی ی ی
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿تعاىل:  هِ لِ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 ن  : أَ َي هِ ، وَ ةِ رَ فِّ كَ املُ  ةِ عَ د  للبِ  ا  طَ ابِ َض  وا كذلَك دُ د  َح وَ . [139]النعام:  ﴾ڇ

ٍ  َصَ  ر  ف  كُ  ةَ عَ د  البِ  هذهِ  ن  عىل أَ  لُّ الكُ  َق فِ ت  يَ    ةَ هَ ب  ال ُش  ا
 .يهِ فِ

 :اِت ادَ بَ يف العِ  ةُ عَ د  البِ 

، يَ ِص ع  مَ وَ  ا  امَ رَ َح  ونُ كُ ا يَ ا مَ هَ ن  مِ  اِت ادَ بَ يف العِ  ةَ عَ د  البِ  ن  عىل أَ  ءُ َم لَ عُ ال َق فَ ت  اِ  ة 

 .ا  وهَ رُ ك  مَ  ونُ كُ ا يَ ا مَ هَ ن  مِ وَ 

 :ةُ مَ ر  حَ املُ  ةُ عَ د  البِ ـ 

 م  ومن أَ 
 عِ ط  قَ لِ  اءُ َص ، واخلِ سِ م   يف الش  َم  ائِ قَ  امُ يَ والصِّ  لِ تُّ بَ الت   ةُ عَ د  ا: بِ هَ تِ لَ ثِ

َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل  اللِ  ولِ ُس ن رَ عَ  اءَ ا َج ملَِ  ،ةِ ادَ بَ للعِ  غِ رُّ فَ والت   عِ َم يف اجلِ  ةِ وَ ه  الش  

بِِه َوَسل َم  روى اإلمام البخاري : وا ذلَك لُ عَ ال ذين فَ  طِ ه  الر   يِث دِ يف َح آلِِه َوَصح 

َواِج الن بِيِّ َجاَء َثََلثَ َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: َمالٍِك  ب نِ  َأَنسِ َعن  ٍط إىَِل ُبُيوِت َأز  ُة َره 

بِِه َوَسل َم  َأُلوَن َعن  ِعَباَدِة الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َصىل  اللُ َعَلي ِه َيس 

بِِه َوَسل َم،  ُم  َتَقالُّوَهاَوعىل آلِِه َوَصح  وا َكَأَن  َِبُ  .َفَلم  ُأخ 

ُن ِمن  الن بِيِّ َوأَ  :َفَقاُلوا َن َنح  بِِه َوَسل َم؟ ي  َقد  َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

رَ  بِِه َوَما َتَأخ  َم ِمن  َذن   .ُغِفَر َلُه َما َتَقد 

ي َل َأَبدَ  :َقاَل َأَحُدُهم   ا َأَنا َفإِِنِّ ُأَصلِّ الل   .ا  َأم 

َر وَ  :َوَقاَل آَخرُ  ه   .اَل ُأف طِرُ َأَنا َأُصوُم الد 



 

 355 اآلدابب كتا

ُج َأَبدَ  :َوَقاَل آَخرُ  َتِزُل النَِّساَء َفََل َأَتَزو   .ا  َأَنا َأع 

بِِه َوَسل َم َفَجاَء َرُسوُل   :َفَقاَل  ،إَِلي ِهم  الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُتم  َكَذا َوَكَذا َأن ُتمُ » ِذيَن ُقل  َشاواللِ َأَما  ،ال  َقاُكم  َلهُ لِل ُكم  إِِنِّ َلَخ  َلكِنِّي َأُصوُم  ،َوَأت 

ُقدُ  ،َوُأف طِرُ  ُج النَِّساءَ  ،َوُأَصلِّ َوَأر  «. َفَمن  َرِغَب َعن  ُسن تِي َفَلي َس ِمنِّي ،َوَأَتَزو 

 هذا، والل تعاىل أعلم.

: ما صحة قصة الرجل الذي خطفه رجل وأراد قتله، فقرأ قوله 50السؤال

 [62]النمل:  ؟﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿تعاىل: 

ُه اجلواب ِن َكثرٍِي ِعن َد هذِه اآلَيِة، َأن  ِسرِي اب   نُ ب   ظُ افِ الَ  رَ كَ ذَ : َجاَء يف َتف 

 وُف رُ ع  ي، املَ ينََورِ الد   اودَ دَ  نُ ب   دُ م  ُُمَ  رٍ ك  و بَ بُ أَ  هُ ن  ى عَ كَ َح  ،لٍ ُج رَ  ةِ ََجَ ر  يف تَ  رَ اكِ َس عَ 

 دِ لَ إىل بَ  َق ش  مَ ِل من دِ  لٍ غ  ي عىل بَ ارِ كَ أُ  ُت ن  : كُ ُل ُج لر  هذا ا اَل قَ  ،ويِفِّ يِّ الصُّ قِّ بالد  

 يٍق رِ ، عىل طَ يِق رِ الط   ضِ ع  ا عىل بَ نَ ر  رَ مَ ، فَ ل  ُج رَ  ةٍ ر  مَ  اَت ذَ  َي عِ مَ  َب كِ رَ ، فَ َبَداِِنِّ الز  

ِ غَ  َ إِ ، فَ يف هذهِ  ذ  : ُخ ِِل  اَل قَ ، فَ ةٍ وكَ لُ س  مَ  ري   .ُب رَ ق  ا أَ َن 

َ : ال ِخ ُت ل  قُ فَ   .ايهَ  فِ َة ِِل َب 

 .ُب رَ ق  أَ  َي هِ  ل  : بَ اَل قَ فَ 

رٍ  انٍ كَ ا إىل مَ نَ ي  هَ تَ ان  فَ  ،ااهَ نَ ك  لَ َس فَ    كَ ىَل ت  قَ  يهِ فِ ، وَ يٍق مِ عَ  ادٍ وَ وَ  َوع 
: ِِل  اَل قَ ، فَ ري  ثِ

 .َل زِ ن  ى أَ ت  َح  لِ غ  البَ  َس أ  رَ  ك  ِس م  أَ 

  هِ ي  لَ عَ  عَ ََجَ ، وَ رَ م  َش تَ وَ  َل زَ نَ فَ 
من  ُت ر  رَ فَ ، فَ ِِن دَ َص قَ وَ  هُ عَ مَ  ا  ينَ كِّ ِس  ل  َس ، وَ هُ ابَ يَ ثِ

ِ بَ   عَ بِ تَ وَ  هِ ي  دَ يَ  َّي 
 .هِ ي  لَ  عَ َم بِ  َل غ  البَ  ذِ : ُخ ُت ل  قُ وَ  اللَ هُ تُ د  اَش نَ ي، فَ نِ

 .َك لَ ت  قَ  يدُ رِ  أُ َم ن  إِ ، وَ ِِل  وَ : هُ اَل قَ فَ 



 
 356 الفتاوى الرشعية

َ بَ  ُت م  لَ س  تَ اس  ، فَ ل  بَ ق  يَ  م  لَ فَ  ةَ وبَ قُ والعُ  اللَ هُ تُ ف  و  خَ فَ   َت ي  أَ رَ  ن  : إِ ُت ل  قُ وَ  هِ ي  دَ يَ  َّي 

ُ تَ  ن  أَ  َ َص ى أُ ت  ي َح نِ كَ ت  ِ تَ عَ ك  رَ  لِّ  ؟َّي 

 .ل  جِّ عَ وَ  لِّ : َص اَل قَ فَ 

تَِج أُ  فَ لِّ َص أُ  ُت م  قُ فَ   يُت قِ بَ ، فَ د  احِ وَ  ف  ر  َح  هُ ن   مِ ِِن ُض  ََي   م  لَ فَ  نُ آر   القُ َل  عَ  ر 

َ حَ تَ مُ  ا  فَ اقِ وَ   .ُرغ  ف  : هيه اُ وُل قُ يَ  وَ هُ وَ  ا  ريِّ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿تعاىل:  هُ لَ و   قَ اِِن َس  لِ ىَل  عَ ى اللُرَ ج  أَ فَ 

 َل ُج ا الر  ى َِبَ مَ رَ ، فَ ة  بَ ر  َح  هِ دِ يَ بِ ي، وَ ادِ الوَ  مِ من فَ  َل بَ ق  د أَ قَ  سٍ ارِ فَ ا بِ نَ ا أَ ذَ إِ فَ  .﴾ۋ

 ؟َت ن  َمن  أَ  : باللُِت ل  قُ وَ  سِ ارِ بالفَ  ُت ق  ل  عَ تَ ، فَ ا  يعَ َصِ  ر  خَ ، فَ هُ ادَ ؤَ فُ  ت  أَ طَ خ   أَ َم فَ 

 .وءَ السُّ  ُف ِش ك  يَ ، وَ اهُ عَ ا دَ ذَ إِ  ر  طَ ض  املُ  يُب الذي َُيِ  اللِ وُل ُس ا رَ نَ : أَ اَل قَ فَ 

َ َس  ُت ع  َج رَ وَ  َل م  والِ  َل غ  البَ  ُت ذ  َخ أَ : فَ اَل قَ 
 .ا  املِ

 وبناء عىل ذلك:

ِسريِ  ُن َكثرٍِي َرِِحَُه اللُ تعاىل يف َتف  ُ اب  ُة َذَكَرَها اإِلَماُم املَُفِّسِّ ِه، وال فالِقص 

ن ِة  آِن الَكِريِم، والسُّ  َثابَِتة  بِنَصِّ الُقر 
ِ
لَِياء َغَراَبَة يف ذلَك، لَن  الَكَراَماِت لأَلو 

َرِة.  املَُطه 

نَا عز  وجل  َيُقوُل:   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وال َغَراَبَة يف ذلَك َما َداَم َربُّ

 . هذا، والل[31]املدثر:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ . َوَيُقوُل: ﴿﴾ۋ ٴۇ

 تعاىل أعلم.

 : هل ورد يف األحاديث الشريفة عن قوس قزح؟51السؤال

نَاَء ُنُزوِل املََطِر، َوُهَو ََم ُموَعة  اجلواب ُدُث َأث  ة  ََت  ي  ٍٍ َظاِهَرة   َجوِّ ُس ُقَز : َقو 

ب َعِة. َواِن الط ي ِف الس  ُء إىل َأل  و  ِئي ٍة َيَتَحل ُل فِيَها الض  ِعَكاَساٍت َضو   من ان 
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ُث َعن ُه  يِف َيَتَحد  ِ آِن الَعظِيِم، وال يف اَلِديِث الرش  وال ُيوَجُد َنصٌّ يف الُقر 

ُر بالن َظِر إىل َمَلُكوِت  آِن الَعِظيِم فِيَها الَم  ِمي ا ، َوَلكِن  َوَرَدت  ُنُصوص  يف الُقر  ِعل 

مِ  ٍر، لَِتع  ٍر َوَتَفكُّ ِض، َنَظَر َتَدبُّ َمَواِت والَر  َوة  الس  ِمِن، َوَدع  يِق اإِليَمِن يف َقل ِب املُؤ 

ِمَن باللِ تعاىل، َقاَل تعاىل: ﴿ ِمِن َحت ى ُيؤ  ِ املُؤ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇلَِغري 

 گ گ ک ک ک ک ڑ*  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[8-6]ق:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ*  ڳ ڳ گ گ

َرُه َأن  َوَقد َذَكَر اإِلَماُم الن َوِويُّ َرِِحَُه اللُ تعاىل يف كَِتابِِه الَ  ُه ُيك  َكاِر: َأن  ذ 

َيِة،  َرَد يف ذلَك َحِديَثا ، رواه َأُبو ُنَعي ٍم يف اِلل  ، َوَأو  ٍٍ ُس ُقَز  نِ ن اب  عَ ُيَقاَل: َقو 

بِِه َوَسل َم  ي  بِ الن   ن  أَ َرِِضَ اللُ َعنُهم،  اسٍ ب  عَ  : اَل قَ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 وَ هُ ، فَ وجل   عز   اللِ ُس و  وا قَ ولُ قُ  ن  كِ لَ ، وَ ان  طَ ي  َش  ٍَ زَ قُ  ن  إِ ، فَ ٍٍ زَ قُ  ُس و  وا قَ ولُ قُ ال تَ »

 «.ضِ ر  الَ  لِ ه  ِلَ  ان  مَ أَ 

 وبناء عىل ذلك:

، َبل  َنُقوُل:  ٍٍ ُس ُقَز ِل: َقو  ُي َعن َقو  ِعيِف الن ه  َفَقد َوَرَد يف الَِديِث الض 

، َوُهَو َظاهِ  ُس اللِ عز  وجل  ة  من ُصن ِع الِل تعاىل، َوََيُِب عىل َقو  ي  نِي ة  َجوِّ َرة  َكو 

لُِح املََعاَش، َوَما َيُظنُُّه الن اُس  تَِفاَدُة من هذِه الظ اِهَرِة ملَِا ُيص  نِيََِّّي االس   الَكو 
ِ
الُعَلَمء

َداٍث َسَتَقُع َفَلي َس بَِصِحيٍح، َفلَ  ُط بَِأح  ب  َس َيَتَ َثَر بَِأن  هذا الَقو  تَِباط  َأك  ي َس فِيِه ار 

ِمرَيا .  ا ، َبَرَكة  َأو  َتد  َعا  َأو  ََض  تَِباطِِه باملََطِر الذي َلُه َأَثر  يف َحَياِة الن اِس، َنف  من ار 

 هذا، والل تعاىل أعلم.

 : من هو الذي مل يكتب من الغافلني؟52السؤال

َ اجلواب فِيَها َسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه  : َوَرَدت  َأَحاِدُيُث َكثرَِية  َبَّي 
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َتُبوا ِعن َد الِل من الَغافِلََِّي، ِمن َها: بِِه َوَسل َم الذيَن ََل  ُيك   َوعىل آلِِه َوَصح 

َصىل  الُل  اللِ ولِ ُس رَ  نعَ  ،َرِِضَ اللُ َعنُهم رَ مَ عُ  نِ اب   نعَ روى الاكم  أوالً:

بِِه َوَسل َم َعَلي ِه َوعىل آلِ  َ عَ  أَ رَ قَ  نمَ »: اَل قَ ِه َوَصح   من ب  تَ ك  يُ  ََل   ةٍ لَ ي  لَ  يف اٍت آيَ  رش 

 للِ  رُ اكِ الذ   دُ ابِ العَ  يعُ طِ : املُ ُت انِ القَ ) َّيَ تِ انِ القَ  من َب تِ كُ  ةٍ آيَ  ةَ ائَ مِ  أَ رَ قَ  نمَ وَ  ،َّيَ لِ افِ الغَ 

 («.هِ رِ م  أَ بِ  مُ ائِ تعاىل القَ 

ِرو ب نِ الِل  ب دِ عَ  َعن  روى أبو داود  ثانيًا: َرِِضَ الُل َعنُهم  ال َعاصِ  ب نِ  َعم 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ِ  َقامَ  َمن  »اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   بَِعرش 

َتب   ََل   آَياٍت  َغافِلَِّيَ  ِمن ُيك  َقانِتَِّيَ  ِمن ُكتَِب  آَيةٍ  بِِمَئةِ  َقامَ  َوَمن   ،ال   بَِأل ِف  َقامَ  َوَمن   ،ال 

 ع  : أُ ي  أَ ) امل َُقن طِِرينَ  ِمن ُكتَِب  آَيةٍ 
 «.رِ ج  من الَ  ا  ارَ طَ ن  قِ  َي طِ

َرةَ روى الاكم َعن َأِِب ثالثًا:  َصىل   اللِ  َرُسوُل  َقاَل  َرِِضَ الُل َعنُه َقاَل: ُهَري 

بِِه َوَسل َم:  َتب   ََل   آَيةٍ  بِِمَئةِ  َلي َلةٍ  يِف  َصىل   َمن  »اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ِمنَ  ُيك 

َغافِلََِّي، َتُب  َفإِن هُ  آَيةٍ  بِِمَئَتي   َلي َلةٍ  يِف  َصىل   َوَمن   ال  َقانِتَِّيَ  ِمنَ  ُيك  لِِصَّيَ  ال   .«امل ُخ 

َرةَ روى الاكم َعن َأِِب رابعًا:   اللِ  َرُسوُل  َقاَل  َرِِضَ اللُ َعنُه َقاَل: ُهَري 

بِِه َوَسل َم: َصىل  اللُ  اَل ؤُ هَ  عىل ظَ افَ َح  نمَ » َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
ِ
 اِت وَ لَ الص   ء

َتب   ََل   اِت وبَ تُ ك  املَ  َغافِلََِّي، ِمن ُيك  َقانِتَِّيَ  ِمن ُكتَِب  آَيةٍ  ةَ ائَ مِ  ةٍ لَ ي  لَ  يف أَ رَ قَ  نمَ وَ  ال  . «ال 

 هذا، والل تعاىل أعلم.

 الدناءة؟: هل األكل يف الطريق من 53السؤال

 َعىَل  َنأ ُكُل  ُكن ا: َقاَل َرِِضَ اللُ َعنُهم  ُعَمرَ  اب نِ  َعن  : روى التمذي اجلواب

دِ  َم  َرُسولِ  َعه  بِِه َوَسل  نُ اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َِش  َوَنح  ُب  ،َنم  َ  َوَنرش 

نُ   .ِقَيام   َوَنح 
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َمَة فِيِه، َوَذَكَر الُفَقَهاُء َرِِضَ اللُ عَ  ِريِق الَعامِّ ال ُحر  َل يف الط  نُهم، بَِأن  الَك 

نَُع من َذلَِك، َوإِن  َكاَن الَف َضُل َأن  َيأ ُكَل اإِلن َساُن  لِيِل الذي َيم  لَِعَدِم ُوُجوِد الد 

َتاِج إِ  َة  باملُح  ِد، َوَرِح  َُّيِ الن اِس، َوَذلَِك ملَِن ِع الن ق  ُروِم ِمن ُه، َبِعيَدا  َعن َأع  َلي ِه املَح 

ِض َفَيت َلُف، وال ُين َتَفُع بِِه.  ِمن ُه عىل الَر 
ٍ
ء َزا  من ُوُقوِع ََش  رُّ  َوََتَ

 وبناء عىل ذلك:

ِل  نِِه ُمَباَحا  َفَين َبِغي ِلَه  َء فِيِه، َوَمَع َكو  ٍ  ال ََش  ِريِق ُمَبا ُل يف الط  فالَك 

تِنَاُبهُ  ِل اج   .املُُروَءِة والَفض 

َِّها َوَأف َضلَِها؛ َوَقد  َواَل َحت ى َتُكوَن عىل َأَت َحاُب املُُروَءِة ُيَراُعوَن الَح  َفَأص 

ُل َيأ ُمُرَك بالَن َفِع، واملُُروَءُة َتأ ُمُرَك  ِل وامُلُروَءِة، َفَقاُلوا: الَعق  َ الَفض  َق الُعَلَمُء َبَّي  َفر 

َِل. هذا، والل تعاىل أعلم.  بالََج 

: قريب لي مصاب مبرض السرطان، وحالته الصحية تتدهور، 54لسؤالا

 ويطلب نصيحة وهو يف تلك احلالة، فما هي النصيحة اليت ُتَقدََُّم له؟

 أوالً: : اجلواب
ٍ
ء َِة اللِ تعاىل، فاللُ تعاىل عىل ُكلِّ ََش  َأن  ال َيي َأَس من َرِح 

، َقاَل تعاىل: ﴿  مح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حتَقِدير 

 .[44]فاطر:  ﴾مخ حخ جخ

ِفرَيا  لَِسيَِّئاتِِه، ثانيًا:  ا َأن  َيُكوَن َتك  َأن  َيَتَفاَءَل َوَأن  ال َيَتَشاَءَم، فهذا املََرُض إِم 

بِِه َوَسل َم: لِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  لِمَ  ُيِصيُب  َما» لَِقو   ،َنَصٍب  ِمن   امل ُس 

نٍ  َواَل  ،م  هَ  َواَل  ،َوَصٍب  َواَل  َكةَ  َحت ى ،َغم   َواَل  ،ى  َأذَ  َواَل  ،ُحز  و   إاِل   ،ُيَشاُكَها الش 

رَ  َرةَ  َأِِب  َعن  رواه اإلمام البخاري « َخَطاَياهُ  ِمن   َِبَااللُ  َكف   َرِِضَ اللُ َعنُه. ُهَري 



 
 360 الفتاوى الرشعية

لِِه َصىل  الُل عَ  َعا  يف َدَرَجاتِِه، لَِقو  ا َأن  َيُكوَن َرف  بِِه َوإِم  َلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َها ََل   َمن ِزَلة  اللِ  ِمن لِل َعب دِ  َسَبَقت   إَِذا» َوَسل َم: َتََلهُ  بَِعَملِهِ  َيب ُلغ   يِف  َأو   َجَسِدهِ  يِف اللُ  اب 

هُ  ُثم   َوَلِدهِ  يِف  َأو   َمالِهِ  َ تِي امل َن ِزَلةَ  ُيب لَِغهُ  َحت ى َصَب  رواه اإلمام « هُ ِمن   َلهُ  َسَبَقت   ال 

دِ  َعن  أِحد  هِ  َعن   َأبِيهِ  َعن   َخالِدٍ  ب نِ  ُُمَم  هِ  َوَكانَ  َجدِّ َبة   جِلَدِّ  .ُصح 

ُق بالُُقوِق التي َعَلي ِه، ثم  التي ثالثًا:  ة  فِيَم َيَتَعل  ، َوَخاص  ُتَب َوِصي ة  َأن  َيك 

 ِ َهٍة َخري 
 من َمالِِه جِلِ

ٍ
ء لِِه َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل َلُه، َوَأن  ُيوِِصَ بََِش  ٍة، َأو لُِفَقَراَء، لَِقو  ي 

َم: بِِه َوَسل  َق اللَ  إِن  » آلِِه َوَصح  َوالُِكم   بُِثُلِث  َعَلي ُكم   َتَصد  رواه « َوَفاتُِكم   ِعن دَ  َأم 

  َأِِب  َعن  اإلمام أِحد 
ِ
َداء ر   َرِِضَ اللُ َعنُه. الد 

َتغَل بِ رابعًا:  َلِم عىل َأن  َيش  َلِة والس  ِر: ال إَِلَه إال اللُ، أو بالص  َكث َرِة ِذك 

بِِه َوَسل َم.  َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُموِع:خامساً:  َمع  َوِصي َة اإِلَماِم الن َوِويِّ َرِِحَُه اللُ تعاىل، َكَم َجاَء يف املَج   لِيَس 

 تَ ََي   ن  أَ وَ  ،هِ قِ لُ ُخ  َّيِ ِس ََت   عىل َص رِ ََي   ن  أَ  يضِ رِ للمَ  يغِ بَ ن  يَ 
 ةَ مَ اَص خَ املُ  َب نِ

 ه  ذِ  يف ِضَ ح  تَ س  يَ  ن  أَ وَ  ،ايَ ن  الدُّ  ورِ مُ أُ  يف ةَ عَ ازَ نَ واملُ 
 قَ و  أَ  رُ آِخ  هذا ن  أَ  هِ نِ

 ارِ دَ  يف هِ اتِ

 خ  يَ فَ  ،لِ َم ع  الَ 
ٍ خَ بِ  اهَ مَ تِ  ه  أَ  رَ ائِ َس وَ  هُ دَ اَل و  أَ وَ  هُ تَ َج و  زَ  ل  حِ تَ س  يَ  ن  َوأَ  ،ري 

 هِ نِ َم ل  غِ وَ  هِ لِ

 ق  لُّ عَ تَ  وأَ  ة  بَ اَح َص مُ  وأَ  ة  لَ امَ عَ مُ  هُ نَ ي  بَ وَ  هُ نَ ي  بَ  ت  انَ كَ  نمَ  ل  كُ وَ  ،هِ ائِ قَ دِ ص  أَ وَ  هِ انِ ريَ جِ وَ 

 َّيَ الِِ الص   اِت ايَ كَ حِ وَ  رِ ك  والذِّ  آنِ ر  القُ  ةِ اءَ رَ قِ بِ  هُ َس ف  نَ  دَ اهَ عَ تَ يَ  ن  أَ وَ  ،مهُ يَ ِض ر  يُ وَ 

 َُيَ  ن  أَ وَ  ،ِت و  املَ  دَ ن  عِ  ماهلِِ وَ ح  أَ وَ 
 اج  وَ  ،اِت وَ لَ الص   ىَل عَ  ظَ افِ

ِ غَ وَ  ،ةِ اَس جَ الن   اِب نَ تِ  اُِهَ ري 

 ،هِ بِ  ىَل تَ ب  يُ  اِم   هذا ن  إِ فَ  ،َك لِ ذَ  عن هُ لُ ذِ ُُي   نمَ  َل و  قَ  َل بَ ق  يَ  وال ،ينِ الدِّ  ِف ائِ ظَ وَ  من

،فِ اخلَ  وُّ دُ العَ  ،ُل اهِ جلَ ا يُق دِ الص   وَ هُ  ُل ذِ خ  املُ  وهذا ِ بالص   هُ لَ ه  أَ  وِِصَ يُ  ن  أَ وَ  يُّ  َب 

 كَ البُ  ارِ ثَ ك  إِ  اذَ كَ وَ  ،هِ ي  لَ عَ  ٍِ و  الن   كِ َت  بِ وَ  ،هِ ي  لَ عَ 
ِ
 هِ بِ  ةُ ادَ العَ  ِت رَ َج  امَ  كِ َت  بِ  مهُ يَ وِص يُ وَ  ،اء
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 عَ بالدُّ  مهُ دَ اهَ عَ تَ يَ وَ  ،زِ ائِ نَ اجلَ  يف عِ دَ البِ  من
ِ
  تعاىل أعلم.. هذا، واللهُ لَ  اء

: أنا وقعت يف ذنب من الذنوب، وتبت إىل اهلل تعاىل منه، ولكن 55السؤال

هناك من يعريني بهذا الذنب، وأنا أتأمل من ذلك، فماذا عليه وعليََّ 

 أن نفعل؟

: َقاَل  َأبِيهِ  َعن  الِل  َعب دِ  ب نِ  ُعَبي َدةَ  َأِِب  َعن  روى ابن ماجه أوالً: : اجلواب

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َقاَل  ن ِب  ِمن الت اِئُب »اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   الذ 

 «.َلهُ  َذن َب  اَل  َكَمن  

َرةَ  َأِِب  َعن  روى الشيخان ثانيًا:  ُت  :َقاَل  َعن هُ اللُ  َرِِضَ  ُهَري   الن بِي   َسِمع 

بِِه َوَسل مَ  َ  ،َأَحِدُكم   َأَمةُ  َزَنت   إَِذا» :َيُقوُل  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َفَتَبَّي 

َها ،ِزَناَها ِلد  َد   َفل َيج  ب   َواَل  ال  َها َزَنت   إِن   ُثم   ،َعَلي َها ُيَثرِّ لِد  َد   َفل َيج   َواَل  ال 

ب   خ  «. ُيَثرِّ َلُم إِلِ ؛ َكَم َقاَل َسيُِّدَنا ُيوُسُف َعَلي ِه الس  نِي: ال ُيَعريِّ   ے َوتِِه: ﴿َيع 

 .[92]يوسف:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

َكن دَ  َيُقوُل ثالثًا:   اللِ الس 
ِ
ُن َعَطاء َرَثت  اب  صَيٍة َأو  ِريُّ َرِِحَُه الُل تعاىل: ُرب  َمع 

َباَرا . تِك  ا  َواس  َرَثت  ِعز   ُذال   َوان ِكَساَرا ، َخري   من َطاَعٍة َأو 

َلمَ رابعًا:  ا  َأو  َعَلي نَا َأن  َنع  َب بِِه الَعاِِص َحد  َط الذي َُضِ و  ََجِيَعا  َأن  الس 

 ۇئ وئ وئ َتأ ِديَبا  ُهَو بَِيِد اللِ تعاىل ُمَقلِِّب الُقُلوِب، َوَقد َقاَل اللُ تعاىل: ﴿

يُق َعَلي ِه [74]اإلْساء:  ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ دِّ . َوَقاَل ُيوُسُف الصِّ

َلُم: ﴿  .[33ف: ]يوس ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ الس 

 وبناء عىل ذلك:

َل َسيَِّئاتِنَا أوالً:  ُجو اللَ تعاىل َأن  ُيَبدِّ ، َوَأر  َك لِل عز  وجل 
َبتِ َهنِيَئا  َلَك بَِتو 
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، َوَأن َت َمأ ُجور  
ِ
تَِلء َلِة االب  ، وهذا من َُج  َتِسب  َِب  َواح  َوَسيَِّئاتَِك َحَسنَاٍت، َواص 

ِ عىل تِل َك اإِلَساَءةِ  َب  لِِه تعاىل: ﴿ بالص   ڦ ڦ*  ڤ ڤمن ِخَلِل َقو 

 ڇ چ چ چ چ ڃ*  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[157-155]البقرة:  ﴾ڍ ڇ ڇ

ُ عىل َحَذٍر من َبط ِش اللِ تعاىل بِِه، ملَِا َوَرَد يف ثانيًا:  َأن  َيُكوَن هذا املَُعريِّ

يِف الذي رواه التمذي ـ َوإِن  َكاَن فِيِه َمَقال  عِ  ِ ثََِّي ـ الَِديِث الرش   َعن  ن َد املَُحدِّ

الِل َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل َرِِضَ الُل َعنُه  َجَبلٍ  ب نِ  ُمَعاذِ 

بِِه َوَسل َم:  َ  َمن  »َوَصح  َمَلهُ  َحت ى َيُمت   ََل   بَِذن ٍب  َأَخاهُ  َعري   «.َيع 

َقعِ  ب نِ  َواثَِلةَ  َعن  ـ  َحَسن   َحِديث   َهَذا :َقاَل وروى التمذي ـ وَ  َس  َرِِضَ  ال 

بِِه َوَسل َم:  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل اللُ َعنُه  ِهرِ  اَل »اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   ُتظ 

َمَتةَ  َِحَهُ  ،ِلَِخيَك  الش   «.َوَيب َتلِيَك اللُ  َفرَي 

ُعوٍد َرِِضَ اللُ َعنُه يَ   ُت ر  خِ َس  و  لَ  ،لِ و  بالقَ  ل  ك  وَ مُ  ءُ ََل البَ ُقوُل: َوَكاَن اب ُن َمس 

 . هذا، والل تعاىل أعلم.ا  بَ ل  كَ  َل و  َح أُ  ن  أَ  يُت ِش خَلَ  ٍب ل  كَ  من

 : ما حكم اخلتان للطفل؟56السؤال

َكِر.اجلواب َفِة من الذ   : اخِلَتاُن ُهَو َقط ُع الُقل 

ِمِه، َفَذَهَب الَ  َتَلَف الُفَقَهاُء يف ُحك  افِِعي ُة ويف َواخ  نَِفي ُة واملَالِكِي ُة والش 

َجاِل، َوَلي َس بَِواِجٍب، َوُهَو  ََد، إىل َأن  اخِلَتاَن ُسن ة  يف َحقِّ الرِّ ِرَواَيٍة َعن اإِلَماِم َأِح 

َلِم. َرِة، ومن َشَعاِئِر اإِلس   من الِفط 

ي ةِ 
َأِة ِعن َد املَالِكِ ُرَمة  ِعن َد الَنَِفي ِة والَنَابَِلِة.َوُهَو َمن ُدوب  يف َحقِّ املَر   ، َوَمك 
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َصىل  الُل  الن بِي   َأن  ، َأبِيهِ  َعن   ُأَساَمةَ  ب نِ  امل َلِيِح  َأِِب  َعن  روى اإلمام أِحد 

بِِه َوَسل َم  َتانُ » :َقاَل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ِ َجالِ  ُسن ة   اخل  ُرَمة   ،لِلرِّ   َمك 
ِ
 «.لِلنَِّساء

ي ِة، إىل َأن  اخِلَتاَن َواِجب  
ُض املَالِكِ افِِعي ِة والَنَابَِلِة َوَبع  ُض الش  َوَذَهَب َبع 

لِِه تعاىل: ﴿ ، لَِقو 
ِ
َجاِل والنَِّساء  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌعىل الرِّ

ِ [123]النحل:  ِحيَحَّي  َرةَ  َأِِب  َعن  . َوَقد َجاَء يف الص   َرُسوَل  َأن  َرِِضَ اللُ َعنُه،  ُهَري 

َم  بِِه َوَسل  َتَتنَ » :َقاَل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َراِهيمُ  اخ  دَ  إِب   َثَمنَِّيَ  َبع 

َتَتنَ  ،َسنَة   َقُدومِ  َواخ   ِت ح  الن   ةُ آلَ  :يَل قِ وَ  ،عٍ ِض و  مَ  مُ اس   :يَل : قِ ومُ دُ القَ « )بِال 

َباةِ ارَ جَ والنِّ  َنا بِاتِّ ُن ُأِمر  َلُم.(. َوَنح  َلِة الس   ِعِه َعَلي ِه الص 

 وبناء عىل ذلك:

ِض  ، َوِعن َد الَبع 
ِ
َدة  ِعن َد َُج ُهوِر الُفَقَهاء َجاِل ُسن ة  ُمَؤك  فاخِلَتاُن يف َحقِّ الرِّ

. هذا، والل تعاىل أعلم. ُرَمة  هَلُن   َفَمك 
ِ
ا يف َحقِّ النَِّساء ، َوَأم   َواِجب 

واحلديث أثناء قضاء احلاجة مع اآلخرين، إن : ما حكم الكالم 57السؤال

 كان عن طريق اهلاتف، أو مباشرة من وراء ستار؟

يِف الذي رواه التمذي َعن اجلواب ِ  َحِكيمٍ  ب نِ  ََب زِ : َوَرَد يف الَِديِث الرش 

َثنِيَقاَل:  ي َعن   َأِِب  َحد  َراُتنَااللِ،  َرُسوَل  َيا :ُقل ُت : َقاَل  َجدِّ  ؟َنَذرُ  َوَما ِمن َها ِت َنأ   َما َعو 

َفظ  » :َقاَل  َرَتَك  اح  َجتَِك  ِمن   إاِل   َعو   «.َيِمينَُك  َمَلَكت   َما َأو   َزو 

ُجُل  :َفَقاَل  ُجلِ  َمعَ  َيُكونُ  الر   ؟الر 

َت  إِن» :َقاَل  َتَطع  َعل   َأَحد   َيَراَها اَل  َأن   اس   «.َفاف 

ُجُل  :ُقل ُت   ؟ا  َخالِيَ  َيُكونُ  َوالر 

َيا َأن   َأَحقُّ َفاللُ » :َقاَل  َتح   هذا أوالً.«. ِمن هُ  ُيس 
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اللِ َصىل  الُل  َرُسوَل  َأن  َرِِضَ اللُ َعنُه،  ُعَمرَ  اب نِ  َعنروى التمذي ثانيًا: 

بِِه َوَسل َم  اُكم  » :َقاَل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َي  إِي   اَل  َمن   َمَعُكم   َفإِن   ،َوالت َعرِّ

َغاِئطِ  ِعن دَ  إاِل   ،ُكم  ُيَفاِرقُ  ِِض  َوِحَّيَ  ،ال  ُجُل  ُيف  لِهِ  إىَِل  الر  ُيوُهم   ،َأه  َتح   َفاس 

ِرُموُهم    «.َوَأك 

افِِعي ِة واَلنَابَِلِة، إىل ثالثًا:   من الَنَِفي ِة واملَالِكِي ِة والش 
ِ
َذَهَب َُج ُهوُر الُفَقَهاء

 الَ 
ِ
نَاَء َقَضاء وَرٍة.َكَراَهِة الَكَلِم َأث  ، وال َيَتَكل ُم اإِلن َساُن إال لَِضُ

ِ
 اَجِة، ويف اخلََلء

 وبناء عىل ذلك:

َوى،  وَرٍة ُقص  ِريٍم، إال لِـَضُ ُروه  َكَراَهَة ََت   الَاَجِة  َمك 
ِ
نَاَء َقَضاء َفالَكَلُم َأث 

لََِّي َعَلي ِه من الَكَتَبِة، َقاَل  ِذي املََلِئَكَة املَُوك   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ تعاىل: ﴿َحت ى ال ُيؤ 

 . هذا، والل تعاىل أعلم.[18]ق:  ﴾ڦ ڦ ڦ

: لقد مسعت بأن اسم خدجية ليس حسنًا، ألنه يشري إىل 58السؤال

 النقص، فهل هذا صحيح؟

م: َخَدَجِت الن اَقُة، اجلواب هِلِ َتقٌّ من َقو  ُم َخِدََيَة من َحي ُث اللَُّغُة ُمش  : اس 

يُف الذي رواه اإلمام مسلم  إَذا َأل َقت  َوَلَدَها َناِقَص  ِ اخلَل ِق، َوِمن ُه الَِديُث الرش 

َم  بِِه َوَسل  َرَة َرِِضَ اللُ َعنُه، َعن الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َعن  َأِِب ُهَري 

آِن َفِهَي ِخَدا»َقاَل:  ُقر  َرأ  فِيَها بُِأمِّ ال   «.ج  َمن  َصىل  َصََلة  ََل  َيق 

 وبناء عىل ذلك:

َم  م: َخَدَجِت الن اَقُة، َوِم ا ال َشك  فِيِه بَِأن  اس 
هِلِ َتقٌّ من َقو  ُم ُمش  َفاالس 

ِمٍن باللِ تعاىل َوَرُسولِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  َخِدََيَة َحبِيب  إىل َقل ِب ُكلِّ ُمؤ 

مَ  بِِه َوَسل َم، ِلَن  هذا االس  ُج َسيِِّدَنا  َوَصح  َى، َزو  يَِّدُة َخِدََيُة الُكَب  َِحََلت ُه الس 
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بِِه َوَسل َم، َوَحبِيَبُة َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  الُل  ٍد َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ُُمَم 

يِف،  ِ بِِه َوَسل َم، َوِهَي يف َقل بِِه الـرش  ُة بَِبي ٍت يف َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َ والـُمَبرش 

َلَم َعن َطِريِق َسيِِّدَنا  نَا الس  َسَل إَِلي َها َربُّ اجلَن ِة ال َنَصَب فِيِه َوال َصَخَب، والتي َأر 

ِمِن َجاَء من ِخَلِل ُأِمنَا اجلَِليَلِة  ِم ِعن َد املؤ  ُن هذا االس  َلُم، َفُحس  يَل َعَلي ِه الس 
ِ
ِجَب 

ِج  بِِه َوَسل َم. هذا،  الَعظِيَمِة َزو  َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 والل تعاىل أعلم.

 : هل صحيح بأن استعمال السواك يسهل خروج الروح؟59السؤال

بِّ َتَباَرَك اجلواب َضاِة الر  َر 
َواُك َسَبب  لَِتط ِهرِي الَفِم، َوُهَو ُموِجب  ملِ : السِّ

بِِه َوَسل َم: وتعاىل لِِه َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َفِم »، لَِقو  َهَرة  لِل  َواُك َمط  السِّ

بِّ  َضاة  لِلر  يِق َرِِضَ اللُ َعن ُه.« َمر  دِّ ٍر الصِّ  رواه اإلمام أِحد َعن  َأِِب َبك 

بِِه َوَسل َم، َوَقد َواَظَب َعَلي ِه َسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  اللُ َعلَ  ي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ال َأن  َيُشق  َعَلي نَا َسيُِّدَنا َرُسوُل الِل  َرِة، َوَلو  ِع، َوُهَو من ِخَصاِل الِفط  َحت ى يف الن ز 

َواَك َلََمَرَنا بِِه لُِكلِّ َصَلٍة. بِِه َوَسل َم بالسِّ  َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

 ذلك: وبناء عىل

لِِه  ِت، َوَقاُلوا بِنَاء  عىل َقو  َتَضِ ِعن َد املَو  تَِياَك املُح  َتَحب  الُفَقَهاُء اس  َفَقد اس 

بِِه َوَسل َم:  بِّ »َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َضاة  لِلر  َفِم َمر  َواُك َمط َهَرة  لِل  « السِّ

، وَ  ٍِ و ُل ُخُروَج الرُّ ُه ُيَسهِّ ِت.بَِأن  ِ ِعن َد املَو  َهاَدَتَّي  ُق بالش 
ِن اللِ تعاىل َين طِ  بِإِذ 

ِت،  ِ ِعن َد َسَكَراِت املَو  َهاَدَتَّي  ِقََّي بالش 
َعَلنَا من الن اطِ ُجو الَل تعاىل َأن  ََي  َأر 

 َوَأن  َتُكوَن آِخَر َكَلٍم َلنَا. آمَّي. هذا، والل تعاىل أعلم.
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َسيَِِّدَنا َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى  : لقد مسعت حديثًا عن60السؤال

 فما معناه؟« يُلِقال َي اَنَطْيالشََّ نََِّإَف ،وايُلِق»آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم: 

ِن َمالٍِك َرِِضَ الُل  أوالً:: اجلواب َسِط َعن َأَنِس ب  اِِنُّ يف الَو  ََبَ روى الط 

بِِه َوَسل َم: َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ َص  ِقيُلوا، َفإِن  »ىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ي َطاَن ال َيِقيُل   «.الش 

ِن َعب اٍس َرِِضَ اللُ َعنُهَم، َعن الن بِيِّ َصىل  الُل َعَلي ِه  وروى ابن ماجه َعن اب 

َم َقاَل:  بِِه َوَسل  َتِعينُوا بَِطَعاِم »َوعىل آلِِه َوَصح  َحِر َعىَل ِصَياِم الن َهاِر، اس  الس 

َقي ُلوَلِة َعىَل ِقَياِم الل ي لِ   «.َوبِال 

َواِل، َوَما َقاَرَبُه من َقب ُل َأو ثانيًا:  ُم َوَسَط الن َهاِر ِعن َد الز  الَقي ُلوَلُة ِهَي الن و 

َواِل ـ بَ  َد الز  اِجُح َأن  الَقي ُلوَلَة َبع  ؛ الر  ُد، َوَلِكن  ِر ـ ملَِا رواه اإلمام َبع  َد الظُّه  ع 

ُُمَعِة. َد اجل  ى َبع  ٍد َرِِضَ الُل َعنُه َقاَل: ُكن ا َنِقيُل َوَنَتَغد  ِن َسع  ِل ب   البخاري َعن  َسه 

ِس ثالثًا:  طِي للن ف  ُه ُيع  ، ِلَن 
ِ
َتَحبٌّ ِعن َد َُج ُهوِر الُفَقَهاء ُم الَقي ُلوَلِة ُمس  َنو 

ٍة َوَنَشاٍط َحظ َها من الر   َهَر بُِقو  َبَلِت الس  َتق  ي ُل اس  اَحِة يف الن َهاِر، َفإَِذا َجاَء الل 

آِن الَكِريِم. ِد َوتَِلَوِة الُقر  ي ِل بالت َهجُّ ي َذلَِك عىل الط اَعِة يف الل  وِّ  َوان بَِساٍط، َفَيق 

 وبناء عىل ذلك:

َد الظُّه   ُم َبع  ، َوِهَي ملُِِريِد َفالَقي ُلوَلُة ِهَي الن و  ِر َأو َقب َلُه بَِقِليٍل، َوِهَي ُسن ة 

ِم الَقي ُلوَلِة. هذا، والل  ُم بِنَو  َتَحبُّ الت نَعُّ اِئِم، َوُيس  ُحوِر للص  ِد بَِمن ِزَلِة الس  الت َهجُّ

 تعاىل أعلم.

: لقد مسعت من بعض الناس من يقول: إن َسيََِّدَنا َرُسوَل اهلِل 61السؤال

ى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم مل يكن ُأمَِّيًََّا، بل كان يعرف َصلَّ
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 القراءة والكتابة، فهل هذا صحيح؟

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ: َقاَل اللُ تعاىل: ﴿اجلواب

 ڃ ڃ ڄ ڄ. و َقاَل تعاىل: ﴿[48]العنكبوت:  ﴾ک ک ک

 .[157]العراف:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 َدل ت  عىل َأن  َسيَِّدَنا َرُسوَل الِل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه اآلَيُة الُوىَل 

ُتُب. َرُأ وال َيك  ي ا ، ال َيق  آِن َعَلي ِه ُأمِّ َم َكاَن َقب َل ُنُزوِل الُقر  بِِه َوَسل   َوَصح 

ِرُفوَنهُ  َتاِب َكاُنوا َيع 
َل الكِ ُه َصىل   واآلَيُة الث انَِيُة َتُدلُّ عىل َأن  َأه  يف ُكُتبِِهِم َأن 

َتلُِف  ر  ال َُي  ُتُب؛ َوَهَذا َأم  َرُأ وال َيك  يٌّ ال َيق  َم ُأمِّ بِِه َوَسل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

.  فِيِه َأَحد 

ي تِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   َمَة من ُأمِّ بِِه َوَقد َبي نَِت اآلَيُة الُوىَل اِلك 

لِِه تعاىل: ﴿ َاِم ک ک ک َوَسل َم بَِقو  ﴾. َفَكاَنت  َهِذِه اآلَيُة َمانَِعة  الِتِّ

ُه  ِه من الن اِس، َأو َأن  ِ آَن َكاَن َيأ ُخُذُه َعن َغري  ِل الَكَتاِب َلُه بَِأن  الُقر  كََِّي َوَأه  ِ املُرش 

ابَِقِة.  َنَقَلُه من الُكُتِب الس 

َد ُنُبو   ا َبع  َم َفَقد َذَهَب َأم  بِِه َوَسل  تِِه َوِرَساَلتِِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

بِِه َوَسل َم َما َزاَلت  َعن ُه،  ي َتُه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   إىل َأن  ُأمِّ
ِ
َُج ُهوُر الُعَلَمء

ِه َوَبِقَي َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح   آَن من َربِّ ى الُقر  ي ا ، َوَكاَن َيَتَلق  بِِه َوَسل َم ُأمِّ

َقا  إىل آِخِر َحَياتِِه. َم  ُمَفر   َعز  َوَجل  ُمنَج 

، ِلَن  الَل  ِفِه َكَمل  بِِه َوَسل َم يف َوص  ي ُتُه َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  َوُأمِّ

لِيَمُه ، َقاَل تعاىل: ﴿َتَباَرَك وتعاىل َتَوىل    ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ َتع 

لِيَمُه، َحت ى ال َيُكوَن [113]النساء:  ﴾مئ حئ جئ . َنَعم، َلَقد َتَوىل  اللُ تعاىل َتع 
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بِِه وَ  ل  َعَلي ِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  ، َسل مَ ِلََحٍد من َخل ِق الِل تعاىل َفض 

ُه ُهَو الذي عَ  َمُه.بَِأن   ل 

ف  ََيُِب َأن  َنَتَخىل  َعن ُه، َولَِذلَِك َجاَء  نَا َفِهَي َوص  ي ُة يف َحقِّ ا الُمِّ َوَأم 

. ُلوم  يِم َكَم ُهَو َمع 
لِ َضنَا عىل الت َعلُِّم والت ع  َلُم َوَحر   اإِلس 

 وبناء عىل ذلك:

ي ُة يف َحقِّ َسيِِّدَنا َرُسوِل اللِ َصىل  اللُ  َم َفالُمِّ بِِه َوَسل   َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِه َصىل  الُل  ِجَزة  يف َحقِّ ِفِه ِصَفُة َكَمٍل، َبل  ِهَي ُمع  َحِقيَقة  ال ُتن َكُر، َوِهَي يف َوص 

َجَز  يِم الذي َأع 
آِن الَعظِ بِِه َوَسل َم، َحي ُث َجاَء بِالُقر  َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

َتَوَياِِتِم، عىل َمَرِّ الُفَصَحاَء والبُ   عىل َُم َتَلِف ُمس 
ِ
َتَقى ََجِيُع الُعَلَمء َلَغاَء، َوِمن ُه اس 

ِن اللِ تعاىل. هذا،  اَعِة بِإِذ  ُر َهَكَذا إىل ِقَياِم الس  ُهوِر، َوَسَيب َقى الَم  الُعُصوِر والدُّ

 والل تعاىل أعلم.

 ا؟: هل جيوز للرجل أن يقبل أخته من فمه62السؤال

َصىل  الُل  ي  بِ الن   ن  أَ  َرِِضَ اللُ َعنُه، ةَ مَ رِ ك  عِ  نعَ : روى ابُن َأِِب َشيَبَة اجلواب

بِِه َوَسل َم   فَ  َل ب  قَ  يهِ ازِ غَ مَ  من مَ دِ قَ  اذَ إِ  انَ كَ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 
 .ةَ مَ اطِ

 وروى اإلمام البخاري عن 
ِ
اء ََبَ رٍ  َأِِب  َمعَ  ل ُت َدَخ َرِِضَ الُل َعنُه َقاَل:  ال   َبك 

لِهِ  َعىَل  نَُتهُ  َعاِئَشةُ  َفإَِذا ،َأه  َطِجَعة   اب   .ُِح ى َأَصاَبت َها َقد   ُمض 

ُت  َها َفَقب َل  ،َأَباَها َفَرَأي   ؟ُبنَي ةُ  َيا َأن ِت  َكي َف  :َوَقاَل  ،َخد 

وَطا : َط الُفقَهاُء لذلَك َُرُ  ولكن اشَتَ

َِحِة واَلنَاِن.أن َتُكوُن الُقبَلُة أوالً:  َفَقِة والر   للش 

.ثانيًا:  أِس، وَأحَياَنا  عىل اخلَدِّ  أن ال َتُكوَن عىل الَفِم، بل عىل اجلَبَهِة أو الر 
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 أن َتُكوَن بَِسَبٍب، َكَسَفٍر أو َمَرٍض.ثالثًا: 

 أن ال َُيَاَف عىل َنفِسِه الِفتنََة، وإال َحُرَم َعَليِه.رابعًا: 

 وبناء عىل ذلك:

ُجِل أن ُيَقبَِّل ُأخَتُه من َفِمَها، ولكن ال َحَرَج من َرأِسَها أو ف َل ََيُوُز للر 

 َجبِينَِها إذا َكاَن َقاِدَما  من َسَفٍر، أو ملََِرٍض، أو لَِسَبٍب َمقُبوٍل.

ِِض إىل ِخَلٍف َبينَُه وَبََّي َزوَجتِِه  ُجِل لُختِِه ُيف  ا إذا َكاَن َتقبِيُل الر  وأم 

ُجِل بَِسبَ  م  عىل َجل ِب املََصالِِح، وَتقبِيُل الر  ُء املََفاِسِد ُمَقد  وَجِة، َفَدر  ِب ِغرَيَة الز 

ُكُه َأوىَل إذا َكاَن الَُخ  ، وَتر  ٍ  وَليَس ُسن ة  ر  ُمَبا َرأَس ُأختِِه أو َجبِينََها هَو َأم 

َباِب. هذا، والل تعاىل أعلم.  والُخُت يف ِسنِّ الش 

 : ما حكم السفر يوم اجلمعة يف حق املسلم املكلف؟63السؤال

َزُمُه اجلواب َن  َتل 
َواِل ملِ َفِر َيوَم اجلُُمَعِة َبعَد الز  َمِة الس  َفَق الُفَقَهاُء عىل ُحر  : ات 

ِويُتُه، إال إذا ِد ُدُخوِل الَوقِت، فَل ََيُوُز َتف  َق بِِه بُِمَجر   اجلُُمَعُة، لن  ُوُجوََبَا َتَعل 

ُرُم ِحينَِئٍذ   اجلُُمَعِة يف َطِريِقِه، أو املََكاِن الذي َقَصَدُه، فَل ََي 
ِ
َن املَُسافُِر من َأَداء َتَك 

ُصوِد بذلَك.  ِلُُصوِل املَق 

.
ِ
َواِل َفِفيِه خَلف  َبََّي الُفَقَهاء َفُر َقبَل الز  ا الس   وأم 

َواِل، ِلَِديِث ابِن ُعَمَر َرِِضَ َفَذَهَب املَالِكِي ُة واَلنَابَِلُة إىل َكَراهَ  تِِه َقبَل الز 

بِِه َوَسل َم  الن بِي   َأن  اللُ َعنُهم،   ِمن   َساَفرَ  َمن  » :َقاَل َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

مَ  إَقاَمةٍ  َدارِ  َحَب  اَل  َأن   امل َََلِئَكةُ  َعَلي هِ  َدَعت   َُجَُعةٍ  َيو   ُيَعانَ  اَل  َوَأن   ،َسَفِرهِ  يِف  ُيص 

نِيُّ  َرَواهُ « َحاَجتِهِ  َعىَل  اَرُقط  َرادِ  يِف  الد  َف   .ال 
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 وبناء عىل ذلك:

ُرُم َبعَد ُدُخوِل َوقِت َصَلِة اجلُُمَعِة، َفُر َيوَم اجلُُمَعِة ََي  َد  فالس  َفُر َبع  َوَلُه الس 

َيَها يف َطِريِق  َصَلِِتا، َن  َأيَقَن بَِأن  ُيَصلِّ
ِسِه من  إال ملِ َسَفِرِه، أو َخاَف عىل َنف 

ِر بَِفَواِت َسَفِرِه. َ  الض 

لِِم أن ال ُيَسافَِر، َحت ى  َفُر، والَوىَل يف َحقِّ املُس  َرُه الس  َواِل َفُيك  ا َقبَل الز  أم 

َن الَعِظيَم. هذا، والل تعاىل أعلم. ك  َت هذا الرُّ  ال ُيَفوِّ

َنا َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه : هل صحيح بأن َسيَِّد64السؤال

 َوَصْحِبِه َوَسلََّم مل يكن له ظل إذا مشى يف الشمس؟

ِن َعب اٍس َرِِضَ اللُ َعنُهم، عن  أوالً:: اجلواب روى اإلمام مسلم َعن اب 

َم، َأن ُه كَ  بِِه َوَسل  اَن َيُقوُل يِف َصََلتِِه َأو  يِف الن بِيِّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ي ُنوَرا ، َوَعن  »ُسُجوِدِه:  ِعي ُنوَرا ، َويِف َبََصِ َعل  يِف َقل بِي ُنوَرا ، َويِف َسم  الل ُهم  اج 

تِي  ِقي ُنوَرا ، َوََت  َيِمينِي ُنوَرا ، َوَعن  ِشَمِِل ُنوَرا ، َوَأَماِمي ُنوَرا ، َوَخل ِفي ُنوَرا ، َوَفو 

نِي ُنوَرا  ـُنورَ  َعل  َعل  ِِل ُنوَرا  ـ َأو  َقاَل: َواج   «.ا ، َواج 

َرَج الَكِيُم التمذي عن ذكوان، َأن  َرُسوَل اللِ َصىل  اللُ َعَلي ِه ثانيًا:  َأخ 

ٍس وال َقَمٍر. لٌّ يف َشم 
بِِه َوَسل َم ََل  َيُكن  ُيَرى َلُه ظِ  َوعىل آلِِه َوَصح 

ُن َسبٍع: م َم َأن  َقاَل اب  بِِه َوَسل  ن َخَصاِئِصِه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ِس َأو  م  ُه َكاَن ُنوَرا ، َفَكاَن إَِذا َمَشى يف الش  ِض، َوَأن  ُه َكاَن ال َيَقُع عىل الَر  ل 
ظِ

.  الَقَمِر ال ُين َظُر َلُه ظِلٌّ

ِريِف ُحقُ ثالثًا:  َطَفى َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل َجاَء يف كَِتاِب الَوَفا بَِتع  وِق املُص 

ِن َعب اٍس َرِِضَ اللُ َعنُهم َقاَل: ََل  َيُكن  لَِرُسوِل اللِ بِِه َوَسل َم: َعن اب  َصىل   آلِِه َوَصح 
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ٍس َقطُّ إال َغَلَب َضو   ، َوََل  َيُقم  َمَع َشم  لٌّ
بِِه َوَسل َم ظِ ُؤُه اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

اِج. َ  الِّسِّ
ِ
ء ُؤُه عىل َضو  اٍج َقطُّ إال َغَلَب َضو  ِس، َوََل  َيُقم  َمَع ِْسَ م  َء الش   َضو 

ِن َعب اٍس َرِِضَ رابعًا:  : ويف َحِديِث اب  ٍد الَقاِريُّ ُن ُُمَم  َمُة َعِلُّ ب  َقاَل الَعَل 

، اللُ َعنُهم: ََل  َيُكن  لَِرُسوِل اللِ َصىل  اللُ َعلَ  بِِه َوَسل َم ظِلٌّ  ي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

اٍج  ِس، َوََل  َيُقم  َمَع ِْسَ م  َء الش  ُؤُه َضو  ٍس َقطُّ إال َغَلَب َضو   َوََل  َيُقم  َمَع َشم 

، َوَذَكَرُه املَنَاِويُّ يف  ِزيُّ اِج. َذَكَرُه اب ُن اجلَو  َ  الِّسِّ
ِ
ء ُؤُه عىل َضو  َقطُّ إال َغَلَب َضو 

ٍِ ا َمِئِل.ََر   لش 

 وبناء عىل ذلك:

ُه إَِذا َمَشى يف  َم َأن  بِِه َوَسل  َفِمن  َخَصاِئِصِه َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح 

ُرَمة  َلُه َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه  ، وذلَك َتك  لٌّ
ِس ال ُيَرى َلُه ظِ م   الش 

ِ
ء َضو 

َم لَِئَل  َيَطَأ  بِِه َوَسل   الَقَمِر، والُل تعاىل َوَصح 
ِ
ء ، وَكَذلَِك إَِذا َمَشى يف َضو  َعَلي ِه َكافِر 

َلُم بالَِقيَقِة، وال َغَراَبَة يف ذلَك، َفَسيُِّدَنا َرُسوُل اللِ َصىل  الُل َعَلي ِه َوعىل آلِِه  َأع 

نَا عىل ُكلِّ ََش   ، َوَربُّ ِه عز  وجل  بِِه َوَسل َم َكِريم  عىل َربِّ . هذا، والل َوَصح   َقِدير 
ٍ
ء

 تعاىل أعلم.

َرِضَي اهلُل َعنُه، َأنَّ : جاء يف الصحيحني َعن َعْبِد اهلِل ْبِن الزَُّبْيِر 65السؤال

 ِمَن اأَلْنَصاِر َخاَصَم الزَُّبْيَر ِعْنَد َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى َرُجاًل

اْلَحرَِّة )ُهَو َمِسيُل اْلَماِء يف احَلرََِّة( الَِّتي آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِفي ِشَراِج 

 َيْسُقوَن ِبَها النَّْخَل.

 )َأْي َأْطِلْقُه( َفَأَبى َعَلْيِهْم. َفَقاَل اأَلْنَصاِريُّ: َسرِِّح اْلَماَء َيُمرُّ

َل َأْرِض )َوِإنََّما َقاَل َلُه َذِلَك، أَلنَّ اْلَماَء َكاَن َيُمرُّ ِبَأْرِض الزَُّبْيِر َقْب

اأَلْنَصاِريِّ، َفَيْحِبُسُه إِلْكَماِل َسْقِي َأْرِضِه ُثمَّ ُيْرِسلُه ِإَلى َأْرِض َجاِرِه، 
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 َفاْلَتَمَس ِمْنُه اأَلْنَصاِريُّ َتْعِجيَل َذِلَك، َفاْمَتَنَع(.

َم، َفاْخَتَصُموا ِعْنَد َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ

َفَقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم ِللزَُّبْيِر: 

 «.اْسِق َيا ُزَبْيُر، ُثمَّ َأْرِسِل اْلَماَء ِإَلى َجاِرَك»

 َفَغِضَب اأَلْنَصاِريُّ، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهلِل، َأْن َكاَن اْبَن َعمَِّتَك؟

َنِبيِّ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم )َأْي  َفَتَلوََّن َوْجُه

َيا ُزَبْيُر، اْسِق، ُثمَّ اْحِبِس »َتَغيََّر، َوُهَو ِكَناَيٌة َعن اْلَغَضِب( ُثمَّ َقاَل: 

اْلَماَء َحتَّى َيْرِجَع ِإَلى اْلَجْدِر )َأْي: َحتََّى َيِصرَي إىل اْلَحَواِجِز الَِّتي 

 هل هذا األنصاري كان منافقًا؟«. َتْحِبُس اْلَماَء(

لِِه: أوالً: : اجلواب الَن َصاُر َرِِضَ اللُ َعنُهم  َوَصَفُهُم اللُ تعاىل بَِقو 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې﴿

 مئ حئ جئ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ
َخ.[9]الرش:  ﴾جب يئ ىئ َبُل الن س   . واخلَََبُ من اللِ تعاىل ال َيق 

روى الاكم َعن  َأَنٍس َرِِضَ الُل َعنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِل َصىل  الُل ثانيًا: 

بِِه َوَسل َم:  اُبونَ »َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  اِئََّي الت و  َط  ُ اخل  ، َوَخري   «.ُكلُّ َبنِي آَدَم َخط اء 

اضِ َما ثالثًا:  ِتَ ُه َكبرَِية  من  َصَدَر من الَن َصاِريِّ من االع  ال َشك  َأن 

ة  إَِذا ََل   الَكَباِئِر، َوَلِكن  َمن َوَقَع يف َكبرَِيٍة من الَكَباِئِر ال ُيوَصُف بالنَِّفاِق، َوَخاص 

لِِه تعاىل: ﴿ ، َوَذلَِك لَِقو   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤُيَِص 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 مُلت ِقََّي.. وهذا من ِصَفاِت ا[135]آل عمران:  ﴾ڍ

 وبناء عىل ذلك:

 َعظِيٍم، َوإِن َم ُيَقاُل:
ٍ
ء  فَل ُيوَصُف َرُجل  من الَن َصاِر بالنَِّفاِق إَِذا َوَقَع يف ََش 
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.
ِ
َمَة إال لأَلن بَِياء ، ِلَن ُه ال ِعص  َتب َعُد من الَبرَشِ ة  ِعن َد الَغَضِب، وهذا ال ُيس   َزل  َزل 

َتِقُد بِأَ  ُن َنع  ُصوِمََّي، َوُهم من َوَنح  َحاَبَة َرِِضَ اللُ َعنُهم َلي ُسوا بَِمع  ن  الص 

بِِه  نَى، َأََل  َيُقِل الن بِيُّ َصىل  اللُ َعَلي ِه َوعىل آلِِه َوَصح  الذي َسَبَقت  هَلُم من اللِ الُس 

َتَعَة َرِِضَ اللُ َعنُه:  ِن َأِِب َبل  ِب ب 
رِ »َوَسل َم يف َحاطِ يَك، َلَعل  الَل َأن  َيُكوَن َوَما ُيد 

ُت َلُكم   ، َفَقد  َغَفر  َمُلوا َما ِشئ ُتم  ٍر، َفَقاَل: اع  ِل َبد  َلَع َعىَل َأه  ؟ رواه «َقد اط 

 الشيخان َعن َعِل  َرِِضَ الُل َعنُه.

َحاَبِة َرِِضَ اللُ َعنُهم من ِمث ِل هذِه الُُموِر، ال َغَراَبةَ  فِيِه،  َفَم َصَدَر من الص 

َِنِم فِت َياَنا ، َوَلكَ  َِنِ لَِكو  تَِقاٍد يف الَباِطِن، َفُهم ا  م َبرَش و  ِن نِي ٍة، َوَكَمِل اع  ، َمَع ُحس 

ُلُه تعاىل:  َفا  َقو  ِفيِهم ََرَ ِة، َوَيك  ي  ِر الَبرَشِ َرِِضَ اللُ َعنُهم َما َخَرُجوا َعن َطو 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 .[100]التوبة:  ﴾ڤ ٹ

ُه َأن َصاِريٌّ  الً لَِذا ال ُيوَصُف هذا الَن َصاِريُّ بالنَِّفاِق، ِلَن   .َأوَّ

ِ وثانيًا:  َبري  ِن الزُّ َوَة ب  ، َكَم َجاَء يف ِرَواَيٍة لإلمام البخاري َعن ُعر  ِريٌّ ُه َبد  َأن 

َ َكاَن َُيَدِّ  َبري  َن َصاِر َقد  َشِهَد َرِِضَ اللُ َعنُه، َأن  الزُّ ُث، َأن ُه َخاَصَم َرُجََل  ِمن ال 

َرا ؛ َفَكي َف يُ   .؟ هذا، والل تعاىل أعلمبِالنَِّفاِق  وَصُف َبد 

شروع، وتاب إىل اهلل تعاىل، ـ: رجل أكل مال رجل بطريق غري م66السؤال

ومل يعرف مكان املسروق منه، وال يدري أحيَّ هو أم ميت، فماذا يفعل 

 ينجو من عذاب اهلل تعاىل، ألنه يرى أن حياته صارت شقاء؟ حتى

، َوَكبرَِية  من الَكَباِئِر، ومن َتَاِم اجلواب ِل َحَرام 
َواِل الن اِس بالَباطِ ُل َأم  : َأك 
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َبَة، َقاَل تعاىل: ﴿ َع هَلُُم الت و  ُه ََرَ ِقِه َأن  ِل اللِ عز  وجل  عىل َخل   ڦ ڦ ڦ ڦ َفض 

 .[39]املائدة:  ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

ن ِب، واإِلق َلُع َعن ُه، والن َدُم  اُف بِالذ  ِتَ : االع  وط  اِدَقُة هَلَا َُرُ َبُة الص  والت و 

نُِب إىل ِمث لِِه، َوَأن  َيُرد  َما َكاَن َمالِي ا  إىل  ُم عىل َأن  ال َيُعوَد املُذ  لِِه، والَعز  عىل فِع 

ِه، َوَأن  َيس   َتِحقِّ ٍِ ِمن ُه.ُمس  َم  َتِحل  ِمن ُه؛ َوإِن  ََل  َيُكن  َمالِي ا  َفَعَلي ِه بَِطَلِب الس 

 وبناء عىل ذلك:

َبتِِه َأن  ُيِعيَد املَاَل  ُجِل َأن  َيُتوَب إىل اللِ تعاىل، َوِمن  َتَاِم َتو  َفَعىَل َهَذا الر 

َفَعُه إىل َوَرَثتِِه، َفإِن  لَِصاِحبِِه، إِن  َعَرَف َمَكاَنُه؛ َفإِن  َكاَن َمي تَ  ا ، َوَجَب َعَلي ِه َأن  َيد 

ِرَفِة َمَكاِن ال ، َفعَليِه َأن  ـَعَجَز َعن َمع  ِر َأُهَو َحيٌّ َأم  َمي ت  وِق ِمن ُه، َوََل  َيد  ُ َمِّس 

َفاِر. هذا، والل تعاىل  تِغ  َق بِِه بالنِّي ِة َعن َصاِحبِِه، َمَع َكث َرِة االس   أعلم.َيَتَصد 

 

** ** ** 
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